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Hierbij bieden wij u het jaarverslag van onze dorpsraad aan. Niet alleen in de Trots, maar ook live willen we dit graag 
met u delen. Dit doen we op 12 oktober in Oelbroeck, met na de pauze een viertal ontwikkelaars van het Centrumplan 
die zich presenteren en hun plannen toelichten. 

We kunnen terugkijken op een goed jaar. In de onderstaande artikelen kunt u lezen waar wij zoal mee bezig zijn ge-
weest en wat de stand van zaken daarbij is. En uiteraard nemen we u mee in onze plannen voor de komende jaren.  

Dorpsraad Sint Tunnis is opgericht in 1996 en bestaat uit elf vrijwilligers die er naar streven samen en belangeloos de algemene 
belangen van de inwoners te behartigen. Ons uitgangspunt is daarbij het behoud en de verbetering van het welzijn en de leef-
baarheid in de directe omgeving. Daarbij zijn wij gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. De 
dorpsraad is geen politieke partij en bedrijft ook geen politiek. Ook zijn we geen loket van de gemeente. Onze vergaderingen
zijn openbaar, elke laatste woensdag van de maand in Oelbroeck. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website 
www.dorpsraadsinttunnis.nl.

In 2021 bestond de dorpsraad 25 jaar. Dat hebben we gevierd met een druk bezochte reünie van oud dorpsraadleden. Bovendien 
is naar aanleiding van dat jubileum een boek verschenen van de hand van (toen nog) dorpsraadlid Joep Baltussen, een prachtig 
verslag van de historie en het werk van de dorpsraad. 

De traditionele dodenherdenking op 4 mei 2021 was een 
sobere bijeenkomst. Vanwege de corona pandemie heeft 
de gemeente er, in overleg met de dorpsraad, voor gekozen 
een korte, plechtige herdenking te doen. Wij zijn van me-
ning dat, hoe lastig dan ook, deze herdenking moet door-
gaan. 

Dodenherdenking 4 mei

2021 was een belangrijk jaar voor het landschapspark achter 
zorgcentrum Op ‘t Hoogveld. Eindelijk zijn er de fi nanciële 
middelen om tot een defi nitieve inrichting te komen, wat er-
toe leidt dat we nu eindelijk in de realisatiefase zijn gekomen. 
Als u nu door het landschapspark wandelt, ziet u dat er aan ge-
werkt wordt. Er moeten nog enkele speeltoestellen geplaatst 
worden en de natuurlijke begroeiing moet nu zijn werk gaan 
doen. Na de oplevering gaat een werkgroep verder met het 
beheer (klein onderhoud) van het park en zal de dorpsraad 
haar functie in deze werkgroep neerleggen en overdragen aan 
het dagelijkse bestuur van die werkgroep. 

Het Landschapspark

Met de maandelijkse uitreiking van ‘De Duim’ willen we de vele 
vrijwilligers die zich zowel voor als achter de schermen inzet-
ten voor ons dorp bedanken. In 2021 is de duim 12 keer uit-
gereikt en gelet op de vele reacties die wij daarover mochten 
ontvangen, worden onze keuzes op prijs gesteld. 

De Duim
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In 2021 hebben we helaas geen nieuwjaarsreceptie kunnen 
organiseren en dus ook het Cabaret Iets van NIKS niet de 
ruimte kunnen bieden om hun mening te geven over ‘Sint 
Tunnis’. 

Nieuwjaarsreceptie

De dorpsontwikkelingsplannen zijn afgerond en door de voor-
malige gemeente Sint Anthonis allemaal gehonoreerd. Dit 
betekent dat de dorpsraad nu de budgetten beheert van de 
uitvoering van de nog lopende plannen. De plannen zijn ge-
maakt met een groep van 20 betrokken inwoners. De onder-
liggende vraagstelling was helder: wat is goed en willen jullie 
behouden en wat vinden jullie voor verbetering vatbaar? Ons 
belangrijkste doel immers is ervoor te zorgen dat het in Sint 
Anthonis nóg beter leven is. 

Waar hebben we in geïnvesteerd en wat is nog onderhanden? 
Dat leest u op deze en de volgende pagina.

