
 

 
 

 
Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 

Woensdag 7 februari 2018 
 
Aanwezig: Jan – Jos – Gerard – Huberiet – Paul – Camile - Tonny 
Afwezig: Dorry – Henriet - Mark - Marion 
  
1/ Opening 
Jan opent de vergadering en heet de gasten op de publieke tribune, allen benaderd als nieuw lid, ook 
van harte welkom. 
  
2/Spreekruimte publiek 
Dhr. E.v.h.R. is aanwezig en geeft aan dat hij graag een sportveldje ziet aan de Peter Zuidstraat, 
achter de flat aan de Dekenmolmanstraat. 
Aangezien er ook plannen zijn bij DSV voor een openbaar pannaveld en een loopbaan voor Duvaria, is 
het verstandig een avond te organiseren met DSV, Duvaria, gemeente en gast. Gerard neemt dit op 
zich. (actie Gerard) 
  
3/Vaststellen agenda 
Deze wordt vastgesteld. 
  
4/Notulen openbaar overleg van 10 januari 2018 
Worden besproken en aangenomen. 
  
-Bijeenkomst natuurlijk Sint Anthonis 23 jan. -> in de nacht van 23/24 juni wordt de nacht van het 
goede leven georganiseerd. Het plan is dat er in iedere gemeente iets ontstaat in die nacht. Er is geen 
taak voor de DR. 
-Bijeenkomst SWO 25 jan.-> bijeenkomst om verbindingen te maken en elkaar te versterken. 
-Speelruimte-> er is in de gemeente behoefte aan ecologische speelruimte. Voor Sint Anthonis op de 
Sprenkel/Beek en het landschapspark. Er komt 1 werkgroep voor de hele gemeente waarin 1 DR lid 
plaats zal nemen. 
-Leefbaarheidsfonds-> overgebleven budget gaat naar energieneutraal. 
  
  
5/Actielijst n.a.v. het overleg van 10 januari 2018 
13-20 Sprenkel, voor 8 percelen, 20 gegadigden. 
 1 starter. 
 Gemeente toont weinig initiatief. Hadden beloofd borden te plaatsen en flyers uit te 
 delen. Ook CPO’s worden net opgestart. 
17-18 Brief voor gemeente, kan van de actielijst af. 
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6/Vragen over de in – en uitgaande poststukken. 
Mail Sociom; Willen graag een keer aansluiten bij de DR vergadering 
Stuurgroep MFA; De stuurgroep heeft de tekeningen van de verbouwing gepresenteerd aan 
gebruikers en er is een inloop geweest voor de inwoners van Sint Anthonis. Opmerkingen zijn 
meegenomen en besproken met het MFA bestuur. De DR zit in de stuurgroep (Huberiet), 
opmerkingen via deze weg. 
Buurtpreventie; Dit neem Huberiet op zich. (actie Huberiet) 
Metameer doedag; Kan ingevuld worden op het landschapspark. 
Slotdebat verkiezingen; Het is de bedoeling dat er stellingen gepresenteerd worden. Mark Thijssen 
neemt dit op zich. (actie  Mark T.) 
  
7/Nieuws vanuit de werkgroepen. 
Communicatie/website: 
Blijft een zwak punt, versterking zoeken. 
Landschapspark: 
Er is een schouw geweest met Bronlaak, gemeente en DR. 
 -Het linkse gedeelte: wordt opgeruimd en geëgaliseerd 
 -Het natte gedeelte: worden de mogelijkheden bekeken hoe dit droog te krijgen en te 
 Houden. 
 -Doorgang vanuit Dr. Verbeecklaan: wordt netjes gemaakt. 
Op 26 maart is de MSD handen uit de mouwen dag op het Landschapspark. 
Op 19 april* wordt de theetuin geopend. Het is verstandig om dan fase 1 af te sluiten en pas verder 
te gaan als er weer geld beschikbaar is. *) Dit is inmiddels gewijzigd naar 7 juni 2018. 
Dit bespreken in volgend landschapspark overleg en door gemeente laten communiceren. 
N602: 
Bomen Dr. Verbeecklaan zijn beschermd en mogen alleen weg, als ze ziek zijn of de 
verkeersveiligheid in gevaar komt. Er mogen  2 bomen weg waaronder de discussie boom, de rest 
blijft staan. 
De aanbesteding heeft plaatsgevonden. 
Leefbaarheidsfonds: 
Er is een vraag voor ondersteuning van het carnavalsconcert, deze wordt gehonoreerd. 
VAB’s: 
De gemeente volgt het provinciale beleid. Vanuit de gemeente zijn 6 projecten benaderd, welke ook 
door de gemeente begeleid worden. 
Sportraad: 
Deze komt eind februari bij elkaar, georganiseerd door Activia. 
Dorpsblad: 
Er zijn 6 personen die wat willen schrijven, verder lukt het niet vrijwilligers te vinden, dus ook geen 
nood-redactie. Ook het financiële plaatje blijft moeilijk. Er zal een laatste poging gedaan worden om 
een nood-redactie te formeren, anders stoppen. 
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Energie neutraal: 
Het plan is gepresenteerd aan eventuele kartrekkers. 
 
Het plan bestaat uit: 

 -isolatie -> het gezamenlijk inkopen van isolatie. Stevensbeek en Westerbeek hebben 
 afspraken met een bedrijf in Gemert (isolatie Com), hier kunnen we bij 

 aansluiten. 
 -Gezamenlijk inkopen zonnepanelen voor particuliere daken. 
 -Groot zonnepanelen dak of -akker. 
 -Energiebeurs. 
Bij een volgende kartrekkers bijeenkomst zullen buurtkracht en Mark van Erp uitgenodigd worden, 
die met hun verhaal de groep misschien wat enthousiaster kunnen krijgen. 
  
Op 28 mrt zal de jaarvergadering in het teken staan van dit onderwerp. 
  
Muziekkiosk: 
Er zijn dorpsgenoten benaderd. (J&T) 
  
8/Vraag gezamenlijk vuurwerk: 
Dit moet eerst met de gemeente besproken worden. Huberiet neemt contact op. 
  
9/Speelgelegenheden in het dorp: 
Bij nieuwe speelgelegenheden zal er meer aandacht zijn voor ecologie. Het landschapspark en de 
Beek zijn als locatie aangewezen. Geert (potentieel nieuw lid?) neemt dit op zich. Hij zal contact 
opnemen met Laura en Wendy. (actie Geert) 
  
10/Spreekruimte publiek: 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
  
11/Rondvraag: 
Paul: - Merkt weinig van het duurzaam ophalen van huisvuil. 

- Er is € 5.000,00 subsidie voor het energieneutraal maken van een huis. 
Inge: Het sociale dorpsteam wil op de site van de DR, ze zouden zelf een site opzetten. 
 De DR heeft hier geen problemen mee, het is van belang dat het dorpsteam bekender 
 wordt. 
 
12/Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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