
 

 
 

 
Notulen: Openbaar Overleg Stg. Dorpsraad Sint Tunnis 

Woensdag 10 januari 2018 
 
 
Aanwezig: Jan - Jos - Gerard - Huberiet -  Marion - Tonny - Paul - Henriet 
Afwezig: Dorry - Camile 
 
 
1. Opening 
Jan heropent de vergadering en heet de vier gasten van harte welkom, waarvan twee als aspirant lid.  
  
2.       Spreekruimte publiek 
Er wordt een kort voorstel rondje gedaan en dat we op zoek zijn naar mensen voor de dorpsraad, 
maar ook voor extra hulp in de werkgroepen.  
Hierna geeft Jan het woord aan de dames, welke zijn gekomen om e.e.a. toe te lichten voor een 
speelruimte/ontmoetingsplek aan de noordelijke helft van Sint Anthonis. Deze zijde heeft niets voor 
jong en oud en zouden dit graag realiseren. Ze hebben dit al met veel mensen gesproken en er is 
absolute animo voor.  We komen hier verder op terug bij agendapunt 6. 
  
3.       Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
  
4.       Notulen openbaar overleg van 6 december 2017 
Notulen worden doorgesproken en ongewijzigd vastgesteld. 
 
5.       Actielijst n.a.v. het overleg van 6 december 2017 
13-20 Gemeente informeren over het grote enthousiasme voor het bouwen op de Sprenkel 
 Dat er misschien een starter ambassadeur wil worden. 
17-23 Volgende keer op agenda, een paar mensen graag aansluiten bij deze werkgroep. 
17-21 mag eraf (valt onder woningbouw) 
 
6.       Vragen over de In- en uitgaande poststukken? 
Mail Natuurlijk Sint Anthonis; Bijeenkomst op 23 januari as.  
Jan zal namens dorpsraad aanwezig zijn en Gerard gaat op persoonlijke titel. Jan hiervoor aanmelden 
(actie Henriet) 
Mail SWO; uitnodiging samen met ZLTO en dorpsraden, deze is op 25 januari, middels datumprikker 
wordt deze datum vastgesteld. Jan en Jos zullen samen gaan. 
Mail Oelbroeck; op 25 januari is er een bijeenkomst van de stuurgroep, Huberiet neemt plaats van 
Marion over. 
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Mail Mw Kuenen; zij zijn nu aanwezig om mail toe te lichten. 
Er is beloofd dat het speeltuintje aan de Peter Zuidstraat naar het terrein van de oude Berg en 
Beekschool zou gaan, maar dit is nooit gebeurd. 
Zij hebben contact opgenomen met de gemeente en gemeente heeft ze doorgestuurd naar onze 
dorpsraad.  
Dorpsraad wil graag de combinatie maken om voor het gehele dorp de speelgelegenheden op te 
pakken. De gemeente heeft hiervoor budget, wie zou dit mee op willen pakken? 
Laura en Wendy willen tijdens de volgende vergadering aansluiten en dan kunnen zij misschien dan 
ook aangeven of zij hiermee aan de slag willen/kunnen.  
(agendapunt 7-2, actie Henriet) 
 
7.       Nieuws vanuit de werkgroepen 
Communicatie/website: 

de activiteiten van het dorp, moeten we zelf op de site toevoegen.  
Landschapspark: 

Dorry is niet aanwezig, maar er wordt geopperd om het park op te splitsen, vanuit de  
 Dr. Verbeeklaan gezien, zal de linker kant aangepakt worden en de rechter kant later volgen.  
 Hier zullen we moeten wachten op de subsidies.  
 De gemeente heeft de regie, zij moeten zelf nu de gesprekken met Waterschap Aa en Maas  
 voeren voor de eventuele subsidies. 
 

Vanuit de werkgroep Duurzame energie, wordt de vraag gesteld om in de werkgroep  
 bespreekbaar te maken hoe er gedacht wordt over het plaatsen van zonnepanelen.  
 (Eco-park) Op 28 maart is het actie “Handen uit de mouwen” en op 19 april zal de opening  
 zijn van het theehuisje.  
 N602: 
 De definitieve tekeningen zullen door Copier. Het hekel punt zal “het groen” zijn, werkgroep  
 heeft gezegd dat het meteen goed moet, kiezen voor de langere termijn. 
 Er is een rapport gemaakt, dit wordt besproken en uiteindelijk beslist de gemeente hierover. 
 Start zal zijn in april, te beginnen in Wanroij. Dhr. H. Lenkens zal voor de gemeente een  
 verslag op de website schrijven.  
Leefbaarheidsfonds: 
 Er heeft zich maar 1 project gemeld, dat waren de bankjes van PGSA. 
 Het resterende geld zal gaan naar het dorpsblad, kerstverlichting en het Landschapspark. 
 VAB’s: 
 Volgende week is er een gesprek met de gemeente. 
 Sportraad: 
 Activia zou de volgende bijeenkomst plannen. 
 Nieuwjaarsborrel: 
 Bedankt voor de inzet, het was een groot succes en we hebben veel positieve reacties  
 ontvangen. De cabaretgroep heeft aangegeven volgend jaar door te gaan. De oliebol die dit  
 jaar voor de carnavalsvereniging was, heeft dit heel goed opgepakt, de complimenten zijn  
 zeker voor voorzitter. 
 Het discussiepunt: de champagne brengt veel onrust, moeten we dit blijven doen? 
 Moeten we de koffie gaan vervangen? Moeten we de zaal anders in gaan delen/aankleden? 
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Dorpsblad: 
 Wanroij wil het blad niet laten vervallen, maar wel delen hoe e.e.a. op te zetten. Dorpsraad is  
 aan dorp verplicht om het te proberen.  
 We moeten een werkgroep formeren, die hiermee aan de slag gaan. We zullen via Facebook  
 vragen wie hierbij willen aansluiten.  
 We zullen mensen persoonlijk moeten benaderen. Het blaadje moet wel “niveau” hebben.  
 Aan iedereen de vraag om eens rond te vragen. 
 Duurzame Energie: 
 In 2035 wil de gemeente Sint Anthonis Energie Neutraal zijn, alle dorpsraden zijn er nu mee  
 bezig, wij staan in de startblokken. De dorpsraad is vertegenwoordigd maar we hebben nog  
 extra mensen nodig die hierbij aansluiten. 
 We willen aftrappen met een energiebeurs (april 2018) waar ook de gemeente aansluit. Op  
 15 januari om 19.30 uur in Oelbroeck heeft de gemeente een spreker uit Overloon, hoe zij  
 opgestart zijn. (Op de agenda van 7 februari, actie Henriet) 
  
8.       Spreekruimte publiek 
hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
9.   Rondvraag 
Paul: Meer ruchtbaarheid geven aan het dorp wat wij als dorpsraad doen. 
 
11.   Sluiting 
De vergadering sluit om 22.15 uur. 
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