Wij verwelkomen de mensen in Sint Anthonis en wensen ze 
tot ziens, maar in het bord is eveneens een verlicht informatie-
display verwerkt. Bedrijven kunnen hier advertenties plaatsen 
en organisaties kunnen dit display gebruiken om aandacht te 
vragen voor hun activiteiten, zodat zij de aandacht krijgen die 
zij verdienen zonder dat de dorpsentree verloedert. 

Kombord

Dorpsontwikkelingsplannen 
algemeen

Onbekend maakt onbemind. Maar andersom is ook waar: be-
kend maakt bemind. Daarom werken we aan goede, liefst posi-
tieve communicatie in het dorp. Een onderdeel van het plan ligt 
nu voor u: Trots Sint Tunnis werd ook dankzij ons Dorpsontwik-
kelingsplan opgestart. We werken toe naar één fysiek communi-
catieplatform waardoor inwoners, ondernemers, verenigingen 
en andere organisaties nog beter kunnen samenwerken en el-
kaar kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan een activiteiten-
kalender waardoor iedereen weet wat er te doen is. Bovendien 
ondersteunt de dorpsraad het platform Samen Sint Anthonis.

Project Communicatie

Het tweede project was het realiseren van de kerstverlich-
ting. Dankzij het Dorpsontwikkelingsplan hebben we de 
kerstverlichting kunnen vernieuwen. Met het opknappen 
van de N602 is ervoor gezorgd dat correcte aansluitingen in 
de lantaarnpalen zijn geregeld. Dorpsraad Sint Tunnis staat 
voor de komende jaren garant voor de organisatie, man-
uren en kosten van installatie en onderhoud.

Kerstverlichting
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In 2021 hebben we, na ruim 30 jaar, weer een kinderbouwweek 
georganiseerd. Tientallen vrijwilligers hebben de jeugd enkele 
prachtige dagen bezorgd aan het einde van de schoolvakantie. 
Ook de fi nanciële ondersteuning van enkele lokale ondernemers 
mag hier niet onvermeld blijven, dankzij hun bijdragen hebben 
meer dan 140 kinderen een fantastische bouwweek gehad. 

Kinderbouwweek

Jaarlijks krijgt Dorpsraad Sint Tunnis, in het kader van zelfstu-
ring, een bijdrage van de gemeente ten behoeve van nieuwe 
ontwikkelingen met het oog op de leefbaarheid. Dorpsraad 
Sint Tunnis heeft als doel om de leefbaarheid in het dorp te be-
vorderen en eigen initiatieven van de inwoners te stimuleren.
In 2021 hebben we vier lokale subsidies toegekend voor een 
gezamenlijk bedrag van bijna € 2.100,-.

Leefbaarheidsfonds 

Meer dan 150 jongeren konden zich in het voorjaar weer uit-
leven op de Brink. Met springkussen, klimtorens en andere uit-
dagingen was hun middag zeer geslaagd. Met een hapje en 
drankje erbij dankzij de sponsoring van de lokale middenstand 
was de middag compleet. 

Buitenspeeldag jeugd

Achter de schermen hebben we veel tijd gestoken in de uit-
werking van het dorpsontwikkelingsplan. De resultaten daar-
van zijn in 2022 al duidelijk zichtbaar in ons dorp. Andere zijn 
nog in de opstartfase. Een greep uit die werkzaamheden:

En waar waren we nog meer mee 
bezig?

Vanuit het dorpsontwikkelingsplan willen we aandacht en 
energie stoppen in de (toekomstige) behoeften van onze in-
woners. Dat begint bij het in beeld brengen van die behoeften 
en moet leiden tot allerlei nieuwe activiteiten. Dit willen we 
doen samen met bestaande organisaties. 

Welzijnsorganisatie
Vele verenigingen of activiteitencommissies hebben het moei-
lijk. Niet met het organiseren van de activiteiten, maar wel met 
de bestuurlijke invulling en verantwoording. Dat bleek wel 
uit de door de dorpsraad georganiseerde Verenigingsavond. 
Daarom is de dorpsraad bezig met de oprichting van een 
zogeheten kapstokstichting. De bestuurlijke activiteiten en 
verplichtingen worden in een bovenliggende stichting onder-
gebracht en daadwerkelijke activiteiten kunnen gewoon door-
gaan en zijn beter geborgd voor de toekomst. De commissies 
werken met eigen budgetten en planningen, maar kunnen op 
bestuurlijk niveau terugvallen op de kapstokstichting. 

