Agenda:
Aanwezig:
Afgemeld:

Openbaar Overleg Dorpsraad Sint Tunnis.
Woensdag 6 oktober 2021 19.30 uur, Blokhut
Tonny, Inge, Joep, Huberiet, Maria, René, Henk, Frans, Peter, Jos
Hanny, Emiel, Didi,

1. Opening en vaststellen agenda:
2. Inkomen post en belangrijke data
I.
Volgende reguliere vergadering 27 oktober, 19.30 uur.
Jos regelt locatie.
Voor overleg 24 november meld Huberiet zich af.
Volgende reguliere vergaderingen d.d. 29/12 en 26 januari. De datum wordt dus de laatste
woensdag van de maand. René past informatie op site aan.
II.
Heisessie: zaterdag 30 okt. A.s. 10-12.00 uur. Locatie: Boertel Lamperse Heide.
3. Notulen openbaar overleg van september. Aanvulling op pag. 2 kernencv: uiteindelijk worden reacties
opgestuurd. Vervolgens worden punten meegenomen naar heisessie.
4. Speerpunten dorpsraad: (vetgedrukt wordt behandeld)
a. Jongeren
i. Kindervakantie Bouw Week, terugblik door Joep.Het Gilde ontvangt attentie morgen
19.30 door Joep, Jos en Inge en sponsoren ontvangen bedankje eind van het jaar. Actie
Jos en Huberiet attentie, brainstormen in heisessie over welke vorm.
ii. Verzoek van grote groep jongeren inzake woningbouw, Jos licht toe. Didi vervangt Joep
bij het overleg van 19 oktober met de gemeente.
b. Communicatie
i. Samen Sint Anthonis
1. Voorstel attentie nieuwe inwoners, bijlage is in vorige vergadering besproken.
Dorpsraad vindt dit sympathiek idee maar is niet onze taak. Eventueel aanvragen
bij leefbaarheidsfonds.
2. Mededeling: Nieuwe dorpsverbinder Gerard Jansen assurantiën. Hij wil mensen
interviewen.
ii. Onderwerpen Trots SintTunnis november krijgt een politiek katern ivm de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen. Voorstel hiervoor ligt bij redactie. (Over de Sint Tunnisse
kandidaten)
1. De Duim kandidaten? Jos zal voor november deze uitreiken. Desgewenst kan
Inge foto maken. December en Januari wordt nu ook al besloten
2. Verenigingenavond terug en vooruitblik tekst aanleveren.
Joep
3. Onthulling Kombord.
René
4. Politiek part katern
c. Klaar voor de toekomst
i. Kernendemocratie /Kernen CV: Één en ander wordt teruggekoppeld en zal vervolgens ter
tafel komen tijdens de heisessie.
ii. Smaakwagen terugblik op de Brink: Alles was geregeld door de organisatie. Einde was
druk bezocht, het begin matig. Sociom heeft viltjes met alle opmerkingen meegenomen.
`
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d. Senioren
i. Welzijnsorganisatie, stand van zaken
1. Het procesteam; Joep, Jos, Emiel, Huberiet, Truus, Henk, Hanny
2. Het activiteitenteam; Maria, Hanny, Inge, Ben
3. Stand van zaken verbouwing MFA, ( bijlage) in notulen van de nieuwsbrief MFA
blijkt dat zij op schema zitten. Voorste deel wordt in november 2021 opgeleverd.
Sint kan in de grote zaal medio november ontvangen worden.. Het meubilair is
besteld. De Balie zal bemenst worden door vrijwilligers. Het streven is deze 7
dagen per week te bemensen. Raambekleding en bewegwijzering zijn
doorgeschoven naar januari 2022. Verzelfstandiging vindt plaats in april 2022.
Terzijnertijd komt er een gebruikersraad. De werkgroep wil 1 persoon vanuit de
dorpsraad in het bestuur gebruikersraad.
e. Levendig dorp
i. Bruisende Brink
1. Stand van zaken toelichten
ii. Verenigingenavond terug en vooruitblik (2 bijlagen) Bij Esrand was een goed bezochte
informatie avond.
Er is een Update gegeven van alle problemen (uit de bijeenkomst van vorig jaar) .
Sommigen konden zelf al oplossingen aandragen, bijv. het gezamenlijk materialen delen.
Zie bijlage. 26 besturen zijn terug naar hun vereniging. Zij krijgen 6 weken om met HUN
bestuur in conclaaf te gaan wat meeste rendement kan geven. Stichting Middelpunt
heeft zich kunnen presenteren. Veel verenigingen hadden hier nog niet van gehoord. De
bijlage mail is verzonden naar alle verenigingen.
iii. Kombord
1. Actielijst Voorbereiding Onthulling Kombord, (bijlage)
Morgen 7 oktober wordt het bord opgehaald. Voor de onthulling komt op zondag
een Tent van stichting Middelpunt. Aanvang 11.00 uur. Didi nodigt politiek uit,
pers en gemeente. Ook alle verenigingen zijn uitgenodigd. Budget voor en door
en koffie en thee € 250,2. Brief activitieitencommissie, bijlage was informatief.
3. Begroting Onthulling zie punt iii 1 hierboven.
4. Bezetting Onthulling zondag 1 vaste benaming hanteren, t.w. dorpsagenda
SintTunnis
Actie: Hanny vragen om knop op Samen SintAnthonis om berichten meteen door
te kunnen plaatsen? Doelstelling van dit bord is voorlopig geen reclame bord
maar informatie bord.
iv. Verlanglijstje Voor en Door events
Heisessie 30 oktober
5. Overige onderwerpen (vetgedrukt wordt behandeld)
a. Nieuwjaarsreceptie & NIKS
Huberiet
i. Beslissing nemen om bezoekers over 1 of 2 dagen te verdelen? (2x 275 of 1x 500 +)
Afhankelijk van Corona richtlijnen: Op dit moment is 1,5 meter is opgehouden. Alles kan
in 1 middag/avond volgens NIKS en Marjo. Dopsraad gaat hier in mee, dus 1 dag. Er
mogen 650 personen in de ruimte.
BESLUIT geen champagne.
Jos, Frans, Tonny en Huberiet pakken dit op.
b. Brinkbankje is afhankelijk van de voorstellen van de gemeente over de aanpak Brink.
c. Stavaza: Landschapspark: Inge geeft toelichting op de terugtrekking uit de werkgroep van
DeSeizoenen/Bronlaak bij het Landschapspark. Voornaamste argument van directeur is
gewijzigde populatie van Bronlaak.
2

