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Datum: Woensdag 26 oktober 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: Jos, René, Frans, Didi, Tonny, Henk, Peter, Hanny, Pien          
Afwezig: Maria Barten, Emiel Jansen 
Notulist: Pien Aben 
Gasten: Petra  
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig belang. 
- Vermelden in de agenda wat de agendapunten zijn. Zodat gasten weten waar de 

vergadering overgaat.  
- Pien doet niet mee over beslissing duim i.v.m. opa en oma.  

 
2. Ingekomen post, mededelingen en vragen: 

a. Mededelingen SSA (Hanny) voortbestaan Samen Land van Cuijk platforms 
Overleg gehad met de beleidsadviseur van sociaal domein Ineke Maarman. 
(Gemeente LvC) De Samen Platforms Land van Cuijk en andere websites die 
actief zijn zoals Ons Land van Cuijk-Kernen CV platform zijn besproken, men 
ziet de meerwaarde van de Samen platforms Land van Cuijk en willen dit 
behouden. Ze zagen vooral de meerwaarde in de grote verbindende factor. 
Mogelijk een meerjarig plan in de begroting.  
Vervolg: er wordt gekeken of de websites eventueel geïntegreerd kunnen 
worden en welke van de platforms het meest geschikt is voor een 
participatiemogelijkheid. Midden november volgt meer informatie. Het ziet er 
positief uit.  
 

b. Vraag vanuit het secretariaat; willen we alle communicatie omtrent vliegbasis 
de peel ontvangen?  
Besloten dat we dat niet willen ontvangen. Gezamenlijk besproken dat we daar 
actie op ondernemen als we geluiden vanuit het dorp horen.  

c. Mail Nationaal Verenigingen Onderzoek (NVO). 
Beter om dit bij een vereniging te leggen (zoals voetbal of volleybal). Wij 
nemen niet deel.  

d. Mail WIU 
Filmpje was duidelijk. Henk is daar geweest.  

e. Mail Duim 
Pien gaat verder kijken naar achtergrond vrijwilligerswerk J & B.   

f. Mail Duim 
M & M worden beide op de lijst gezet voor de duimcommissie.  
 
 

3. Notulen vorige bijeenkomst 
Vrijwilligers Oekraïne ‘t Buuteland: problemen waar men tegenaan liep was 
voornamelijk de communicatie, waar moeten we zijn met onze vragen, wie dienen we 
aan te spreken als het om school gaat. Er was behoefte om samen te sparren over 
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bepaalde situaties. Communicatie hier is nu duidelijkheid over, men weet wie de 
contactpersoon voor school is en waar de vrijwilligers moeten zijn bij overige vragen. 
Er is een verslag gemaakt. 
 
Kerstmarkt: gaat niet door.  

 
Pagina 3: Kern met Pit subsidie aanvraag door het hobbycentrum i.s.m. KBO wordt dit 
jaar niet ingediend vanwege tijdgebrek. 

 
 

4. Overig 
a. Verslag kascontrole 

De vergadering heeft kennisgenomen van de verrichte kascontrole van Henk en Geon. Het 
klopt wat er is gebeurd. De vergadering geeft decharge aan de penningmeester voor het 
gevoerde beleid.  

 
b. Terugkoppeling gebruikersoverleg Oelbroeck (Frans) 

Ging niet door, is opnieuw gepland voor 7 november. Frans kan niet gaan, niemand anders 
kan gaan. Dus er is niet iemand vanuit de dorpsraad aanwezig. Frans heeft wel een opmerking 
geplaatst.  
 

c. WIU-terugkoppeling (Henk) 
Filmpje is door iedereen bekeken. Ze hebben zelf het idee om de openbare ruimtes aan te 
passen en ze vragen aan mensen of ze dan nog extra ideeën hebben. Als we dingen hebben 
moeten we dat voor 15 januari indienen. Henk schrijft een stukje voor de Trots. Ook de 
verkeersveiligheid wordt meegenomen. De gemeente wil concrete voorstellen, is echt voor de 
dorps- en wijkraden om ideeën aan te dragen.  
 

d. Definitief vaststellen werkgroepen. 
De commissies worden op de website benoemd. 9: kapstokstichting en 19: we want you 
worden van de website afgehaald. 10: Kermis, bekijken wat de gemeente gaat doen. 
Landschapspark moet er weer bij. Werkgroep WIU (werk in uitvoering) komt erbij, Henk, 
Pien en Peter nemen plaats in deze werkgroep.  
Didi blijft betrokken, maar er wordt verder gekeken voor een nieuw lid. Didi kijkt in hoeverre 
ze een goede bijdrage kan leveren.  
Voor de kapstokstichting en welzijnsorganisatie zijn er een aantal potentiële bestuurders, 
misschien dat daar nog een eventuele nieuwe kandidaat voor de dorpsraad bijzit.  
 

e. Evaluatie Jaarvergadering 
i. Wat vonden wij ervan? 

