Notulen:
Aanwezig:
Afwezig:

Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis
Woensdag 5 juni 2019 20:00 uur
Jos, Tonny, Inge, René, Joep, Mark, Paul, Gerard, Monique
Marc, Maria, Huberiet.

1. Opening
2. Spreekruimte publiek
Geen publiek
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen post
Is op het besloten overleg aan de orde gekomen.
5. Notulen openbaar overleg van 1 mei 2019
Een aantal punten wordt aangepast.
6. Dorpsontwikkelingsplan en Dorpsinvesteringsplan
Behandeld in Besloten Overleg
7. Actie- en aandachtsvelden lijst/ nieuws vanuit de werkgroepen (de dikgedrukte
onderwerpen zullen aan de orde komen)
1. Woningbouw; er worden nog veel woningen bijgebouwd.
2. Nieuwsbrief; besluit; we stappen af van het eerdere voornemen om de
nieuwsbrief elk kwartaal uit te brengen. Het voornemen blijft wel vier keer per
jaar, maar op een tijdstip dat er ook daadwerkelijk iets te melden valt. De
volgende komt begin september uit met als hoofdthema 75 jaar bevrijding.
Overige onderwerpen tot nu toe; N602, de dorpsraad als vereniging en
voorstelronde Joep en Marc. René wil graag oude foto’s van ons dorp voor de
voorpagina; dus heb je die, even aanleveren aan René.
3. Website/sociale media
4. Werven nieuwe leden
5. A. landschapspark Inge; we zijn druk bezig met aanvraag Vitale Kernen. Subsidie
is nog steeds niet binnen. B. platform groenstructuren.
6. Kerstverlichting Rene; we hebben een offerte. We willen niet alleen de
Breestraat, maar nog aantal straten in de kern meenemen. Aanvraag VK komt
eraan. Om te slagen moeten wel een aantal dingen zelf doen. Dat zal zijn;
ophang, onderhoud, opslag. Als de goedkeuring er is komt de werkgroep met
een aantal voorbeelden en kunnen we samen kiezen.
7. VAB’s
8. Duurzaamheid/energie neutraal
Tonny is gebeld door Roel W. Er is toch iets mogelijk maar wel binnen een week.
Lukt ons niet. Ledeacker gaat er wel iets meedoen. (Jeroen V.) Misschien kan
Sinttunnis daarin mee doen. Als zij capaciteit over hebben willen wij meedoen.
Daarover moet Jeroen V geïnformeerd worden.
9. Extra evenementen; 75 bevrijding
Tonny; er is overleg geweest met Heemkunde kring. Willen een tentoonstelling
en familie kolonel Silvertop komen. Tot nu toe de volgende ideeën/programma;
Middag; sportevenementen met als thema Bewegen in vrijheid. Bedoeld
voor de schooljeugd. Overdracht van de oorlogsdecoraties, vendelzwaaien
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door Gilde. Harmonie met muziek uit die tijd en een tentoonstelling met
foto’s door de Heemkundekring, alles met hapjes en drankjes. Er wordt
gedacht over de locatie; binnen in gemeentehuis of buiten? Om 22:00 uur
sluiting. Er wordt nog gedacht over een after party bij Friends. Op 25
september is de officiële start van het bevrijdingsjaar, 28 september
organiseren wij ons evenement. Op 5 mei 2020 totale afsluiting
bevrijdingsjaar. Er wordt gedacht over gezamenlijk afsluitend vuurwerk. We
moeten een begroting gaan indienen, maar willen graag een budget weten.
10. Nieuwjaar
11. Kermis
Stevensbeek wil dat de gemeente geld gaat geven voor de kermissen. Ze wil dat alle
dorpsraden de brief naar gemeente gaat ondertekenen. We sluiten aan. (Besluit) Er
komt op de pinksterkermis een funhouse voor de 6-10 jarigen.
12. Vitale Kernen
13. N602 ; er komt geen dubbele ploeg die van twee kanten gaat werken. De digitale
infoborden aan beide kanten gaan niet door; Ledeacker doet niet mee. Wij als dorp
gaan bekijken of we alsnog doorgaan. Het bord werkt volgens het verdienmodel, dus
de adverteerder betaalt.
14. Leefbaarheidsfonds geen nieuwe aanvragen.
15. Sportraad
16. Stuurgroep Oelbroeck (is op het besloten overleg aan de orde gekomen)
17. Aanpassing Brink
18. Speerpunten/ambitieplan
19. Speelgelegenheden in het dorp

8. Spreekruimte publiek
9. Rondvraag
10. Sluiting
21:48 uur
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