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Hierbij bieden wij u het jaarverslag van onze dorpsraad aan. Graag hadden wij dit in een volle zaal met een mooie 
presentatie en leuke gastsprekers gedaan, maar u raadt het al, Covid-19 zit ook ons enorm in de weg.

We kunnen terugkijken op een goed jaar. In de artikelen op deze en volgende pagina’s kunt u lezen waar wij zoal mee 
bezig zijn geweest en wat de stand van zaken daarbij is. En uiteraard nemen we u mee in onze plannen voor de komende 
jaren.  

Dorpsraad Sint Tunnis is opgericht in 1996, bestaat uit vrijwilligers die er naar streven samen en belangeloos de algemene be-
langen van de inwoners te behartigen. Ons uitgangspunt is daarbij het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in de 
directe omgeving. Daarbij zijn wij gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. De dorpsraad is geen 
politieke partij en bedrijft ook geen politiek. Ook zijn we geen loket van de gemeente. Onze vergaderingen zijn openbaar, elke 
eerste woensdag van de maand in het MFA. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website www.dorpsraadsinttunnis.nl.

De dorpsraad was nauw betrokken bij misschien wel het 
grootste gemeentelijke project ooit: de reconstructie van 
de N602. De betrokkenheid bestond uit het lid zijn en voor-
al actief zijn binnen de werkgroep N602. Er was bijzonder 
veel overleg nodig met alle betrokkenen, zowel vanuit de 
aanwonenden als met andere belanghebbenden. Maar we 
mogen trots zijn op het resultaat, hierover leest u meer in 
deze Trots Sint Tunnis. 

Begeleiding renovatie N602
2020 was een belangrijk jaar voor het landschapspark. Eindelijk 
zijn er de fi nanciële middelen om tot een defi nitief ontwerp te 
komen, wat ertoe leidt dat we nu eindelijk in de realisatiefase 
zijn gekomen. Als u nu door het landschapspark wandelt, ziet 
u dat er aan gewerkt wordt. In deze Trots Sint Tunnis leest u 
meer daarover in het interview met de voorzitter van de werk-
groep, Joost van der Cruijsen. 

Het landschapspark

We werken op dit moment aan de afronding van plannen die 
de dorpsraad in 2019 en 2020 samen met 20 inwoners heeft 
gemaakt. De onderliggende vraagstelling was helder: wat is 
goed en willen jullie behouden en wat vinden jullie voor ver-
betering vatbaar? 
Samen met de ‘groep van 20’ hebben we ons over die vraag 
gebogen en gekeken waar de gemeente voor de toekomstige 
leefbaarheid in zou moeten investeren. Ons belangrijkste doel 
immers is ervoor te zorgen dat het in Sint Anthonis nóg beter 
leven is. 
De gemeente heeft in 2020 deze plannen goedgekeurd en 
budget beschikbaar gesteld om onze plannen op te starten. 
Op de volgende pagina’s leest u waar we mee bezig zijn.

Aan de slag met de
Dorpsontwikkelingsplannen



Jaarverslag 2020

De dorpsraad heeft met betrekking tot het dorpsaanzicht 
afgelopen jaar twee projecten opgestart.

Het eerste project is het verfraaien van de ingang van het 
dorp gezien vanaf de rotonde op de N272/N602 door mid-
del van een artistiek kombord. Op dit moment hangt de 
entreeweg vol met spandoeken om reclame te maken en 
informatie over Sint Anthonis te verstrekken. Dit is inder-
daad belangrijk voor ondernemers en alle organisaties in 
Sint Tunnis, maar dat kan op een fraaiere, uniforme wijze. 
Vandaar de keuze voor een artistiek digitaal kombord.

Aanzicht dorp

Wij verwelkomen de mensen in Sint Anthonis en wensen ze 
tot ziens, maar in het bord is eveneens een verlicht informatie-
display verwerkt. Organisaties kunnen dit display gebruiken 
om aandacht te vragen voor hun activiteiten, zodat zij de aan-
dacht krijgen die zij verdienen zonder dat de dorpsentree ver-
loedert. Afgelopen jaar is dit project helemaal voorbereid en 
de dorpsraad verwacht nog voor de zomer het kombord te 
kunnen plaatsen.

Het tweede project is het opknappen van de kerstverlich-
ting. Dit project is afgelopen jaar afgerond. Dankzij het 
Dorpsontwikkelingsplan hebben we de kerstverlichting 
kunnen vernieuwen. Met het opknappen van de N602 is er-
voor gezorgd dat correcte aansluiting in de lantaarnpalen 
is geregeld. Dorpsraad Sint Tunnis staat voor de komende 
jaren garant voor de organisatie, manuren en kosten van 
installatie en onderhoud.

Kerstverlichting

Kombord
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De website SamenSintAnthonis.nl is primair bedoeld voor het 
lokale nieuws, hulpvragen en de dorpsagenda. De dorpsraad 
ondersteunt deze website nu actief met drie personen zodat 
de continuïteit gewaarborgd is. Dit jaar wordt wel een cruciaal 
jaar voor de website omdat de fi nanciën nog niet helemaal op 
orde zijn. Maar eventueel zal de dorpsraad met een back-up 
komen, in de vorm van een digitale versie van Trots Sint Tunnis. 

