JAARVERSLAG 2012.
Het DorpsOverleg Tungelroy is in 2011 van start gegaan met haar activiteiten.
Op 5 januari 2012 werd de vereniging met het nieuwe bestuur officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
telt dan 7 leden. De leden zijn Leen van de Broek, Henk van der Ven, Ton van Veghel (penningmeester), Bart
Smeets, André Smeets, Mieke van Helmond (secretaris) en Jacqueline Stienen (voorzitter). In 2012 heeft het
DorpsOverleg Tungelroy diverse activiteiten ondernomen, die Tungelroy als een energieke gemeenschap op de kaart
heeft gezet.
Visie.
Tungelroy is een klein dorp met ongeveer 950 inwoners (750 inwoners in de kern en 300 inwoners in het
buitengebied). Het voorzieningen niveau is zeer beperkt. Het dorp ‘ontgroent’ en ‘vergrijst’. Dat betekent dat de
sociale samenhang en leefbaarheid extra aandacht vragen. Met name hierop wil de Vereniging DorpsOverleg
Tungelroy zich richten.
De belangrijkste kenmerken van een leefbaar dorp zijn ons inziens:
 Wonen in een prettige, veilige woonomgeving met de juiste voorzieningen.
 Op een prettige manier met elkaar omgaan en elkaar respecteren.
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy wil zich inzetten om de leefbaarheid van Tungelroy te verbeteren. Om dit te
bereiken zal zij, waar mogelijk, behoeften, wensen en ideeën uit de gemeenschap ondersteunen.
Prioriteit ligt bij op het peil houden van de leefbaarheid, rekening houdend met de sociale samenhang in het dorp.
Voor het op peil houden van de leefbaarheid en sociale samenhang is veel input nodig vanuit onze inwoners. Dit
doen we door het houden van open overleggen en publicaties in de Tuba. Sinds 2012 communiceren wij ook via
Facebook en Twitter.
Een impressie van 2012.
In 2012 zijn er 4 open Dorpsoverleggen en 6 gesloten Dorpsoverleggen georganiseerd. Gemiddeld komen er
ongeveer 35 mensen naar de open Dorpsoverleggen.
Op 25 januari is burgemeester Heymans in het kader van kennismaking van dorpen/wijken op bezoek geweest in
Tungelroy. Tungelroyse verenigingen en een aantal inwoners hebben Tungelroy laten zien middels een
dorpswandeling. Tijdens de ontmoeting hebben vertegenwoordigers van de verenigingen en inwoners op een
ongedwongen wijze de kans gekregen om met de burgemeester van gedachten te wisselen over Tungelroyse
aangelegenheden. Het MFA heeft haar plannen over de verbouwing gepresenteerd waarvan besluitvorming hierover
destijds actueel was. Als cadeau heeft de burgemeester het boek “Van Tungelroy tot Pelmersheide” meegekregen.
Tungelroy heeft aan de burgemeester haar eigenheid en haar kracht laten zien.
In maart wordt het Dorpsoverleg uitgenodigd door het bestuur van Zij Actief om over de toekomst van de vereniging te
praten. Er zijn zorgen over de toekomst van deze vereniging. Bestuursleden willen graag vernieuwing en het stokje
overdragen aan anderen, maar weten niet hoe en aan wie. Een aantal ideeën komen op tafel. Verder geheel op eigen
kracht kan de vereniging eind 2012 melden dat zij nieuwe bestuursleden hebben gevonden. Zij Actief gaat er weer
met een frisse energie er weer tegenaan. Chapeau!

In april 2012 is de vereniging Dorpsoverleg Tungelroy fiscaal beoordeeld door de belastingdienst. Hierbij zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd. Daarom zijn we in de toekomst ook vrijgesteld van de belastingplicht.

In het voorjaar worden een tweetal open dorpsoverleggen georganiseerd. Deze dorpsoverleggen zijn gericht op het
bedenken van nieuwe projecten in het kader van de leefbaarheid in het kader van project “mijn straat jouw straat” en
op communicatie. Het Dorpsoverleg gaat op een nieuwe manier communiceren, namelijk via Facebook en Twitter.
Regelmatig wordt er nieuws en foto’s geplaatst op deze media.

