
 

 
 

 
Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 

Woensdag 7 maart 2018 
 
Aanwezig: Jos – Gerard – Huberiet – Paul – Camile - Tonny - Dorry - Mark -  
 René - Inge - Marion 
Afwezig: Jan - Huberiet - Henriet 
  
1. Opening 

Jos heropent de vergadering. 

  

2.       Spreekruimte publiek 

Aanwezig is dhr. J.A., namens de club van 50 van DSV. Hij licht de plannen voor een pannaveldje toe. 

Dit moet nabij de nieuwe kantine komen. Het wordt van kunstgras, ongeveer 25x40m, vrij te 

betreden voor iedereen. Activia kan er, door de ruime afmetingen, ook gebruik van gaan maken.  

De dorpsraad zal deze plannen positief ondersteunen en zal wanneer gewenst een aanbevelingsbrief 

naar de gemeente versturen. Een bijdrage uit ons leefbaarheidsfonds (max €500) kan worden 

aangevraagd. 

  

3.       Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

4.       Notulen openbaar overleg van 7 februari 2018 

Notulen worden doorgesproken en goedgekeurd. 

  

NB: in de notulen staat dat het theehuis in het landschapspark op 19 april 2018 wordt geopend. Dit is 

inmiddels gewijzigd naar 7 juni 2018. 

  

5.       Actielijst n.a.v. het overleg van 7 februari 2018 

  

15-02 / 1802 mogen er af 

17-10 laten staan maar datum aanpassen 

overige actiepunten blijven staan.  

  

6.       Vragen over de In- en uitgaande poststukken? 

Geen vragen. 
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7.       Nieuws vanuit de werkgroepen 

·         Communicatie/website 

René gaat aan de slag met de website. Hij zal dit in overleg met Henriet (Rian) 

oppakken. Ook moet het mogelijk worden om vanuit onze site door te linken naar 

andere sites. 

·         Landschapspark 

De subsidie voor het park als EVZ (ecologische verbindingszone) is afgewezen. 

Daardoor moesten ook de subsidies vanuit Waterschap Aa en Maas en vanuit onze 

gemeente worden herzien. Dit betekent dat op dit moment de plannen voor de 

tweede fase opnieuw bekeken gaan worden. Voorlopig wordt er gekeken naar de 

korte termijn en wordt er ingezet op het goed draaiende houden van het park zoals 

het er nu bij ligt. Op 26 maart komen vrijwilligers vanuit MSD in het kader van 

“handen uit de mouwen” meehelpen met de omheining van de boomgaard. Dit moet 

nog definitief afgestemd worden met MSD. De theetuin gaat op 7 juni open. 

  

·         N602 

Dit loopt naar tevredenheid. Er is iemand aangesteld om als dagelijks aanspreekpunt 

te fungeren. Start in Wanroij op 13 maart as. Naar verwachting wordt half augustus 

gestart in ons dorp. Dit zal tot oktober gaan duren. Vanuit de gemeente (P.B.) gaat er 

nog een brief naar de omwonenden uit om de gang van zaken mbt de 

“bomen-discussie” nader toe te lichten. 

  

·         Leefbaarheidsfonds 

Aan de harmonie is € 500,= betaald uit het Leefbaarheidsfonds als bijdrage voor het 

opstarten van een jaarlijks carnavalsconcert ism de carnavalsvereniging. Nieuwe 

aanvragen worden voortaan gezamenlijk besproken tijdens de maandvergadering. 

  

·         VAB’s 

Mark is naar de ZLTO-SWO avond in Wanroij geweest. Er zijn vele VAB’s maar de 

vraag om deze te gaan gebruiken is gering. Er komt geen bedrijventerrein in ons 

dorp, Peelkant-oost is van de baan. Mark vraagt na bij de gemeente hoe het precies 

zit met de toekomst voor nieuwe bedrijven. Klopt het dat deze allemaal worden 

gevestigd in Boxmeer of Cuijk? Wat betekent dit voor ons dorp? 

  

·         Sportraad 

De laatste bijeenkomst werd door Activia verzorgd. Van de 9 clubs waren er 6 

aanwezig. Besproken is o.a. het aanbod van vrijwilligers via Sociom. 

  

·         Dorpsblad 

Op 1 maart jl. zijn mensen van 35 groeperingen uitgenodigd voor een 2e bijeenkomst. 

Helaas waren van slechts 3 partijen mensen aanwezig. Alle opties zijn nogmaals 

besproken. Doorstarten van de Omstreeks is niet mogelijk. Er is op dit moment 

onvoldoende inzet/energie/draagvlak aanwezig om met een nieuwe uitgave van een 

blad te starten. De dorpsraad zal zich daarom beperken tot het bekijken van de optie 

om een eigen nieuwsbulletin op schrift te verspreiden, iedere 1 à 2 maanden. 
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·         Energie Initiatief 

Op 5 maart jl. is er samen met dorpsraad Ledeacker overleg geweest met 

Buurtkracht, Sunprofs Oploo en Isolatie.com. 

Er worden 3 lijnen uitgezet met het energie initiatief: 

1: na-isolatie (zoals spouwmuurisolatie) 

2: zonnepanelen (op de eigen daken) 

3: een gezamenlijke zonnepanelen akker in het dorp 

Het is te kort dag om op 28 maart een presentatie (energiemarkt) te verzorgen. 

Daarom op 28 maart een energie lezing om mensen alvast enthousiast te maken. 

Paul heeft een spreker benaderd. 

Voor de zomervakantie zal er een energiemarkt opgezet worden. 

  

·         Sport 

Gerard en Geert onderhouden de contacten over het nieuwe pannaveld bij DSV. 

  

·         Muziekkiosk 

J. en T.  gaan zich hiermee bezighouden. 

  

8.       Spreekruimte publiek 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

  

9. Rondvraag 

Inge vraagt of het mogelijk is om de statuten door te sturen. (Actie secretariaat) 

  

10.   Sluiting 

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten. 
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