JAARVERSLAG 2014
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). Eind 2014 is Floor Raaijmakers bij het DorpsOverleg
gekomen. Dit is formeel per 1 januari 2015 bekrachtigd door haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Eind
2014 zijn André Smeets en Mieke van Helmond gestopt met het DorpsOverleg. In 2014 heeft het DorpsOverleg
Tungelroy diverse activiteiten ondernomen.
Visie
Tungelroy is een klein dorp waar eind 2014 982 mensen wonen. Het voorzieningen niveau is zeer beperkt. Het dorp
‘ontgroent’ en ‘vergrijst’ vlot. Dat betekent dat het behoud van de sociale samenhang en de leefbaarheid steeds
aandacht vraagt. 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 ondersteunt zij, waar mogelijk de behoeften, wensen en ideeën uit de gemeenschap.
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 DorpsOverleggen en door geregeld te publiceren in de Tuba en op facebook.
Een impressie van 2014
In 2014 zijn er 3 open DorpsOverleggen en 4 besloten DorpsOverleggen georganiseerd. Gemiddeld kwamen er
ongeveer 30 mensen naar de open Dorpsoverleggen.
Beleidsmatig wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de diverse zaken/ontwikkelingen die het dorp
aangaan. Voorbeelden zijn de gesprekken met de maatschappelijke partners (gemeente, wonen Limburg, politie
noord Limburg etc.) over de ontwikkeling van het voorzieningenplan wat betreft de Weertse dorpen en over de
ondersteuning van deze dorpen. Dit vindt plaats in diverse overleggen met de genoemde partners en met de
dorpsraden.
Uitvoerend heeft het DorpsOverleg een rol gehad in
1. Het plaatsen van de betonnen banken in het kader van 600 jaar Weert bij de molen en aan de Truppertstraat
2. Het organiseren van een thema-avond over veiligheid in en rondom het huis en op staat plaats in april.
3. Het organiseren van een zogenaamde “bomenwandeling” voor de inwoners door stichting Groen Weert in
mei.
4. Het faciliteren van de werkgroep Ommetje Romeinse brug in de opening van het kunstwerk de
vierjaargetijden in mei.
5. Het faciliteren van het jubileum van de ouderenvereniging St. Barbara in mei.
6. Het uitbreiden van het aantal uren van de plaatselijke bibliotheek vanaf de zomervakantie.
7. Het communiceren over het onderzoek naar het voortbestaan van de basisscholen in Swartbroek en
Tungelroy.
8. Het wederom op de agenda plaatsen van de verkeerssituatie Maaseikerweg/Tungeler Dorpsstraat bij de
gemeente en de Provincie Limburg vanaf de zomer.
9. Het geven van een podium aan Humanitas tijdens een Open DorpsOverleg voor het geven van informatie
over een aantal sociale voorzieningen in het najaar.

In het kader van het uitvoeren van de leefbaarheidsagenda (Mijn Straat jouw straat) werden voor de volgende
projecten subsidie verstrekt.
1. De muzikale avond van zangvereniging Enjoy een bijdrage van € 1.500,00.
2. De feestelijke onthulling vier jaargetijden een bijdrage van € 850,00.
3. De organisatie van aanvullende kermisactiviteiten een bijdrage van € 750,00.
4. De uitbreiding van de uren van de bibliotheek een bijdrage van € 1.000,00.
5. De organisatie van de Streekmarkt van € 750,00.
6. De organisatie van de diverse feestelijke activiteiten St. Barbara jaar van € 1.000,00.
In 2014 wordt uit het activiteiten- en het communicatie budget van het DorpsOverleg de volgende zaken ondersteund.
1. Vrouwenvereniging de Cirkel ontvangt een bijdrage van € 250,00 voor de ontwikkeling van de website.
2. Diverse buurtverenigingen ontvangen op verzoek gezamenlijk een bijdrage van € 575,00 voor het organiseren
van buurtactiviteiten.
3. Het Sinterklaascomité krijgt een extra bijdrage van € 250,00 voor het vervangen van de baard van Sinterklaas
en de pruiken van de zwarte pieten.
4. Erfgoed Tungelroy krijgt een bijdrage van € 75,00 voor het aanschaffen van een harde schijf om het externe
geheugen te vergroten.
5. De voetbalvereniging krijgt een bijdrage van € 525,00 voor het aanschaffen van een krijtwagen.
Het kermiscomité krijgt voor de jaren 2015 tot en met 2018 structureel een bedrag van € 600,00 (€ € 250,00 van de
gemeente en € 350,00 uit het leefbaarheidsbudget voor het organiseren van aanvullende activiteiten tijdens de
kermisdagen).
Enquête DorpsOverleg Tungelroy
In 2014 is er een uitgebreide enquête gehouden over het functioneren van het DorpsOverleg Tungelroy door 2
enthousiaste inwoners. Deze enquête stelt het DorpsOverleg in staat om nieuwe doelen en plannen te maken voor
de toekomst. Uit de enquête bleek dat het DorpsOverleg nut heeft en goed gedragen wordt door de gemeenschap.
Bijna 100% weet waar voor het DorpsOverleg staat en de meeste mensen vinden het bestaan van de vereniging
belangrijk voor het dorp. De mensen die een open dorpsoverleg bezoeken dit doen dat vanuit betrokkenheid, vanuit
waardering en/of om geïnformeerd te worden.
Woord van Dank
Gemotiveerd door de waardering en onder het mom “samen komen wij verder” gaat het DorpsOverleg door op de
ingeslagen weg. Wij blijven Open DorpsOverleggen organiseren om de bewoners te informeren over dorpse
aangelegenheden, om ze een podium te bieden voor het aangaan van een gesprek over dorpse aangelegenheden.
In de toekomst zullen wij naast de dinsdagavond dit ook doen op andere momenten van de week. Vereniging
DorpsOverleg Tungelroy bedankt alle mensen van Tungelroy wederom voor hun steun en voor het vertrouwen dat zij
hebben gegeven. Wat ons was het weer goed toeven in Tungelroy. Wij zijn verheugd dat het DorpsOverleg de vele
enthousiaste vrijwilligers op enige wijze heeft kunnen ondersteunen.
Mocht u ons willen bereiken, dan kunt u ons natuurlijk aanspreken of een e-mail versturen naar het e-mailadres
secretariaat@tungelroy.net.
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