De Brink in Sint Anthonis in juli 2020. Op een groot terras kijken gasten naar de Grand Prix van Hongarije. In de nabije toekomst komt er
meer horeca aan het dorpsplein. © Ed van Alem

Dorpshart van Sint Anthonis gaat bruisen. Hoe?
SINT ANTHONIS - Jarenlang werd erover gesproken, maar kwam het maar niet van de grond:
vernieuwing van het centrum in Sint Anthonis. Nu liggen de plannen er, de inwoners zijn
geraadpleegd en de gemeenteraad geeft groen licht. Het college kan aan de slag. Het ‘bruisende’
dorpshart gaat er komen. Dit moeten de vijf ‘gamechangers’ in het nieuwe Sint Anthonis worden.
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1. Een bruisende en groene Brink
Dorpsbewoners en mensen van buiten moeten in Sint Anthonis een Brink treffen met meer
terrassen, evenementen en feesten. De monumentale langgevelboerderij van Brink 7 uit 1830 wordt
bij voorkeur ook (weer) een horecagelegenheid. Daarnaast moet het een groene oase worden. De
uitgebreide parkeergelegenheid bij het gemeentehuis krimpt in. Zes parkeerplaatsen verdwijnen, in
plaats daarvan komen drie bomen. En er komt meer groen, ook achter de kerk. Wat precies, dat
wordt nog uitgedacht.

2. Muziekkiosk
Als stralend middelpunt van de terrassen, komt er ook een muziekkiosk, is het plan. Om dat mogelijk
te maken worden er wel vier bomen gekapt. De kiosk wordt een ‘beeldmerk’ aan de Breestraat. Het
moet ‘toeristen verleiden om er een kijkje te gaan nemen’. En wie weet komt er als klap op de

vuurpijl op de Brink een watervalornament. Al met al wordt de Brink een plek van ontspanning en
vertier. Niet alleen voor de dorpsbewoners, maar ook voor bezoekers van Sint Anthonis.

3. Kunsthal Sint Anthonis
Met ingang van het nieuwe jaar is de gemeente Sint Anthonis niet meer. Ze gaat op in de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. De ambtenaren verhuizen naar Boxmeer, waar het gemeentehuis van Land
van Cuijk komt. Wat te doen met het gemeentehuis aan de Brink. De eerste reacties die het college
kreeg, geven aan dat er een wens is om het gebouw niet tegen de vlakte te gooien, maar te
behouden. Het gebouw biedt verschillende mogelijkheden. Vooral de grote hal. Idee? Een ‘open
kunsthal’ die bovendien groot genoeg is voor een bijbehorend grand café. Maar niets is nog in beton
gegoten.

4. Routes en doorsteekjes
Mensen te voet en te fiets krijgen ruim aandacht van de gemeente. Er worden fietspaden en
voetgangersroutes aangelegd, met allerlei verbindingen en doorsteekjes van en naar de Brink en het
parkeerterrein van het Multifunctioneel Centrum Oelbroeck, om maar iets te noemen. Van
boodschappen doen (zo gewenst in de nieuw te bouwen supermarkt aan de Breestraat), door naar
een drankje en hapje op het terras, gevolgd door een cursus of evenement. Alle voorzieningen
makkelijk en veilig bereikbaar. De aanpassingen zijn overigens deels al gaande of klaar, bijvoorbeeld
aan de Breestraat.

5. Bouwen, bouwen, bouwen
Als er iets de boventoon voert in de plannen van de gemeente Sint Anthonis voor het centrum, dan is
het woningbouw. Na jaren van plannen maken, moet nu de spade eens een keer de grond in. De
eerste sloopwerkzaamheden van (particuliere) panden zijn al gaande, daar moeten nieuwe woningen
verrijzen. Bijvoorbeeld aan de Breestraat, Peter Zuidstraat en de Remmensberg. Vele tientallen
woningen. De gemeente staat te trappelen.

