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 Verslag: DIGITAAL openbaar overleg 
Woensdag 3 februari 2021 20.00 uur 
Aanwezig: Jos, Hanny, Huberiet, Inge, René, 
Tonny, Joep, Maria, Paul. Mark sluit later aan. 
Afwezig: - 

 
Punt Omschrijving Actie 
1. Opening en 
vaststellen agenda 

Jos heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld.  

2. E-mails en 
ingekomen stukken 
 
 

i. Werkplan 2021 
René en Jos hebben een werkplan opgesteld zodat 
taken voor het komende jaar zijn verdeeld. Jos zal deze 
als eigen notitie gebruiken zodat duidelijk is wat er 
allemaal moet gebeuren. 

ii. Besluitenlijst college B&W  
We krijgen sinds kort de besluitenlijst van B&W. Deze 
zijn ter kennisgeving aangenomen. 

iii. Kernendemocratie (mail 28-1) 
 Joep licht de bijeenkomst van de 
dorpsraadsvoorzitters toe, ambtenaren (o.a. Mark 
Hendrikx) werken aan nieuwe kernencv’s die 
vergelijkbaar zijn aan de dorpsontwikkelingsplannen. 
Besluit: Joep zal kartrekker worden op dit onderwerp. 

iv. 25 jaar Dorpsraad.  
Op 24 januari bestond de dorpsraad 25 jaar. Joep licht 
zijn project voor een e-book toe. Wat moeten we 
verder nog doen? Jos heeft een idee voor een 
dorpsbrunch, gebaseerd op een wens die door de SWO 
is ingediend. Dit idee wordt positief ontvangen. 
Mogelijk dat we er een (coronaproof) wandeling van 
kunnen maken, in samenwerking met een wandelclub 
of lokale ondernemers.  
Besluit: Maria en Tonny zullen het idee gaan 
uitwerken tot een plan. Dit presenteren zijn begin 
maart of april. 

v. Herdenkingsbank ‘oude gemeente’ 
De huidige gemeente wil in alle dorpen een bank gaan 
plaatsen en vraagt ons waar deze kan komen. Inge 
stelt voor om dit bankje door dorpelingen (kinderen) 
zelf te laten maken.  
Besluit: Voor de locatie neemt Jos contact op met een 
wandelclub/fietsclub om te polsen waar er vraag is 
naar een bankje. Op 4-3-2021 gaat Jos in gesprek met 
de gemeente over de vraag hóe het bankje gemaakt 
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zal worden. 
vi. Resultaten enquête gemeente LvC 

De resultaten zijn ter kennisgeving aangenomen. 
4. Data & Overige 
onderwerpen 

i. De Gulle Gever 
We hebben één reactie op de oproep in Trots, over de 
Makkelijke Moestuin. De dorpsraad is blij met initiatief, 
maar heeft twijfels bij de uitvoerbaarheid, er zijn 
twijfels over of hier vraag naar is bij minima. Mogelijk 
dat ook wat ruimte in de volkstuinen vrij kan worden 
gemaakt voor mensen zonder tuin. 
Besluit: Hanny zal aan het dorpsteam vragen of er bij 
minima uit Sint Anthonis vraag is naar deze Makkelijke 
Moestuinen. Op basis van dit gesprek zal bepaald 
worden óf én hoeveel moestuinen worden uitgedeeld. 
 
Er is een vraag gekomen of de Dorpsraad iets 
(muzikaals) zou kunnen organiseren voor de ouderen in 
Op ’t Hoogveld, of een traktatie voor het personeel.  
Besluit: Jos zal met Gerry Janszen overleggen wat we 
voor Op ’t Hoogveld, Bronlaak en de dagbestedingen 
kunnen regelen. 
 

ii. Problematiek Heemkundekring 
Jos heeft contact gehad met Dorry Eling. Financieel zal 
de Heemkunde op de lange termijn niet in het MFA 
terecht kunnen, op de korte termijn wel. Probleem: er 
is volgens hen niet genoeg ruimte in het MFA. Een 
patstelling is ontstaan. Joep vindt dat dorpsraad een 
verbindende rol tussen gemeente en heemkunde moet 
spelen om een oplossing te bereiken waar beide zich in 
kunnen vinden. 
Besluit: Jos zal met de Heemkundekring in overleg gaan 
over wat wij voor hen kunnen doen. 
 

iii. Ontwikkelingen Centrumplan 
Steeds meer nieuws over het centrumplan komt naar 
buiten. Jos heeft bij de gemeente voorgesteld dat de 
gemeente het centrumplan kan presenteren. Jos houdt 
ons op de hoogte bij verdere ontwikkelingen. 
 

iv. Vacaturestelling Dorpsraad 

 
 
 
 
 
 
 
Hanny 
 
 
 
 
 
 
Jos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos 

5. Notulen van 
Januari 

De notulen van het overleg in januari worden met enkele 
aanpassingen vastgesteld.  

 
 

6. Actie en 
aandachtsvelden 
lijst 

‘Sint Tunnis is trots op…’-duim en Trots Sint Tunnis 
Jos heeft G.F. in gedachten om de Trots duim aan te 
reiken. Dit wordt breed ondersteund.  
Besluit: René en Maria nemen dit op zich. 
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Besluit: Joep zal een stuk van ~200 woorden schrijven 
over het 25-jarig bestaan. 
 

Bruisende Brink  
Er zijn al voorzichtig contacten over activiteiten op de 
Brink. Eventueel al een activiteitenweek voor kinderen 
op de Brink. Dit is bij de Ouderraad van de basisschool 
neergelegd: willen zij dit doen? Huberiet stelt voor om 
ook alle verenigingen te betrekken.  
Besluit: Jos wacht de reactie van de ouderraad af en 
onderneemt daarna actie. 
 

Welzijnscoöperatie 
Er is nog weinig vooruitgang. In de komende week 
hebben Huberiet en Jos overleg met de KBO hierover. 
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7. Rondvraag en 
sluiting 

Huberiet informeert ons over de stand van zaken bij de 
verbouwing van Oelbroeck. De voorbereiding verloopt 
spoedig. Alle werkgroepen zijn goed gevuld, voor één 
werkgroep wordt nog een secretaris gezocht. Enkele namen 
passeren de revue. 
 
De Link wordt besproken. Inmiddels hebben de vrijwilligers uit 
hun ruimte moeten verhuizen. Zij beraden zich nu op wat zij 
moeten doen. De Dorpsraad hoopt dat De Link ondanks deze 
terugslag zal doorgaan met het organiseren van activiteiten en 
dit tegelijk ook als een kans zal zien. 
Besluit: Jos houdt bij De Link de vinger aan de pols. 
 
Joep vertelt dat partijen bezig zijn om hun 
verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 
vorm te geven. De verwachting is dat zij, net als andere jaren, 
ook de Dorpsraad om aandachtspunten zullen vragen 
Besluit: De dorpsraad zal geen politieke standpunten innemen, 
maar wel onderwerpen aandragen die leven bij de Sint 
Tunnisse bevolking, met de oproep om een standpunt in te 
nemen. Op deze manier kan de bevolking een geïnformeerde 
keuze maken. Alle leden denken zelf na over onderwerpen en 
komen hier volgende vergadering op terug.  
 
Jos bedankt iedereen voor aanwezigheid en sluit de 
vergadering. 
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Data Omschrijving Wie? 
3 maart Volgende DR vergadering Allen 
6 maart Uitgave volgende Trots  

 
 
 


