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    Dorpsontwikkelingsplan juli 2019 

DORPSONTWIKKELINGSPLAN  Sint Anthonis 

Eerste concept op basis van de input van de groep van 20 

(sessie op 4 juli) 

 

De groep van 20 aanwezig op 4 juli: 

Gé van Kol, Maria Barten- Jans, Joep Baltussen, Jos van 

Duren, Harm Verhoeven, Marnick Menting, Ronald 

Korsten, Riny Arts, René Ponsen, Henri van Gemert, Noëlle 

van Kasteren, Huberiet Vollenberg, Gerard Jansen, Lars 

Willems, Ivo Klomp, Jan Peters, René Teunissen, Marjan 

Peters, Didi Claessens, Anita Bindels-van Hulst 
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  Karakteristiek (per thema) voor Sint Anthonis… 

 

Karakteristiek voor Sint Anthonis zijn de Brabantse gemoedelijkheid, de Pinksterfeesten en de 

beeldbepalende Brink. Maar ook het goedlopende en bruisende MFA (met Kind Centrum), de  

kerk en de drukke doorgaande weg zijn beeldbepalend. In Sint Anthonis zijn veel verenigingen en 

er zijn ook winkels. De groep van 20 geeft aan dat de mensen in Sint Anthonis kritisch en soms 

zeurderig zijn en enigszins beschikken over de ‘vroeger was alles beter mentaliteit’. De onderlinge 

verbondenheid in Sint Anthonis is minder dan in de andere kernen. Het is dan ook moeilijk om 

bestuursleden te vinden die zich in willen zetten voor de verenigingen. In Sint Anthonis zijn weinig 

woningen voor starters en senioren. Er is te weinig gebouwd. De invalswegen hebben weinig 

uitstraling; het ziet er niet sprankelend uit. 

 

 

 

 
In Sint Anthonis zijn relatief veel zorgvoorzieningen. Zo is er 

onder andere een huisarts, een gezondheidscentrum, een 

apotheek, dagbesteding en een bejaardentehuis.  

Sint Anthonis is van oudsher een agrarische kern. Verder is het een redelijk rijke kern met 

veel kleine ondernemers. Met name door de starre opstelling van de gemeente zijn er  

in de afgelopen jaren veel ondernemers weggetrokken.  

In Sint Anthonis is een basisschool en een Kind centrum. In de omgeving zijn 

verschillende uitstekende middelbare scholen. Sint Anthonis heeft een goede 

bibliotheek. 

Vroeger had Sint Anthonis een bruisend uitgaansleven, maar dat is niet 

meer. Ook het feit dat de terrassen op de Brink beperkt zijn met hun 

sluitingstijd is daar debet aan. Verder ligt Sint Anthonis aantrekkelijk aan 

de bossen en er zijn verschillende campings. 
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Als het gaat over leven/wonen krijgt Sint Anthonis  een  8- 

 

Als het gaat over zorgen krijgt Sint Anthonis een   9 

 

Als het gaat over ondernemen krijgt Sint Anthonis een  5 

 

Als het gaat over leren krijgt Sint Anthonis een   8 

 

Als het gaat over ontspannen krijgt Sint Anthonis een   7+ 

 

 
 
 

Kwaliteit per thema… 

 

Eerste prioriteit is leven/wonen   

 

Tweede prioriteit is ondernemen    

 

Derde prioriteit is ontspannen  

 

Vierde prioriteit is leren   

 

Vijfde prioriteit is zorgen   

 

 
 
 

Prioriteit per thema… 

 

Leven/wonen krijgt VIJF euro   

 

Zorg krijgt NUL euro   

 

Ondernemen krijgt DRIE euro   

 

Leren krijgt NUL euro   

 

 Ontspannen krijgt TWEE euro    

 

 
 
 

Tientje verdelen… 

Aan de groep van 20 is gevraagd om aan te geven welk punt zij 

geven aan wonen, zorg, ondernemen, leren en ontspannen in hun 

kern op DIT moment. De vraag was om een kwalificatie te geven van 

0 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend) voor het betreffende thema. Het 

weergegeven cijfer is een gemiddelde van de 20 deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de groep van 20 is 

gevraagd: Welk thema 

heeft voor jullie de 

meeste prioriteit als het 

gaat over waar jullie 

de meeste aandacht 

aan zouden willen 

geven in jullie kern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de groep van 20 is 

gevraagd: Stel dat je 

symbolisch een tientje 

mag verdelen over de 

genoemde thema’s in 

jullie kern. Hoe zouden 

jullie dat doen?  