In het zogenaamde coördinatorenoverleg ( 3 keer per jaar) stemt het DorpsOverleg af met de dorpsraden van
Altweerterheide, Swartbroek en Stramproy, de gemeente Weert, Politie NL en Wonen Weert. Om ook eens keer van
gedachten te wisselen over beleidsmatige zaken en neemt het DorpsOverleg het initiatief om een aantal keren met de
dorpen Altweerterheide, Stramproy, Laar en Swartbroek te overleggen. In 2013 staat het voorzieningenplan op het
programma. Voor Stramproy is er reeds een voorzieningenplan door de gemeente Weert ontwikkeld. Aangezien de
uitdagingen voor de genoemde dorpen veelal dezelfde zijn, wordt gezocht naar meer samenwerking.
De werkgroep Ommetje Romeinse brug opent in mei op feestelijke wijze de Coonekoel in samenwerking met de
fanfare en zangkoor En joy. Vele inwoners van Tungelroy komen naar deze opening. Er is een mooi stukje
cultuurhistorie in Tungelroy in ere hersteld.
Eind juni is er een feestavond voor de bestuursleden in de vorm van een barbecue. Natuurlijk is het gezellig.
Op zaterdag 21 september organiseert het DorpsOverleg burendag 2012 in de kern van het dorp. Het DorpsOverleg
laat zien dat zij ballen heeft, wel zo’n 1.000 stuks. Gedurende de dag worden er diverse activiteiten georganiseerd
voor jong en oud. Basisschool Joannes doet mee en laat ouders van kinderen het schoolplein en de speeltoestellen
opknappen. De molen is open en draait haar wieken. Op het Barbaraplein geeft handboogvereniging Ontspanning de
bezoekers informatie en gelegenheid enige ervaring op te doen. Daarnaast zijn er oldtimers te zien en is er een
springkussen voor de jeugd. Café de Klak wordt voorzien van schilderijen, die een blik op de toekomst laten zien door
de kinderen van de basisschool. Daarnaast worden de letters van het bord boven de deur; Café Buitenlust, weer
opgeschilderd. Vijvercentrum Flinsenhof zorgt voor de bloembakken met planten. Het café ziet er weer aantrekkelijk
uit en Tungelroy is weer aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers. Kunstenares Els Maes van Stramproy maakt
een kunstwerk van een pelgrim op doorreis op de deur van de Piuszaal. In de Piuszaal kunnen inwoners van het dorp
de glas in lood ramen van de voormalige huishoudschool bezichtigen. Het herbestemmen van de glas in loodramen
wordt overigens een nieuw project van de werkgroep “Ommetjes Romeinse Brug”, maar daarover in de komende
jaren meer… Symbolisch opmerkelijk dat juist op deze dag een man met een groot gevoel voor gemeenschapszin zijn
laatste adem uitblaast.
In september is er wederom een Open DorpsOverleg waar de projecten voor de leefbaarheidagenda 2013 worden
gepresenteerd. Deze worden meegenomen in het zogenaamde coördinatorenoverleg (gemeente, dorpsraden, politie
en wonen Limburg) in oktober, waar eventjes tussendoor ook nog wat extra budget wordt verworven voor het
openingsfeest van de carnavalsvereniging van 2012.
In 2012 worden in het kader van de leefbaarheid aan de volgende projecten subsidie verstrekt.
1. Activiteiten rondom het uitdragen van de legende van de Bokkenrijders.
2. Kerstbrunch Tungelroy 2012: kerstbrunch met muziek voor alle inwoners van Tungelroy.
3. Ontmoetingsdag Scouting Tungelroy; ontmoetingsfeest voor de inwoners van alle dorpen waar hun leden
vandaan komen als dank en herkenbaarheid van het 50-jarig bestaan.
4. Samenwerking senioren/jeugd met eetpunt senioren. Overblijfleerlingen gaan samen eten met de senioren
van Tungelroy, waarna de senioren op school meedoen aan de crea-middag.
5. Instandhouding St. Jansdag. (Later toegevoegd door het combineren van projecten)
6. De openingsactiviteit van de carnavalsvereniging De Bokkeriejers van 11 november
7. De opening van de Coonekoel.
Daarnaast heeft het DorpsOverleg een flinke financiële bijdrage aan de kermis in Tungelroy geleverd., de
domeinnaan Tungelroy.nl gekocht en zijn er wat uitgaven geweest voor de organisatie van burendag.
In januari 2013 wordt het jaar 2012 geëvalueerd. We concluderen, dat 2012 een intensief en innoverend jaar is,
waarin het DorpsOverleg zich op diverse manieren op de kaart heeft gezet. Er is een hecht gevoel van samenwerking
ontstaan. De boodschap dat de inwoners van Tungelroy zelf aan de bal zijn om te bepalen wat er in hun
leefgemeenschap gebeurt, is duidelijk.
Woord van Dank.
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy bedankt alle mensen van Tungelroy wederom voor hun steun en voor het
vertrouwen dat zij hebben gegeven. Wat ons betreft is er in 2012 een goed jaar geweest, waarin een basis is gelegd
voor het verder ontwikkelen van een leefbaar Tungelroy. .
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