
 

 
 
 

Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 
Woensdag 04 oktober 2017 

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

1. Opening  
Jan heropent de vergadering en heet Helma van harte welkom. 
Zij komt eens meekijken en -luisteren om eventueel aan te sluiten bij onze dorpsraad. 
 

2. Spreekruimte publiek 
geen publiek aanwezig. 
 

3. Vaststellen agenda 
Er wordt 1 punt toegevoegd aan de agenda. Punt Duurzaamheid. 
 

4. Notulen openbaar overleg van 05 juli 2017 
Notulen worden na een tekstuele aanpassing vastgesteld. 

 
5. Actielijst n.a.v. het overleg van 05 juli 2017 

17-07; 17-09; 17-11 mogen van de actielijst 
 
13-20: Woningbouw 
Wethouder I.V. gesproken, er zijn mooie folders gemaakt om het bouwen te promoten in ons 
dorp. Er zullen tevens advertenties, borden en banners geplaatst worden. 
De Sprenkel en Hanespoor zullen als eerste vol gebouwd worden, hierna volgen de 
Remmensberg en Op de Beek. 
 
15-02: Omstreeks 
De vraag wordt vaak gesteld, moet er een dorpsblad komen? 
We gaan uitzoeken of er behoefte/interesse is. 
Jan, Marion en Huberiet zullen contact zoeken met de gemeente en organiseren een avond 
om te kijken of hier mogelijkheden voor zijn. Uitnodigingen worden verstuurd naar de 
contacten die ook  een uitnodiging ontvangen van de Nieuwjaarsborrel en Algemene 
vergadering. (actie: Huberiet/Marion) 
 
15-15: Website 
De website is inmiddels voor het grootste gedeelte aangepast en verfrist.  
Op een paar aanpassingen na, zal de nieuwe website over enkele weken online komen. 
Er wordt besloten om de INFO mail te wijzigen in info@dorpsraadsinttunnis.nl  
De beiden email adressen worden aangehouden. 
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17-06: Kerstverlichting 
Er zal contact opgenomen worden met de mensen van SWO en een aantal vrijwilligers voor 
het ophangen van de kerstverlichting. Volgend jaar zal er nieuwe verlichting moeten komen, 
omdat de N602 dan inmiddels is aangepast. 
 
17-14: Opknapbeurt Rotonde 
De werkgroep Natuurlijk Sint Anthonis, neemt contact op met de gemeente over het 
eigendomsrecht van de Rotonde. 
 

 
6. In- en uitgaande poststukken 

● mail ontvangen van Natuurlijk Sint Anthonis over het plaatsen van watertappunten. 
Binnen onze vergadering is besloten om bij het Landschapspark een watertappunt te 
plaatsen. Er worden nog twee locaties geopperd, De Brink en bij De Sleutel (ingang 
Natuurpoort). Deze twee punten kunnen ook een belemmering voor de nabijgelegen 
Horeca zijn. Henriet zorgt dat dit doorgegeven wordt via de mail (actie Henriet) 
 

7. Nieuws vanuit de werkgroepen 
● Landschapspark 

Er is een stille maar heftige periode achter de rug, m.b.t. het realiseren van de 
eventuele ecologische verbindingszone nabij het Landschapspark. De gemeente zal 
samen met waterschap Aa en Maas kijken of er nog een mogelijkheid is om toch nog 
de (in eerste instantie toegezegde) financiële bijdrage te ontvangen. De werkgroep 
moet hierin afwachten. 
 
We hebben een mail ontvangen van dhr. Jacobs voor het plaatsen van een 
herinneringsboom. De gemeente is eigenaar van de grond, t.z.t. zal de werkgroep dit 
meenemen. Meneer hoort dus t.z.t van hen. (actie mail beantwoorden) 
 

● N602 
Maandag jl. is er een vergadering geweest en er is een akkoord vanuit het voltallige 
college om het volledige bedrag van de begroting (7.100.000,=) beschikbaar te 
stellen. 
In Wanroij en Ledeacker wordt het dorpsplein meegenomen. We gunnen het 
Wanroij en Ledeacker van harte, maar we hebben als dorpsraad hierop aangegeven 
dat wij ons gehouden hebben aan de opdracht, de herinrichting van de N602.  
Er zal gestart worden 1ste / 2e kwartaal van 2018 en zal 6/7 maanden in beslag 
nemen om de gehele N602 te renoveren. 

 
● Dorpsinvesteringsplan 

1) Herinrichting van de Brink 
2) Brinkstraat aanpassen met de klinkers uit de Breestraat 
3) Verkeerscirculatieplan 
 

● GVVP 
Zoals eerder dit jaar is aangekondigd, zullen de wegen in het buitengebied tot  
60 km-zone ingesteld worden. Het asfalteren van wegen in het buitengebied wordt 
nog een jaar uitgesteld. 
 

● VAB’s  
In december een afspraak met de gemeente plannen. (actie Mark) 
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● Sportraad 
Komt op 17 oktober as. bij elkaar en hebben dan een uitleg hoe verenigingen zich 
moeten profileren op Facebook. Er zal dan ook gesproken worden over het wel/niet 
missen van het dorpsblad. 

● Nieuwjaarsborrel 
Het eerste Lustrum. Het cabaret hanteert hetzelfde format, 1 uur en geen pauze.  
Er wordt wel gekeken naar de inrichting van de zaal. Eind november is er weer 
contact met de cabaretgroep. 

● Communicatie 
via Facebook of de website, we komen hier begin november op terug. 

 
8. Duurzaamheid/Energie Neutraal 

afgelopen maandag bijeenkomst geweest met sprekers over energie-neutraal. 
Het leeft bij de verschillende dorpsraden, advies van de sprekers (Buurkracht en Energie 
coop. Elsendorp) gaven het advies om klein te starten en later uit te breiden. Het is nu aan de 
lokale dorpsraden om hiermee verder te gaan en streven naar een gezamenlijke aftrap. 
 
Hoe gaan we als Dorpsraad dit plan aanpakken? (Sint Anthonis heeft 1800 voordeuren) 
Het is een mooi project voor de dorpsraad en Sint Tunnis. 
Dorpsraad zal aan moeten geven hoe we dit aan de “man” brengen. (Actie Jos en Camile) 
 

9. Spreekruimte publiek 
geen publiek aanwezig. 
 

10. Rondvraag 

Jos: De naam Dorpsraad, gelinkt naar “De Raad”, dit kan verwarring scheppen. 

Agendapunt voor een volgende keer. Wachten op de nieuwe gemeente. 

Marion: Kerstverlichting, is in een adem genoemd met de renovatie van de N602, we  

hebben niet de mooiste verlichting, maar dit is het laatste jaar, dus nu nog  

even opknappen. Meenemen in de werkgroep. 

Er worden Kastanjes vervangen langs het Zandseveldpad naar het kerkhof,  

dit wordt door de gemeente gedaan. 

Huberiet: Het bedrag van € 250.000,= van de “Kansenkas”, waar willen we het voor  

gebruiken? 

> Landschapspark, Dorpsblad, Kerstverlichting, Brink, Duurzaamheid. 

  

11. Sluiting  
de vergadering sluit om 22.28 uur. 
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