Kapstokstichting
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In 2022 is voor het eerst de jaarlijkse kermis vervallen, en de ver-
wachting is dat de kermis in die traditionele vorm niet meer te-
rugkeert. We hebben met ondersteuning van de lokale horeca 
en heel veel vrijwilligers een alternatief kermisprogramma op-
gesteld, waarvan we gerust kunnen zeggen dat dit een succes
was. Alle reden voor de dorpsraad om op de ingeslagen weg 
verder te gaan, zeker nu er zoveel enthousiasme is over de op-
zet en de bezoekersaantallen.  

De dorpsraad heeft in 2022 een advies mogen geven over de 
verkoop van het voormalige gemeentehuis. Onze invalshoek 
was simpel: op welke wijze kan het gemeentehuis worden 
gebruikt om de leefbaarheid en het welzijn van Sint Anthonis 
te borgen en mogelijk te verbeteren. Wij zijn blij en trots dat 
de gemeente ons advies volledig heeft overgenomen. Maar 
daarmee zijn we er nog niet, nu komt het aan op de invulling. 
Samen met de ontwikkelaars willen wij kijken hoe het gebouw 
het kloppend hart kan worden in het dorp. Dus levendig, 
sociaal en bruisend. 

Gemeentehuis

Mede door de steun van de voormalige gemeente Sint Antho-
nis en de honorering van de vele ingediende projecten, heeft 
de dorpsraad een gezonde fi nanciële positie. Echter, een zeer 
groot deel van hetgeen we in kas hebben, is geld met een 
afgesproken bestemming in het kader van het dorpsontwik-
kelingsplan. 

Financiële positie
Wat vinden wij nu belangrijke onderwerpen met betrekking 
tot de toekomstige leefbaarheid in ons dorp? Daarbij realiseren 
wij ons dat we als groepje vrijwilligers lang niet alles kunnen. 
Dus moeten we ons focussen op speerpunten, de belangrijke 
zaken waar wij wel iets in kunnen betekenen. Deze hebben we 
onlangs opnieuw vastgesteld:

Onze speerpunten

Niet alleen het aanzicht van ons dorp willen we upgraden (ten-
minste, waar wij dat kunnen), maar ook onze centrale ontmoe-
tingsplaats de Brink willen we aanpakken. Dat project noemen we 
de Bruisende Brink. In eerste instantie hebben we het dan over de 
inrichting van de Brink, maar veel belangrijker nog worden de ac-
tiviteiten die daar georganiseerd kunnen worden. Met een Com-
missie Bruisende Brink, dat een subsidiepotje beheert, willen we 
initiatieven stimuleren en ondersteunen. Zo staat er een prach-
tige kiosk op de Brink van waaruit grotere en kleinere evenemen-
ten kunnen plaatsvinden. Er komt een activiteitenagenda waarop 
alle Sint Tunnisse activiteiten staan, ons streven is uiteindelijk dat 
er ieder weekend ‘iets’ te doen is op onze fraaie Brink. 

Bruisende Brink

Ik realiseer me dat dit jaarverslag niet de ideale vorm is. Schrij-
ven is immers éénrichtingsverkeer. Daarom nodigen wij u van 
harte uit aanwezig te zijn op onze jaarvergadering op 12 okto-
ber in Oelbroeck. Aan de andere kant, we bereiken nu wel veel 
meer inwoners om te laten zien waar we mee bezig zijn en zijn 
geweest. Graag nodigen wij u daarom uit om eens een kijkje te 
nemen op onze website www.dorpsraadsinttunnis.nl.  

Jos van Duren  
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Tenslotte

Kermis
Verenigingen die het moeilijk hebben om bestuursfuncties in te 
vullen kunnen terugvallen op de commissie ‘we want you’. Deze 
commissie bestaat uit een groep lokale en ervaren bestuurders 
die bij een ‘matchingsvraag’ uit hun netwerken kunnen putten 
en mogelijk andere bestuurders kunnen enthousiasmeren. 

We want you