 

 

 

 

 

 

Opmerking wonen/leven: De jongeren 

geven gemiddeld een iets lagere 

waardering (7,5) dan de ‘ouderen’ (8,5). 

Dat heeft te maken met het feit dat er 

voor de jongeren minder te doen is.  

 

 

 

Opmerking onderwijs: Er is relatief weining voor ouderen. 

 

  

Opmerking ondernemen: 

Volgens de groep van 20 is het ondernemersklimaat niet goed. Er is sowieso 

een actueel probleem met de agrariers (dat is wel vanuit landelijke 

regelgeving) en het klein- en midden bedrijf krijgt weinig kans om te 

ondernemen (de gemeente denkt onvoldoende mee). ‘We zien steeds minder 

‘toonbankbedrijven’. Daarnaast duurt de aanleg van de nieuwe weg veel te 

lang. Dat is niet bevorderlijk geweest voor bedrijven. 

 

  

Opmerking ontspannen: 

Er zijn slechts twee terrasjes 

op de Brink. 

 

  

Opmerking wonen/leven: 

Wonen werkt als ‘katalysator’ 

voor de rest 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFwemFoOHiAhUGEVAKHTx0AwkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.seobare.com/importance-quality-content/&psig=AOvVaw3ejtj6wVUx_GC_AnIJGUIC&ust=1560336328580499
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De sterke punten van Sint Anthonis… 

 

 

1- In Sint Anthonis hebben we welvaart en veiligheid 

2- In Sint Anthonis hebben we goede basisvoorzieningen en winkels 

3- In Sint Anthonis hebben we een bloeiend en divers verenigingsleven 

4- In Sint Anthonis hebben we goede zorgvoorzieningen 

5- In Sint Anthonis hebben we goede onderwijsvoorzieningen (in de nabijheid) 

6- In Sint Anthonis hebben we een bruisend MFA 

7- In Sint Anthonis liggen we aan de mooie staatsbossen 

8- In Sint Anthonis is ruimte 

 

 

 

 
 
 

 

A:  We gaan focussen op het behoud van de dagelijkse voorzieningen 

 

B:  We gaan focussen op het verstevigen van het verenigingsleven; behouden en werven vrijwilligers EN leden 

 

C: We  gaan focussen op een betere en mooiere ruimtelijke indeling zoals behoud groen, onderhoud van groen, mooie entree 

van het dorp etc. 

 

D: We gaan focussen op het behoud van een goed MFA. Dat werkt positief uit op de andere onderwerpen (versterkend effect). 

 
 

Nb: Belangrijk is het Landschapspark, maar dat loopt nu en heeft de aandacht. 

Waar we op gaan focussen… 
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1- Er is minder cohesie en samenhang tussen mensen en groepen in het dorp 

2- Er zijn te weinig betaalbare woningen, vooral voor jongeren. Er zijn ook te weinig huurwoningen. 

3- Op de Brink zelf en de directe omgeving (doorgaande weg) zijn we niet trots. Het oogt op sommige 

plekken ‘vervallen’ en er is te weinig te doen 

4- Er zijn te veel leegstaande gebouwen 

5- Ondernemers krijgen hier te weinig kansen en mogelijkheden 

6- Het bruist te weinig 

7- Er is sprake van vergrijzing 

 

 

 
 
 

De minder sterke punten van Sint Anthonis… 

Waar we op gaan focussen… 

 

 

E- We gaan focussen op een bruisende Brink qua aankleding en activiteiten 

 

F- We gaan focussen op het creëren van betaalbare woningen en kijken daarbij ook naar ‘doorstroom’ en 

doelgroepen 

 

G- We gaan focussen op cohesie; wakker schudden van mensen en samen schouders eronder. Dit wordt 

overigens geen project op zich maar meer een houding; we gaan assertiever zijn en gewoon naar de 

mensen toe om te vragen of ze mee willen doen.  

 

H- We gaan focussen op kansen voor ondernemers en bedrijvigheid. 
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M.b.t. focus punt A:  

Focus op creëren bewustwording: koop in je eigen kern! 

 

We willen graag dat de dagelijkse voorzieningen in de kern blijven. Maar dan moeten we ook onze dagelijkse boodschappen in de eigen 

kern doen. Van belang is dat onze inwoners beseffen dat we hier veel goede voorzieningen hebben en dat ze zelf ook moeten en kunnen 

bijdragen aan het behoud van deze voorzieningen. Hiertoe gaan we… 

 

Deelproduct 1: een plan maken voor het creëren van bewustwording in onze kern.  Om input voor dit plan te genereren gaan we in 

gesprek met SWO, gemeente, detailhandel en inwoners. 