Samen Sint Anthonis

De dorpsraad deed in 2020 een onderzoek naar de problemen 
van verenigingen. De resultaten bevestigden de verwachtin-
gen: veel verenigingen kampen met grote problemen, vooral 
met het werven van vrijwilligers. Eigenlijk vissen alle verenigin-
gen in dezelfde vijver voor wat betreft ledenwerving, vrijwil-
ligerswerving, bestuursledenwerving en sponsorwerving. We 
weten nu wat de problemen zijn. Zodra het weer is toege-
staan, gaan we verenigingen uitnodigen om samen in gesprek 
te gaan over oplossingen. 

Verenigingen en vrijwilligers

Jaarlijks krijgt Dorpsraad Sint Tunnis, in het kader van 
zelfsturing, een bijdrage van de gemeente Sint Anthonis 
ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen met het oog op 
de leefbaarheid. 

Dorpsraad Sint Tunnis heeft als doel om de leefbaarheid in het 
dorp te bevorderen en eigen initiatieven van de inwoners te 
stimuleren.

In 2020 hebben we drie subsidies toegekend: 
Een bijdrage voor het Carnavalsconcert, een bijdrage voor het 
uitzetten van een kinder Geocache-route en een donatie voor 
de muzikale kerstgroet van de muziekvereniging.

Leefbaarheidsfonds 

Bekend maakt bemind, dat is zeker. Daarom werken we aan 
goede communicatie in het dorp. Een onderdeel van het plan 
ligt nu voor u: Trots Sint Tunnis werd ook dankzij ons Dorpsont-
wikkelingsplan opgestart. We werken toe naar één communi-
catieplatform waardoor inwoners, ondernemers, verenigingen 
en andere organisaties nog beter kunnen samenwerken en 
elkaar kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan een activitei-
tenkalender waardoor iedereen weet wat er te doen is.

Project Communicatie

Vanuit het Dorpsontwikkelingsplan willen we aandacht en 
energie stoppen in de (toekomstige) behoeften van onze seni-
oren. Dat begint bij het in beeld brengen van hoe die behoef-
ten eruit zien en kan leiden tot allerlei activiteiten. Dit willen 
we doen samen met bestaande organisaties. 

Welzijn coöperatie
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Vitale Kernen is een meerjarig uitvoeringsprogramma met een 
looptijd van 2018 tot en met 2022. Inwoners van Sint Anthonis 
kregen met dit programma de ruimte om eigen wensen en 
idealen vorm te geven en uit te voeren. Ideeën die in aanmer-
king komen voor ondersteuning, facilitering en (deels) fi nan-
ciering moeten van meerwaarde zijn voor de gemeenschap 
van Sint Anthonis op sociaal cultureel, economisch of duur-
zaam gebied. De dorpsraad heeft een actieve rol gespeeld met 
de toetsing van de ideeën. Op dit moment zijn de goedge-
keurde plannen in uitvoering of reeds zelfs uitgevoerd, zoals 
bijvoorbeeld speeltoestellen voor het natuurlijk speelterrein 
van Scouting Sint Patrick.

Vitale Kernen

Enkele andere goedgekeurde plannen of in uitvoering zijnde 
plannen van 2020: plaatsing beweegtoestellen op het Zand-
seveld, de Legostudio van Kindcentrum Leander, de bouw van 
een kiosk op de Brink en een bijdrage aan het Oranjecomité.

Niet alleen het aanzicht van ons dorp willen we upgraden 
(tenminste, waar wij dat kunnen), maar ook onze centrale 
ontmoetingsplaats de Brink willen we aanpakken. Dat project 
noemen we de Bruisende Brink. In eerste instantie hebben we 
het dan over de inrichting van de Brink, maar veel belangrijker 
nog worden de activiteiten die daar georganiseerd kunnen 
worden. Met een Brinkteam, dat een subsidiepotje beheert, 
willen we initiatieven stimuleren en ondersteunen. Zo komt er 
een prachtige kiosk op de Brink te staan van waaruit grotere 
en kleinere evenementen kunnen plaatsvinden. Er komt een 
activiteitenagenda waarop alle Sint Tunnisse activiteiten staan, 
ons streven is uiteindelijk dat er ieder weekend ‘iets’ te doen is 
op onze fraaie Brink. Daarover zijn we momenteel in gesprek 
met de horeca, de gemeente en andere belangrijke partijen. 

Bruisende Brink

Wat vinden wij nu belangrijke onderwerpen met betrekking 
tot de toekomstige leefbaarheid in ons dorp? Daarbij realiseren 
wij ons dat we als groepje vrijwilligers lang niet alles kunnen. 
Dus moeten we ons focussen op speerpunten, de belangrijke 
zaken waar wij wel iets in kunnen betekenen. Deze hebben we 
onlangs opnieuw vastgesteld.

Onze speerpunten

Ik realiseer me dat dit jaarverslag niet de ideale vorm is. Schrijven is immers éénrichtingsverkeer, liever hadden we het u anders 
en uitgebreider gepresenteerd. Aan de andere kant, we bereiken nu wel veel meer inwoners om te laten zien waar we mee bezig 
zijn en zijn geweest. Graag nodigen wij u daarom uit om eens een kijkje te nemen op onze website www.dorpsraadsinttunnis.nl. 
Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer eens. 

Jos van Duren  
Voorzitter Dorpsraad Sint Tunnis

Tenslotte


