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Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Alweer een jaar voorbij en voor mij een aantal jaren. Na een periode van 8 jaar draag
ik de voorzittershamer over aan Jos van Duren waar ik alle vertrouwen in heb en
afgelopen jaar is al gebleken dat hij met veel energie nieuwe zaken oppakt.
Het is echter niet alleen de voorzitter maar het hele team dat zich enthousiast inzet
voor de leefbaarheid in ons dorp.
Hoe kijk ik terug op afgelopen periode? De beginperiode was heel moeizaam, we waren
niet zichtbaar in het dorp en hadden nagenoeg geen financiële middelen. Dit is in de
loop der jaren ten goede gekeerd, we hebben vanuit de gemeente meer armslag
gekregen zowel een substantiële bijdrage per inwoner als een vast bedrag voor het
leefbaarheidsfonds. We zijn nu in staat om een aantal zaken ook financieel te
ondersteunen en als ik naar de toekomst kijk zet deze trend zich voort. Ook de
zichtbaarheid van de dorpsraad is behoorlijk toegenomen maar kan en moet nog beter.
Ik noem een aantal zaken waar de dorpsraad actief heeft meegewerkt: N602,
Landschapspark Op ’t Hoogveld, de huizenbouw en de Nieuwjaarsborrel onze topper.
Het is duidelijk gebleken dat er behoefte is om elkaar op Nieuwjaarsdag te ontmoeten
en cabaretgroep “NIKS”, die het afgelopen jaar op een ludieke wijze de revue laat
passeren, is een absolute topper.
Onze nieuwe voorzitter Jos van Duren vindt duurzaamheid een onderwerp dat iedereen
aangaat wat hoort bij één van de uitdagingen om het dorp vitaler te maken. Er is al
een heel actieve commissie doende en vanavond is dit het thema van de
jaarvergadering.
Ook de bemanning van de dorpsraad heeft ons veel zorgen gebaard en ik ben blij dat
ook hier een kentering in is gekomen. We nemen komend jaar afscheid van Henriet
Jansen-Verstegen, Marion Chatrou, Dorry Eling, Gerard Jansen, Camile Gisbers en
ondergetekende en we mogen verwelkomen Paul Sommers, Inge van den Berg, René
Teunissen en Geert van der Voorn.
Dank aan de dorpsraadleden voor de plezierige samenwerking afgelopen jaren en voor
de inzet en succes gewenst voor de nieuwkomers.
Jan van Raaij
Voorzitter
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Organisatie Dorpsraad Sint Tunnis
De dorpsraad bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene
belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen.
Het belangrijkste doel is om de leefbaarheid in het dorp Sint Anthonis te behouden of
te verbeteren.
Een dorpsraad heeft het recht van informatie, het recht van overleg en
het recht van gevraagd en ongevraagd advies te geven.
In een convenant met de gemeente is een goede
samenwerking vastgelegd.
De dorpsraad heeft geen politieke binding.
De taken van de dorpsraad zijn:
belangen behartigen, adviseren, participeren,
communiceren e
 n
vertegenwoordigen van het dorp Sint Anthonis.
Binnen de dorpsraad is een verdeling gemaakt in aandachtsvelden en onderwerpen
waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke interesses en eventuele
deskundigheid.
De vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar en vinden in principe plaats op elke
eerste woensdag van de maand in dorpshuis Oelbroeck.
Het openbaar overleg begint om 20.30 uur. Voorafgaand aan het openbaar overleg vindt
een besloten overleg plaats.
De agenda en de verslagen zijn te lezen op onze website www.dorpsraadsinttunnis.nl
In 2017 zijn de volgende personen lid van de dorpsraad
Dagelijks Bestuur: Jan van Raaij (voorzitter) Henriet Jansen (secretariaat)
Marion Chatrou (penningmeester)
Overige leden Jos van Duren, Dorry Eling, Mark van Erp, Camile Gisbers,
Tonny Goossens, Gerard Jansen, Paul Sommers en Huberiet Vollenberg.
In 2017 zijn Tonny Goossens en Paul Sommers toegetreden.
De dorpsraad wenst een representatieve afspiegeling van de inwoners van
Sint Anthonis te zijn. De dorpsraadleden hebben zitting voor een periode van twee jaar.
Aftredende leden zijn drie maal herkiesbaar voor nogmaals een periode van twee jaar.
Maximale zittingstermijn is 8 jaar.
De dorpsraad is ter aanvulling geregeld op zoek naar nieuwe (commissie) leden, die
weer andere raakvlakken hebben binnen onze dorpsgemeenschap.
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Aandachtspunten en activiteiten

Woningbouw
VAB’s
Landschapspark “Op ‘t Hoogveld”
Duurzaamheid/Energie Neutraal
Nieuwjaarsborrel
Contact met kermisexploitanten
N602
Platform Groenstructuren
Leefbaarheidsfonds
Sportraad
Stuurgroep Oelbroeck
Buurtpreventie
Voortgang dorpsblad
Speelgelegenheden in het dorp
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Aandachtsvelden

Zoals vastgelegd in ons ambitiedocument zijn de hoofdthema’s waarop de dorpsraad zich richt:

❖ Wonen
(spanningsveld agrarisch- én woon/recreatiedorp, sport en cultuur,
levensvatbaarheid en kwaliteit van leven)
❖ Economische ontwikkelingen
(ontwikkelingsmogelijkheden voor kleine bedrijven)
❖ Verbindingen leggen
(samenwerking/ leggen van verbindingen tussen alle partijen: inwoners,
agrariërs, MKB, recreanten, toeristen, verenigingen en vrijwilligersgroepen)
Bij haar werkzaamheden heeft de dorpsraad als speciale aandachtspunten:

❖ Communicatie verbeteren en verder uitbouwen
o communiceren via website, weekbladen en sociale media.
o de interactie met de inwoners aangaan om te vernemen wat er in het
dorp leeft.
❖ Betrokkenheid vergroten
o bijeenkomsten organiseren,
naar buiten treden, je als dorpsraad laten zien.
o verantwoordelijkheid en inzet meer spreiden en delen.
❖ Burgerparticipatie stimuleren
o geen afwachtende houding aannemen, maar er voor zorgen dat meer
mensen zich samen met de dorpsraad gaan inzetten voor de leefbaarheid
van ons dorp.
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Financieel Verslag

INKOMSTEN
saldo 01-01-2017
subsidie gemeente
subsidie gemeente zelfsturing
rente bank

€
€
€
€

8.787,62
4.577,25
3.000,00
18,40

=============
Totaal inkomsten

€

16.383,27

€
€
€
€
€
€
€
€
€

170,55
1.887,80
874,83
262,80
515,69
395,00
2.605,00
178,00
9.493,60

UITGAVEN
bankkosten
vergaderkosten
website
drukwerk en secretariaat
nieuwjaarsborrel
leefbaarheidsfonds
reservering leefbaarheidsfonds
diversen
saldo 31-12-2017

=============
Totaal uitgaven

€
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16.383,27

Dorpsraad Sint Tunnis
Henriet Jansen-Verstegen
secretariaat
pa. Bloktiend 7
5845 HV Sint Anthonis
info@dorpsraadsinttunnis.nl
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