JAARVERSLAG 2015
Het DorpsOverleg Tungelroy is in 2011 van start gegaan met haar activiteiten. In 2015 bestaan de bestuursleden uit
Leen van de Broek, Henk van der Ven, Ton van Veghel (penningmeester), Bart Smeets, Floor Raaijmakers en
Jacqueline Stienen (voorzitter). In maart 2015 is Patrick Oomen aangehaakt bij het DorpsOverleg. Eind 2015 stopt
Henk van de Ven na 5 jaar met het DorpsOverleg. Hij heeft zich met name ingezet voor de zorg en de ontwikkelingen
in het buitengebied, waarvoor onze dank.
Visie.
Tungelroy is een klein dorp van om en nabij 1.000 inwoners. Het voorzieningen niveau is zeer beperkt maar tot heden
stabiel. Het dorp ‘ontgroent’ en ‘vergrijst’. Dat betekent dat de sociale samenhang en leefbaarheid extra aandacht
vragen. 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. Hiervoor vragen we input
van de inwoners.
Een impressie van 2015.
In 2015 zijn er 2 open DorpsOverleggen en 7 besloten DorpsOverleggen georganiseerd. Gemiddeld komen er ongeveer
25 mensen naar de open Dorpsoverleggen. Daarnaast hebben de leden van het DorpsOverleg deelgenomen aan
diverse bijeenkomsten/overleggen, waarin wij steeds hebben gekeken naar de invloed op de leefbaarheid van
Tungelroy. Het buitengebied van Tungelroy (m.n. de bossen) zal meer toeristisch ontsloten worden. Het kruispunt
Maaseikerweg- Tungeler Dorpsstraat blijft vooralsnog hetzelfde. Er is een start gemaakt met het onderzoeken van het
opknappen van lelijke plekken in Tungelroy. Met het kerkbestuur is er een overleg geweest over de toekomst van de
Piuszaal, waarin is afgesproken dat het kerkbestuur prioriteit geeft aan het water/winddicht houden van het gebouw. Op
het gebied van Grijs en Groen wordt er twee keer per jaar geschouwd met de gemeente, waaruit dan diverse
actiepunten/afspraken komen.
Samen met de Weertse wijk- en dorpsraden is er gewerkt aan het verbeteren van communicatie tussen deze raden en
de gemeente. Dit vraagt constante aandacht, aangezien de rol van de gemeenschap steeds verandert in de huidige
maatschappij. Gemeenschappen nemen steeds meer zelf verantwoordelijkheid en dat vraagt om een andere en
vernieuwende manier van denken. Bij het krijgen van meer verantwoordelijkheid, hoort wat ons betreft meer
vertrouwen, geld en vrijheid. In het kader van het doorontwikkelen van het project Mijn Straat jouw straat is er zeer
regelmatig overleg met de gemeente, Politie Noord Limburg, Wonen Limburg en Punt Welzijn met wisselend resultaat.
Het project Mijn Straat, jouw Straat verandert, maar hoe precies is nog even afwachten. Daarnaast zijn er ook
coördinatoren overleggen, waarin ook de dorpen Altweerterheide, Stramproy en Swartbroek deelnemen.
In 2015 werden in het kader van de leefbaarheid aan de projecten Zorgmarkt Tungelroy, Dorp op de planken junior, de
Buitenbioscoop, de Afrikamarkt en pop stage junior subsidie verstrekt. Het project speelvoorzieningen op
Kumpehof/Hansehof staat on hold, maar houdt onze aandacht. Daarnaast het DorpsOverleg een rol gespeeld bij
diverse andere initiatieven. In 2015 heeft het DorpsOverleg wederom de vrijwilligers rondom de kermis en het eetpunt
ondersteund. Daarnaast hebben wij de administratie verzorgd voor Stichting Goede Doelen Tungelroy en de Werkgroep
Konekoel (Ommetje Romeinse Brug).
Woord van Dank.
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy bedankt alle mensen van Tungelroy voor hun steun en voor het vertrouwen dat zij
hebben gegeven. We gaan voorlopig gewoon door. Mocht je mee willen doen, dan ben je van harte welkom!
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy
De voorzitter Jacqueline Stienen