Twijfel of er voldoende is geluisterd naar het dorp en wat zij wilden, voor wat betreft de 
bouwplannen. Plan Stiphout zal prima bevallen, maar de bezoekers twijfelen over de grote 
aantallen appartementen en het ontbreken van (zelf)bouwmogelijkheden voor de jongeren. 
Ongeveer 150 man aanwezig aan het einde van de avond. Jeugd was beperkt, voornamelijk de 
oudere generatie aanwezig. Geen vraag meer naar onze nieuwe speerpunten geweest. De 
bouwplannen waren interessanter. Er wordt niet/weinig geluisterd naar plaatselijke 
ondernemers. Volgende keer headsets regelen voor de sprekers.  

ii. Wat vond het publiek ervan? 
Wat we hebben gehoord, interessant. Ieder zijn eigen meningen en eigen belangen. Niet 
geheel enthousiast over de vele appartementen.  



Notulen  

Dorpsraad Sint Tunnis info@dorpsraadsinttunnis.nl  3 

  
f. Opstart nieuwjaarsreceptie en communicatie 

2 jaar niet geweest in verband met Corona. Draaiboek staat op Stack. Frans en Tonny gaan 
daar mee aan de slag.  
 
 

g. Invulling geven van speerpunten. 
Polsen in het dorp wat we voor ze kunnen betekenen. Werkgroep aan duurzaamheid 
koppelen.  

h. Organisatie energiebeurs voorbespreken/voorbereiden. 
Eventuele tweede energiebeurs. Vanuit de gemeente kunnen we regelen dat mensen 
informatie krijgen over energie, een energiecafé. In de notulen van 27 juli is het hierover 
gegaan. Voorverkenning wordt gedaan door René, Tonny (& Emiel?).  
 

5. Speerpunten Dorpsraad: 
a. Communicatie: 

i. Kombord (test extern scherm geslaagd) 
Het apparaat werkt, zijn nu in staat om het op tv-schermen te projecteren. Hans Rausch heeft 
interesse voor Oelbroeck. René gaat daar mee aan de slag. 500 euro eenmalig, 360 euro per 
jaar (30 per maand).  

ii. Agendacommissie 
Is hetzelfde gebleven.  

iii. Trots 
1. Voorwoord 
Is nog niet bekend waar dit over gaat.  
2. Duim 
M & M, Hanny en Tonny gaan er heen.  
Henk schrijft een stukje over WIU, ongeveer 200 woorden.  

§ Nieuwjaarsreceptie.  
§ 7 november wordt er ook ingezet.  
§ Kerstverlichting 

Vast agendapunt van maken wie er in de trots gaat schrijven vanuit iedere werkgroep.  
 

b. Verbinden 
i. Servicebureau verenigingen  

7 november, 10 verenigingen die zich hebben aangemeld. 3 sprekers. 5 mensen namens de 
Dorpsraad.  

ii. Welzijnsorganisatie 
Eind november overleg, te zien als klankbord.  
 

6. Rondvraag en sluiting 
Moeten wij als dorpsraad, protest aantekenen tegen de sluiting van Metameer Stevensbeek? 
Wij horen vanuit Sint Tunnis geen negatieve geluiden, alleen toen het in de krant stond. 
Contact met de lagere school over sluiting van Stevensbeek. Pien neemt contact met Marga en 
Daniëlle op.  
 
3 november is het Samen sterk voor zorg voor de toekomst, nuttig voor de 
welzijnsvereniging. Is in Mill, van 13.00 tot 16.30. Staat ook op Samen Sint Anthonis.  
 
Meer aandacht aan de oorlogsgraven in Sint Tunnis, komt (waarschijnlijk) in de trots.  
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Kerstverlichting wordt in november opgehangen. Willen we met negen man doen. Hanny 
zorgt voor de oliebollen.  
 
Hek/heg plaatsen bij het kombord. Wordt actie op ondernomen door René, zodat er een 
duidelijke afscheiding is met de stoep en het kombord.  
 
Volgende bijeenkomst 30 november.   
 
 