d. Bestemming gemeentehuis: Hanny had het idee dat we een kans laten liggen als Dorpsraad geen
voorstel doet over gemeentehuis zoals momenteel ter koop aangeboden. Bijvoorbeeld sociale
projecten zoals Heemkunde, Kunsthal, De Link etc. Vraag Hanny of DR er iets aan kunnen doen?
Jos informeert Hanny. Voorstel kan men indienen tot medio november. Onderwerp agenderen
op Heisessie
e. Plan viering 25 jaar dorpsraad 6 november aanstaande : uitnodigingen zijn verstuurd. De eerste
enthousiaste reacties zijn binnen. Project E-boek van Joep loopt. In dec. 2021 tijden de viering
van zoveel jaar gemeente Sint Anthonis zal concept versie E boek uitgereikt worden.
Datum donderdag 16 dec.19.00 uur. Afscheid oude gemeente
Jos/Tonny/Maria/Joep
Rondvraag:
f. Frans; Klinkers N602 schilferene en politiek (oppositie) wil openheid over gang van zaken N602.
g. Tonny: Bruisende Brink, kandidaten namen noteert Jos. Vandaag wordt gesprek gehouden van
technische mensen. Totaal team komt nog.
h. Joep: Janne Goossens kan evtueel kandidaat worden vanuit de jongeren voor de commissie
woningen jongeren.
i. “Voorlopig afscheid” Volgens de statuten mag een gemeenteraad niet in de Dorpsraad. Joep
stelt voor slapend lid te zijn tot helder is of Joep überhaupt verkozen wordt.
6. Sluiting, 22.00 uur
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