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Aanwezig:
José en Jan van Helmond, Yvonne Kiggen, Annelies Hermens, Paul Lammeretz, Ruud Hunnekens, Bets
Kessels, Annie Kluskens, Silv Joosten, Dré Coolen, Jan Nies, Joost Heesakkers, Karin Strijbosch,
Jacqueline, Ton, Bart, Henk, André, Arthur en Mieke





20.00 uur Opening: Welkom door Jacqueline.
20.05 uur Jaarverslag in kort weergegeven door Jacqueline, waarin werd aangegeven dat de
leefbaarheidfolder met uitgebreid verslag wellicht in september wordt verspreid.
20.10 uur Jaarrekening gepresenteerd door Ton met uitleg van de gemeentesubsidie.
20.15 uur Projecten;
A. Arthur geeft een korte inleiding, waarna Karin Strijbosch verder ingaat op de noodzaak van
de oprichting van een Tungelroys Platform.
“De mensen zijn bepalend voor de sfeer in ons dorp, waarbij de communicatie bepalend is”,
aldus Karin. Ze bepleit de opzet van een eigen website a.d.h.v. van de presentatie van
Leveroy.net.
Silv denkt dat het een goed plan is, omdat hiermee het dorp met al zijn bijzonderheden wordt
uitgedragen.
Annelies vraagt naar het onderhoud van de website. Het DorpsOverleg faciliteert en heeft
concrete stappen gezet door Tungelroy.eu en Tungelroy.net veilig te stellen. We bundelen de
krachten, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid in het dorp ligt.
Jan v. H. vraagt zich af of er behoefte is aan dit platform. Op de site van het MFA wordt m.n. de
agenda bezocht. Het is een wisselwerking. Ondernemers, verenigingen en inwoners kunnen het
platform gebruiken voor presentatie en er kan een behoefte aan contact ingevuld worden.
Anderzijds kunnen mensen van buitenaf zich oriënteren omtrent de bijzonderheden van ons
dorp. Het “geheim delen met de rest van Nederland”, zoals Arthur het aankondigde.
Jan N. vraagt of iedereen kan inloggen. Dat blijkt mogelijk, waarbij uiteraard verwacht wordt dat
men op respectvolle wijze gaat bijdragen. Bij schade volgt royering.
Arthur sluit af met te wijzen op het gezamenlijk belang, maar ook de wederzijdse afhankelijkheid.
Het is een kwestie van kunnen én willen.
B. Arthur slaat ‘De Brug naar de Toekomst’.
In het ver-anderen kan men mee-anderen zoals onze beek. Je richt je op minder van een ander en
meer van jezelf. Je laat zien wie je bent en je stelt je open, zodat er een wisselwerking ontstaat.
Om een klik te maken is het voorstel een sprankelend ‘Dorpshart’ te ontwikkelen, dat
uitnodigend en kernachtig zal zijn. Verder is het belangrijk een welkomstpakket voor nieuwe
inwoners samen te stellen.











Daarnaast is het belangrijk om ons te bezinnen op een voorzieningenplan 2013, waarin vraag en
aanbod op elkaar afgestemd wordt. Voorzieningen als het handbooglokaal, de voetbalkantine, de
Piuszaal, de Klak; allemaal gebouwen die een functie hebben in het waarborgen van de sociale
samenhang in ons dorp.
Pauze
Joost Heesakkers introduceert ‘De Vier Jaargetijden’; twee vensters (2 m x 5 m) met de vier
seizoenen, ontworpen door Jan Tullemans (Weerter kunstenaar) en al lange tijd opgeslagen bij
Jos Mans.
Ze zijn toe aan duurzame renovatie, waarna ze m.b.v. de werkgroep ORB een nieuwe vaste plek
moeten krijgen in ons dorp. Joost vraagt ideeën.
Silv stelt voor om het plan aan te kaarten bij het kerkbestuur. Zij denken n.l. over een sfeervolle
overkapping om waardig afscheid te kunnen nemen op het kerkhof. Daar zouden de vensters
goed passen en voor iedereen toegankelijk. Het kerkbestuur zou financieel kunnen bijdragen.
Dré stelt voor om ze in de bushaltes te gebruiken of als afscheiding tussen het plein en het
voetbalveld.
Voorstellen voor verwerking in en om MFA ingediend door TOP;
De vier kunstwerken inlijsten en ophangen.
Verwerken in de gevel van de nieuw te bouwen bergruimte van de MFA.
Een terrasafscheiding.
Een creatief kunstwerk op het Barbaraplein.
Ton stelt voor om ze in te zetten in het nieuw te ontwikkelen ‘dorpshart’ en Karin denkt over
aankleding van de Piuszaal.
André noemt verwerking in het Ommetje.
Dan start Jacqueline het criteriagesprek op, na een korte terugblik op de sterkte/zwakte analyse
die we maakten in het open overleg van november 2011.
Vragen:
Wat vindt Tungelroy belangrijk bij de beoordeling /prioritering van projecten?
De vergadering vraagt het DorpsOverleg vooraf beter te communiceren.
De criteria die de vergadering stelt zijn:
o Weeg af op het aantal elementen; schoon, heel, veilig en ontmoeting; er in het
ingediende idee zit.
o Is het idee incidenteel, want anders is het geen project meer.
o De uitgangspunten specifiek definiëren, zodat er zuiverheid is. Heldere doelen zorgen
voor een zo objectief mogelijke keuze.
o Algemeen belang dient gewaarborgd en beschermd te worden.
o Wanneer een grote groep inwoners ervan kan genieten, zal er meer draagvlak zijn.
o Subsidie is er ook om iets aan te jagen, maar op enig moment moet het zelfstandig zijn.
o Er is € 5000, - beschikbaar die verdeeld kan worden.
Wie beslist uiteindelijk over het indienen van projecten?
De projecten worden gepresenteerd op 25 september, waarna de vergadering zijn waardering al
dan niet uitspreekt. Daarna neemt het DorpsOverleg de projecten mee, weegt af en neemt de
uiteindelijke beslissing. De projecten worden dan ingediend bij de gemeente en na goedkeuring
in het coördinatorenoverleg worden de uitverkoren projecten in de Tuba gepubliceerd.
21.45 uur Rondvraag
De ‘Goede Doelen Week’ wordt uitgelegd door Ruud Hunnekens. In april wordt er één week
gezamenlijk gecollecteerd door een aantal goede doelenorganisaties. Zij zullen formulieren
bezorgen, waarop inwoners hun gewenste doel en bijdrage daaraan kunnen invullen. Na een
week worden de formulieren weer opgehaald. Voordeel is dat men het tekort aan collectanten







verdeeld over het hele jaar, hiermee hoopt op te lossen. Nadeel is dat niet elke goede
doelenorganisatie hieraan wil meewerken.
Silv richt de aandacht op het gevaar op de Kemperveldweg. André wijst op de mogelijkheid voor
elke inwoner om zélf overlast of gevaar te melden bij de gemeente. Maak gebruik van die
mogelijkheid.
Bart en André zullen er bij de volgende schouw aandacht voor vragen.
Even na 22.00 uur volgt de sluiting.

We besluiten om € 100, - bij te dragen uit activiteitenbudget aan Yvonne en Annelies voor de
realisering van een quiz in het najaar.
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