
 

 
 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 01 november 2017 

 
Aanwezig: Jan - Dorry - Jos - Mark - Gerard - Huberiet - Camile - Marion - Tonny 
Afwezig: Camile - Henriet 
 

  

1. Opening 

Jan heropent de vergadering. 

  

2.       Spreekruimte publiek 

Geen publiek aanwezig. 

  

3.       Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

4.       Notulen openbaar overleg van 4 oktober 2017 

Notulen worden doorgesproken en na een kleine correctie vastgesteld. 

 

5.       Actielijst n.a.v. het overleg van 4 oktober 2017 

13-20 woningbouw: in 2018 wordt de bouwgrond 10-20% goedkoper. 

17-06 kerstverlichting: Huberiet heeft W.O. gesproken.  

Gerard zorgt voor het ophangen van de verlichting. Advies van de gemeente: verlichting 

aandoen tijdens het ophangen zodat er een directe controle op de werking is. 

17-12 Energieneutraal: Jos en Tonny en mogelijk P.S. gaan het energieverhaal vanuit de 

dorpsraad begeleiden. We zijn het enige dorp binnen de gemeente waar nog geen concrete 

plannen in die richting bestaan. Buurkracht zal hierin ondersteunen. Beginnen met een klein 

project, denk aan isolatie of zonnepanelen. 

17-17 buurtverenigingen:  20 november gaat Huberiet naar de wijkschouw, samen met o.a. 

de politie en het sociaal dorpsteam. 

17-15: eraf halen 

  

Actielijst voortaan aanvullen met een lijst van de lopende projecten en de verantwoordelijke 

personen. 

  

6.       Vragen over de In- en uitgaande poststukken? 

Geen vragen. 
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7.       Nieuws vanuit de werkgroepen 

·         Communicatie/website 

De nieuwe site is in de lucht! Ziet er verzorgd uit. Wel dringend hulp nodig bij het up 

to date houden. 

·         Landschapspark 

Er wordt ism de gemeente gekeken naar nieuwe subsidiemogelijkheden. Bronlaak 

roept de convenantpartners bijeen voor overleg mbt het beheer. Er zijn plannen om 

volgend voorjaar vanuit het tuinhuis op kleine schaal thee te schenken en producten 

van Bronlaak te verkopen.  

·         N602 

De raad is akkoord met de begroting. Over de bomen moet nog verder worden 

overlegd met de gemeente, bomenwerkgroep en de werkgroep Groen van de N602. 

Er is aanvullend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bestaande bomen.  

·         VAB’s 

In december is er weer overleg met de gemeente.  

·         Nieuwjaarsborrel 

Afspraken maken met Oelbroeck en het cabaret. Nadenken over de publiciteit.  

·         Sportraad 

De laatste bijeenkomst was weer geslaagd met een goede opkomst. Activia gaat dit 

voor een volgende keer oppakken.  

  

8. Dorpsblad, 22 november as. 

Er zijn mails verstuurd naar alle genodigden. Een week van tevoren gaat er nog een reminder 

uit. We hebben een kleine zaal, dus onbeperkt uitnodigen is geen optie. De avond is bedoeld 

om de behoefte te peilen en een discussie op gang te brengen. 

  

9.       Spreekruimte publiek 

(geen publiek aanwezig) 

  

10.   Rondvraag 

Huberiet: onderwerpen voor de wijkschouw bij haar melden. 

Dorry: speelveldje bij de voormalige basisschool (Op De Beek) is nog steeds niet gerealiseerd 

en was wel toegezegd. Jan vraagt het na. 

  

11.   Sluiting 

De vergadering wordt om 22.00 gesloten. 
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