 
 
 
 

Dit gaan we als dorp zélf aanpakken… 

 

M.b.t. focus punt B:  

Focus op verstevigen verenigingsleven en werven vrijwilligers en leden 

 

Om er voor te zorgen dat ons verenigingsleven ook over een aantal jaren nog bloeiend is, moeten we serieus gaan werken aan het behoud 

van vrijwilligers en de aanwas van leden. Zonder vrijwilligers en leden is er géén verenigingsleven. Hiertoe gaan we twee dingen doen: 

  

Deelproduct 2:  1- we maken een communicatieplan waarin we aangeven hoe we vrijwilligers en leden kunnen werven. Onderdeel 

daarvan is dat we ook meer bekendheid geven aan de bestaande databank voor vrijwilligers (vraag en aanbod met 

elkaar matchen). 

 

2- we maken een soort evenementenagenda waarin op een aantrekkelijke manier  staat aangegeven wat er t doen is, 

wanneer en waar dat te doen is (een soort bundeling van activiteiten in één overzicht). Voor beide projectjes vragen wij 

de gemeente, Sociom, verenigingen en KBO om met ons in gesprek te gaan. 

 

 
 
 
 

Juli-augustus-september 2019 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren aan de slag om 

PROCESPLAN (met heldere planning) 

voor deelproduct 1 te maken. 

 

September 2019 - voorjaar 2020 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren en eventueel 

partners aan de slag om EINDPLAN 

voor deelproduct 1 te maken. 

 

December 2019 

De procesplannen incl. 

‘gelabelde investering’ wordt 

ter vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad 

 

Vanaf voorjaar 2020 

Implementatie en/of uitvoering 

eindplannen deelproduct 1 

 

Planning 
Oktober 2019 

Op basis van procesplannen 

´labelen´ investering 

(vooruitlopend op DIP) voor 

dit deelproduct. 

 

Juli-augustus-september 2019 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren aan de slag om 

PROCESPLAN (met heldere planning) 

voor deelproduct 2 te maken. 

 

September 2019 - voorjaar 2020 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren en eventueel 

partners aan de slag om EINDPLAN 

voor deelproduct 2 te maken. 

 

December 2019 

De procesplannen incl. 

‘gelabelde investering’ wordt 

ter vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad 

 

Vanaf voorjaar 2020 

Implementatie en/of uitvoering 

eindplannen deelproduct 2 

 

Planning 
Oktober 2019 

Op basis van procesplannen 

´labelen´ investering 

(vooruitlopend op DIP) voor 

dit deelproduct 

 

Jongeren… Een aantal jongeren heeft aangegeven dat ze een vriendengroep met ca. 30 jongeren hebben opgericht 

die graag allerlei zaken willen organiseren.Uiteraard wordt deze groep nauw betrokken bij dit project! 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjHgMPOtaLjAhXQDuwKHSr-Dx0QjRx6BAgBEAU&url=https://moreradio.online/2017/04/19/sussex-charity-searching-for-new-volunteers-for-gig-buddies-project/&psig=AOvVaw0Ph2_sQ3OPGf5va_s2Go1_&ust=1562575513454378
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M.b.t. focus punt C:  

Focus op behoud groen, onderhoud groen en ruimtelijke indeling  

 

Belangrijk vinden we dat mensen zelf iets te zeggen krijgen over zaken als groen, inrichting, speelveldjes e.d.  In Boekel zijn voorbeelden van hoe 

ze dat goed hebben aangepakt. Mogelijk gieten we dat in een structurele project vorm; bijvoorbeeld Buurt Bestuurt… Maar… 

 

Deelproduct 3: we gaan eerst met inwoners en de buurtvereniging in gesprek of er animo is voor dit plan. Als dat zo is, dan maken we er 

inderdaad een project van. In dat geval maken we samen met gemeente en de buurt een opzet met spelregels, hoe we het 

gaan aanpakken, en wie we precies gaan betrekken. Zaken zoals het mooier maken van de entree van Sint Anthonis, 

kerstverlichting en aankleding van de Brink kunnen hierbij ook worden meegenomen.  

 
 
 
 

 

M.b.t. focus punt E:  

Focus op een bruisende Brink (qua aankleding en activiteiten) 

 

Met de activiteitenkalender (deelproduct 2) komen we voor een deel tegemoet aan de wens voor een Bruisende Brink. Maar er is meer. We willen kijken of we iets kunnen doen aan de factoren die 

ertoe leiden dat het maar niet van de grond komt. We willen graag… 

 

Deelproduct 4: om de tafel met ambtenaren en bestuur om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor versoepeling van het vergunningenbeleid en welke dat dan precies zijn. 

