JAARVERSLAG 2016
Het DorpsOverleg Tungelroy is in 2011 van start gegaan met haar activiteiten. In 2016
bestaan de bestuursleden uit Leen van de Broek, Ton van Veghel (penningmeester), Bart
Smeets, Patrick Oomen, Floor Raaijmakers, Bas Mertens (secretaris) en Jacqueline
Stienen (voorzitter).
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’, maar in 2016 komen
er veel woningen en daarmee inwoners erbij. 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. Aangezien initiatieven alleen
kunnen worden ontwikkeld vanuit de gemeenschap, stimuleren wij dialoog en begrip om op
deze wijze Tungelroy voor álle inwoners van Tungelroy te laten zijn.
Een impressie van 2016.
In 2016 zijn er 3 open DorpsOverleggen en 7 besloten DorpsOverleggen georganiseerd.
Gemiddeld komen er ongeveer 25 mensen naar de open Dorpsoverleggen. Daarnaast
hebben de leden van het DorpsOverleg veel deelgenomen aan diverse
bijeenkomsten/overleggen, waarin wij steeds hebben gekeken naar de invloed op de
leefbaarheid van Tungelroy.
In 2016 zijn er diverse thema’s/projecten de revue gepasseerd, waaronder:
1. Het behoud van de basisschoolvoorzieningen in de gemeente Weert.
Het bestuur van scholengemeenschap Meerder heeft besloten om de scholen
in Swartbroek en Tungelroy open te houden.
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2. Inventarisatie en gedeeltelijke aanpak van lelijke plekken.
Door inspanning van de werkgroep Ommetje Romeinse brug, inwoners van
Tungelroy en leden van het dorpsoverleg zijn diverse plekken, waaronder de
omgeving 4 jaargetijden, de oprit naast de Piuszaal en Speeltuin Tungeler
Schans schoongemaakt.
3. Grijs en groen
Het jaar 2016 stond in het teken van bezuinigingen op groen door de
gemeente Weert. In het voorjaar is er over dit thema een drukbezochte
informatieavond geweest in Tungelroy. In november 2017 heeft de gemeente
Weert de plannen wat betreft bezuinigingen (zoals de bladkorven) grotendeels
weer ingetrokken. Het communiceren over onze wensen wat betreft grijs en
groen blijft een constante bron van aandacht.
4. Het openbaar vervoer
In samenwerking met voormalige dorpsbewoner Tjeu Rutten heeft het
DorpsOverleg in juli 2016 een uitgebreide brief gestuurd naar de Provinciale
Staten, waarin zij protesteren tegen de plannen om het openbaar vervoer niet
meer door Tungelroy te laten gaan. Dit in het kader van het bevorderen van
veiligheid, bereikbaar en leefbaarheid van het dorp. Na een gesprek met
betrokken, wordt gerealiseerd dat het dorp Tungelroy ontsloten wordt door
middel van een streekbus en buurtbussen. Ten gevolge van de aanpassing
van het Openbaar Vervoer wordt de Maaseikerweg voorzien van een
vluchtstrook en 2 bushaltes aan beide kanten.
5. De huldiging van de turnster Vera van Pol
Op 3 september 2016 huldigt het dorp Olympische deelneemster en
dorpsgenoot Vera van Pol met haar prestaties op de Olympische spelen in
Brazilië. Een mooie samenwerking tussen de Fanfare, het DorpsOverleg en
turnverenigingen. De opkomst is mede door het mooie weer overweldigend.
6. Whats App Groep Buurtpreventie en Donkere Dagen Offensief
Medio 2016 wordt er tijdens een van de Open DorpsOverleggen een
werkgroep opgericht die van start gaat met de opzet en het beheer van de
What app groep. Een groep enthousiaste bewoners zetten hun schouders
eronder. Binnen no-time is er een what app groep bestaande uit 186
deelnemers gerealiseerd. Ook wordt het initiatief opgepakt om een Donkere
Dagen Offensief te organiseren. In samenwerking met de gemeente Weert en
Politie wordt het offensief verder vorm gegeven.
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Op deze donkere regenachtige avond werd een route gelopen op zoek naar
inbraakgevoelige zaken en objecten met als doel, na signalering, inbraak en
diefstal te voorkomen. Na de voorbereidingen vond het eerste Donkere Dagen
Offensief plaats op 12 januari 2017. Aan deze avond namen 17
dorpsbewoners deel.
7. De speelvoorzieningen op Kumpehof/Hansehof
Eind 2016 zijn er mede dankzij de succesvolle verkoop van bouwpercelen
wederom nieuwe mogelijkheden voor het plaatsen van speelvoorzieningen.
Ook hier is een werkgroep bestaande uit enthousiaste dorpsgenoten aan de
slag gegaan om samen met de gemeente Weert te komen tot een goed plan
voor Tungelroy. In 2017 wordt dit verder vorm gegeven.
8. Het afsluiten van het project Mijn Straat, jouw Straat.
In 2016 eindigt de gemeentelijke regeling Mijn Straat, jouw Straat. Op basis
van dit project heeft de gemeente Weert tot ons genoegen in de afgelopen
jaren vele leefbaarheidprojecten gesubsidieerd. Met ingang van 2017 wordt
ter compensatie van het wegvallen van deze regeling het vrij te besteden
budget van het DorpsOverleg verhoogd tot € 1.950,00. Daarnaast kent de
gemeente Weert diverse stimuleringsregelingen.
In 2016 werden in het kader van de leefbaarheid aan de volgende projecten subsidie
verstrekt:
 Eetpunt
 Kermis
 Wielercriterium Tungelroy
 Muziekproject Fanfare
 Muziekavond van Enjoy
Woord van Dank.
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy bedankt alle mensen van Tungelroy wederom voor hun
steun en voor het vertrouwen dat zij hebben gegeven. We gaan voorlopig gewoon door met
ons werk. Mocht je mee willen doen, dan ben je van harte welkom! Dan werken we samen
aan een Tungelroy voor iedereen die verbonden is/voelt met Tungelroy.
Vereniging DorpsOverleg Tungelroy

De voorzitter
Jacqueline Stienen
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