
Agenda  

Dorpsraad Sint Tunnis info@dorpsraadsinttunnis.nl  1 

 
 
 
Datum: Woensdag 30 november 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: 
Afwezig:  
Notulist: Hanny Markerink 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig 
belang. 
 

2. Ingekomen post, mededelingen en vragen: 
a. Kerstverlichting Add.  
b. Energie café. Is dinsdag 10 januari een goede datum? Add. 
c. hierbij een uitnodiging voor de prinsenreceptie van prins Stefan van 

C.V. 't Steekje,met vriendelijke groet  Marja Thijssen secretaris PTSA 
(bijlage) 

d. Afval kalender (bijlage) 
 
 

3. Notulen vorige bijeenkomst 
 
 

4. Overig 
a. Afspraken vanuit DB 

i. De werkgroep WIU willen we actief inzetten voor 
werkzaamheden en groen. [Henk, Peter, en…..] 

ii. Plan boom Add 
b. Terugkoppeling overleg met de Wethouder (zie bijlage) 
c. Terugkoppeling klankbord groep; Kapstokstichting, Welzijnsorganisatie. 
d. Nieuwjaarsborrel (o.a. inzetbaarheid) 
e. Leefbaarheid/ voorstel thema bijeenkomst (brainstormen) [Hanny] 
f. Bouwplan Peelkant Oost  

 Zoals vanochtend besproken, stuur ik je hierbij de plattegrond van plan Peelkant-
Oost. In de tweede bijlage is met kleuren aangegeven welke type woningen een plek 
in het plan krijgen. Het plan voorziet in een grote oppervlakte aan openbaar groen. 
(zie bijlage) 

g. Herdenken en bevrijding add. 
h. WIU stavaza 
i. Kernen  add CV [ René] 

 
 

5. Rondvraag en sluiting 
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Add 2a. 
Kerstverlichting: 
=> Als  iemand door het dorp komt tussen 23.30 en 6.00, en er brand nog iets, laat het me 
weten en de locatie. 
=> Als  iemand door het dorp komt tussen 6.00 en 8.00, en er brand iets niet, laat het me 
weten en de locatie.  
 
Op Dr. Verbeecklaan mast 1 t/m 4 (is bij de rotonde) gaan ze ’s morgen niet aan. Dat is ons 
bekend, maar we denken dat er nog problemen zijn. Graag jullie assistentie, dan kan ik 
gewoon in bed blijven liggen "#$% 
 
Add 2b. 
Bedankt voor je mail. Heel leuk dat jullie dit samen met ons willen organiseren.  
  
Wij hebben in de afgelopen tijd gewerkt aan de voorbereidingen en de invulling van de 
avond. We zijn op zoek geweest naar voorbeeld woningen en hebben een energiescan actie 
gehad. Daarnaast bereiden de onafhankelijk adviseurs een verhaal voor en brengen we als 
gemeente onder andere informatie mee over financieringsmogelijkheden.  
  
Midden oktober vindt in Maashees het eerste energiecafé plaats. Komende maandag wil ik 
met de adviseurs een planning maken van de maanden erna, wanneer we naar welke kern 
gaan. Daarna zal ik je een voorstel mailen van een week wanneer we het energiecafé bij 
jullie willen organiseren. Dan kunnen we elkaar daarna bellen om praktische dingen af te 
stemmen.  
 
Add 4a i 
Beste dorpsraad en/of dorpsblaadje, 

Sinds 2020 organiseren wij acties op het Land van Cuijk groener te krijgen, nu voor het eerst 
in het hele LvC. Dat heeft tot nu toe geleid het aanplanten van ruim 15.000 boompjes. 
Ook dit jaar willen we daarmee aan de slag. We hebben daar jullie hulp bij nodig. 

Zouden jullie bijgaand artikel willen plaatsen op jullie communicatiekanalen zodat we zo veel 
mogelijk mensen bereiken. 
Op korte termijn gaat het om PlanBoom voor het buitengebied (sluitingsdatum aanvragen 17 
november) en op wat langere termijn over alle op de poster genoemde regelingen. 

Het zou ons helpen als we straks in alle dorpen van het LvC intermediairs/Ambassadeurs 
hebben. Die kunnen we dan uitnodigen voor voorlichting, leren van elkaars ideeën en het 
coördineren van acties binnen het eigen dorp/wijk. 7 dorpen hebben al een ambassadeur. 
 
Op dit moment doen 5 natuurorganisaties mee met onze acties, nl IVN Cuijk, IVN Grave, De 
bomenstichting, MLvC IVN de Maasvallei. 
De andere dorpen worden door hun natuurorganisatie geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet Hent Baltussen IVN de Maasvallei 
 
Add 4g 
In de derde week van januari komt het comité herdenking en bevrijding Land van Cuijk weer 
bij elkaar. 
Het zal gaan over de organisatie van herdenken en vieren 2022 en vooruitkijken naar een 
Land van Cuijk bevrijdingsfestival in mei 2025. 
Herdenken 2023 zal op 4 mei in Ledeacker zijn en daarvoor zal spoedig contact worden 
gelegd betreffende de organisatie. Graag de juiste contactpersonen bekend maken. 
Herdenken ligt voor de zeven kernen van de oude gemeente Sint Anthonis dus in Ledeacker. 
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Graag verneem ik indien er nog wensen zijn bij andere kernen zodat ik dat mee kan nemen 
naar het overleg. 
 
Met vriendelijke groet, 
Frans van der Heijden 
0651728153 
 
Add 4i 
Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft ieder van jullie tijdens een drukbezochte bijeenkomst in 
Sint Anthonis, het eigen KernenCV aangeboden aan het college van burgemeester en 
wethouders. Al deze CV’s tezamen maken onderdeel uit van het Kernendemocratiebeleid 
(Handboek Kernendemocratie) van de gemeente Land van Cuijk. Onlangs is het Handboek 
als bijlage bij een raadsinformatiebrief toegestuurd aan de leden van de gemeenteraad. Dit 
geldt ook voor het bijbehorende Uitvoeringsplan Kernendemocratie. Dit laatste is in feite een 
praktische vertaling van het Handboek naar concrete actiepunten die door de gemeentelijke 
organisatie worden opgepakt. De stukken zijn openbaar en voor iedereen te raadplegen. 
Gemakshalve sturen we jullie hierbij de link naar de betreffende documenten: 
 
2022-RIB-181 Handboek Kernendemocratie en Uitvoeringsplan Kernendemocratie 2022-
2026 LvC - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) 
 
Hebben jullie nog vragen dan horen wij het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
De gebiedsmakelaars 
 


