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Agenda: Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis 
  Woensdag 3 oktober 2018 
 
Aanwezig:  -  Jos, Rene, Mark, Inge, Paul, Tonny, Maria, Huberiet, Monique 
 
Afwezig: - 
 

1. Opening  
2. Spreekruimte publiek 

Huub R sluit aan bij de vergadering als publiek. Hij is altijd actief geweest in de dorpsraad van 
Landhorst en woont nu in Sint Tunnis. Hij heeft ons gevonden via onze nieuwe papieren 
nieuwsbrief. 

3. Vaststellen agenda 
We werken voortaan via de genummerde actielijst. Van tevoren worden speciale 
aandachtspunten aangegeven. 

4. Notulen openbaar overleg van 5 september 2018 
De actielijst zal worden genummerd en gecomprimeerd. 
Het punt ondernemers zal toch op de lijst van onze speerpunten blijven staan. (besluit) 
Huberiet stelt voor om de speerpunten even op een zijspoor te zetten, mede omdat het 
Ambitiedocument niet noodzakelijk is. Er wordt besloten om de speerpunten voortaan 
tijdens het besloten overleg aan de orde te laten komen. Er wordt een heisessie gepland. 

5. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen 
1.Woningbouw. 

Het klooster wordt ook betaalbaar voor jongeren. De georganiseerde woningavond 
van 25 september vernamen we uit de krant. De resultaten vernemen we mogelijk 
van Didi. 

2. Nieuwsbrief  
De verspreiding liet langer op zich wachten dan we hadden verwacht, dus bij de 
uitgave van december moeten we andere deadlines hanteren. Het aanleveren 
teksten zo snel mogelijk aan Monique. De inhoud van de december versie bevat in 
ieder geval;  whats-app buurtpreventie (Huberiet), jongeren arena ( Maria), 
voorstellen drie leden; Huberiet, Monique, Paul, nieuwjaarsjaarsreceptie (het 
cabaret van NIKS) en Vitale Kernen. (besluit)  We moeten kijken of er nog ruimte is 
voor; politieberichten, Oelbroeck verbouwing, wist u datjes en de n602. Het idee is 
een foto van seizoen winter in Sint Tunnis op de december versie te plaatsen. Foto 
graag doorsturen naar René. De Maasdriehoek melden dat we een nieuwsbrief 
uitbrengen. 

5.Landschapspark.  
Er is een groots opgezette bijeenkomst (lezing over bijen) geweest en de opkomst 
was goed. De werkgroep pakt alles weer op en subsidies worden aangevraagd.  
De overdacht binnen de dorpsraad moet beter en duidelijker, in oktober volgt een 
gesprek met Inge, Tonny, Jos, Dorry en Joost van der C. 
Groenstructuren wordt samen met landschapspark aandachtspunt van Inge.  

6.Kerstverlichting 
              Gerard biedt zich aan om mee te helpen en meldt dat ook Marcel M een rol kan  

spelen.  Paul prikt een datum waarop de verlichting wordt opgeknapt. 
               8.Energie neutraal. 

We zijn nog op zoek naar een dak en dit is niet eenvoudig. Wij kunnen prijstechnisch 
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moeilijk op tegen de grote energieleveranciers.  
 11.Nieuwjaar. 

Er is een bijeenkomst geweest. Het is allemaal goed opgestart. Het draaiboek zal 
worden doorgestuurd door Huberiet.  Er is besloten dat er champagne wordt 
uitgereikt (voor het welkomstwoord van de voorzitter). Of er oliebollenkomen is nog 
vraagteken, omdat dit een dure post is. Er wordt nog uitgebreid geïnformeerd aan 
ons door Huberiet in een later stadium. 

14.N602  
Op 1 januari 2019 zou men in Sint Tunnis moeten starten.  
16.Sportraad 
Jos H contact geweest met Maria. Ze zijn allemaal op zoek naar vrijwilligers. 
Binnenkort zal een en ander opgestart worden. 

17.Oelbroek.  
De plannen zijn voorgelegd aan de gemeente. Iedereen is positief. Het loopt goed. 
18.Brink  
Jos heeft met wethouder Huub B gesproken. De bal ligt bij gemeente; zij nemen 
contact over wat en wanneer onze rol kan gaan worden. 

20.Speelgelegenheden dorp 
Voor het pannaveldje zal een aanvraag uit de pot VK worden gedaan. De vraag is of 
Sint Tunnis of Ledeacker dit gaan doen. Jos neemt nog contact op met Wendy hoe 
stand van zaken is wat betreft de speelgelegenheid aan de kleine Beek. 
Speerpunten/ambitieplan. 
Organisatie van de Jongeren arena. Maria en Didi hebben overleg gehad en 
gebrainstormd. Op vrijdag 2 november 19:30 -21:00 uur zal er een jongeren panel 
met open karakter worden georganiseerd. Er wordt dus niet gewerkt met 
leeftijdsgroepen; wie zich als jongere voelt aangesproken is welkom. De vragen die 
centraal staan zijn; waar droom je van, wat maakt jou trots op Sint Tunnis. Wat daar 
uitkomt kunnen wij gebruiken voor ons ambitieplan. Maria en Didi zijn bezig met 
reclame maken voor het event. 

13.Vitale kernen. 
De infoavond op 11 oktober zal gaan over bedragen en voorwaarden. De 
goedkeuringsprocedure zal in drie fasen gaan (eerst checkt de gemeente op de 
voorwaarden zoals b.v. wettelijke kaders, dan beoordeelt de lokale adviesraad en 
indien nodig de gezamenlijke voorzitters van de dorpsraden bij overschrijdende 
aanvragen). De avond zal ook in het teken staan van het werven van leden voor de 
adviesraad. We moeten mensen enthousiasmeren voor aanvragen want er is geen 
verdeelsleutel over de dorpen: op is op, wie het eerst komt… 

6. Speerpunten 
Dit aandachtsveld gaat naar het besloten overleg en staat even op een zijspoor. In de 
november vergadering plannen we een heisessie. 

7. Spreekruimte publiek 
Huub R vraagt zich af wat de rol is van de openbaarheid? Mag iemand mee vergaderen? Het 
publiek heeft alleen een begin en eindwoord en verder geen actieve rol. Huub R geeft aan 
dat hem opviel viel dat er heel veel onderwerpen op de agenda staan met open eindes en 
dat de taakverdelingen hem nog niet helemaal duidelijk lijken. 

8. Rondvraag 
Jos bedankt de leden voor alle activiteiten die zij hebben gedaan tijdens zijn afwezigheid. 
Inge is naar de informatieavond Dementievriendelijke gemeente geweest. Daar werd o.a. 
aangegeven dat verenigingen een grote rol spelen bij behouden aansluiting bij de 
maatschappij. Ook is waakzaamheid voor elkaar geboden. Bijvoorbeeld d.m.v. het koppelen 
van maatje. We moeten waakzaam zijn voor elkaar De avond was zeer zinvol. 

9. Sluiting 22:20 uur 