 

Om tafel met alle relevante betrokkenen om te bekijken of we een versnelling kunnen aanbrengen op het Brink plan en of we door kunnen pakken op het plan  

dat jongeren ooit hebben gemaakt (Brinkie munt e.d.). 

 

  
 
 
 

Juli-augustus-september 2019 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren aan de slag om 

PROCESPLAN (met heldere planning) 

voor deelproduct 3 te maken. 

 

September 2019 - voorjaar 2020 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren en eventueel 

partners aan de slag om EINDPLAN 

voor deelproduct 3 te maken. 

 

December 2019 

De procesplannen incl. 

‘gelabelde investering’ wordt 

ter vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad 

 

Vanaf voorjaar 2020 

Implementatie en/of uitvoering 

eindplannen deelproduct 3 

 

Planning 
Oktober 2019 

Op basis van procesplannen 

´labelen´ investering 

(vooruitlopend op DIP) voor 

dit deelproduct. 

 

Juli-augustus-september 2019 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren aan de slag om 

PROCESPLAN (met heldere planning) 

voor deelproduct 4 te maken. 

 

September 2019 - voorjaar 2020 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren en eventueel 

partners aan de slag om EINDPLAN 

voor deelproduct 4 te maken. 

 

December 2019 

De procesplannen incl. 

‘gelabelde investering’ wordt 

ter vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad 

 

Vanaf voorjaar 2020 

Implementatie en/of uitvoering 

eindplannen deelproduct 4 

 

Planning 
Oktober 2019 

Op basis van procesplannen 

´labelen´ investering 

(vooruitlopend op DIP) voor 

deze deelproducten 

 

Mogelijk dat de ‘jongerengroep van 30’ iets kan betekenen bij het (samen met de bestaande werkgroep) ‘van de grond 

krijgen’ van kerstverlichting in het dorp. Dat is een lang gekoesterde wens maar er zit tot dusverre weinig schot in. 
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Juli-augustus-september 2019 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren aan de slag om 

PROCESPLAN (met heldere planning) 

voor deelproduct 5 te maken. 

 

September 2019 - voorjaar 2020 

Drie mensen uit de groep van 20 gaan 

met ambtenaren en eventueel 

partners aan de slag om EINDPLAN 

voor deelproduct 5 te maken. 

 

December 2019 

De procesplannen incl. 

‘gelabelde investering’ wordt 

ter vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad 

 

Vanaf voorjaar 2020 

Implementatie en/of uitvoering 

eindplan deelproduct 5. 

 

Planning 
Oktober 2019 

Op basis van procesplannen 

´labelen´ investering 

(vooruitlopend op DIP) voor 

dit deelproduct. 

 

 

M.b.t. focus punt F:  

Focus op realiseren betaalbare woningen voor starters en senioren én huurwoningen… 

 

Er is in Sint Anthonis behoefte aan méér woningen voor starters en senioren en méér huurwoningen. We gaan… 

  

Deelproduct 5:  een groep samenstellen met daarin de woningbouwvereniging, gemeente en inwoners. Doel: het inventariseren van de 

mogelijkheden om het woningaanbod in lijn te brengen met wat in Sint Anthonis nodig en wenselijk is. We gaan dan ook kritisch 

kijken naar de bestemmingsplannen en naar creatieve oplossingen voor acute behoeften met bijvoorbeeld PREFAB woningen of 

Tiny houses. Bedoeling is dat de bevindingen kunnen worden gebruikt bij het maken van een plan van aanpak dat ook voor 

gemeente realistisch en haalbaar is. Aspecten die in dit plan aan bod komen zijn ‘creëren doorstroming’ zodat er ook meer 

woningen vrijkomen, een integraal plan voor het creëren van woningen voor starters en senioren’ en ‘diversiteit’. 

 

  
 
 
 

 

M.b.t. focus punt H:  

Focus op realiseren van kansen voor ondernemers en bedrijvigheid 

 

Er is zorg over de teruglopende bedrijvigheid in Sint Anthonis. Deels is dat te wijten aan landelijke tendensen (internet, regelgeving), deels aan de 

starre houding van de gemeente maar ook deels aan de ondernemers zelf (wat doen zij eraan?) 

  

Deelproduct 6:  eerst kijken of er überhaupt animo is bij ondernemers om hier iets aan te doen en of zij daar tijd in willen steken. Wij denken dan 

aan een gesprek met gemeente, de ondernemers, SBO en andere relevante partijen. 

 

  
 
 
 


