Verslag nr.9,Open DorpsOverleg
Aanwezig DO leden: Ton, Arthur, Bart, Leen, Henk, en Mieke
Aanwezige dorpsbewoners; 25
20.00 uur Opening door Leen.
* Er wordt melding gemaakt van de time-out van Jacqueline.
* 6 december heeft de regiegroep MSJS van de gemeente Weert het eerstvolgende overleg. Dan zal
er mogelijk definitief besloten worden, hoe de gelden van de Leefbaarheidagenda 2013 worden
verdeeld. Daar er 28 punten op hun agenda staan, bestaat er de kans, dat de beslissing wordt
doorgeschoven naar januari 2014.
E.e.a. betekent dat het DO vanavond de voordracht bekend kan maken. De definitieve toekenning
volgt later. Er zullen dus nog geen bedragen en toewijzing genoemd kunnen worden.
Resterend voor 2012:
 Ontmoetingsdag scouting, wordt doorgeschoven vanuit 2012 naar 2013. De aangevraagde €
1500,- blijft voor hen gereserveerd.
 Opening Carnavalsseizoen 2012. Het tekort in 2011 is aanleiding om ook dit jaar uit de reserves
van de Leefbaarheidagenda 2012 een bedrag toe te kennen. Besluit is reeds genomen door
regie/coördinatoren MSJS.
Door het DO aangewezen projecten voor toekenning bijdrage uit de Leefbaarheidagenda 2013:
 Ladies night / filmavond ZijActief ; ontmoeting, werving nieuwe, jongere leden.
Dit past in de criteria. Het is bedoeld als stimulering.
 Project “Tungelroy op de planken” Fanfare St. Jan en zangkoor Enjoy; ontmoeting, ruimte bieden
aan talent. Dit past in de criteria, er worden nieuwe mensen betrokken en is wellicht een
voorbeeld van samenwerking voor andere verenigingen en de inwoners.
 St. Top organiseert “Ik hou van Tungelder”; ontmoeting. Dit project zal waarschijnlijk
doorgeschoven worden naar 2014 i.v.m. drukte en verbouwing MFA. Het DO zal de eventueel
toegekende bijdragen voor hen reserveren, zoals nu gedaan wordt voor de Scouting.
 Kermis 2013 verzorgd door het Kermiscomité (krijgen ook een bijdrage van de gemeente)
Ontmoeting; er wordt een ‘dorpsfeest’ opgezet. Past in de criteria. Ook hier is sprake van een
aanjaagsubsidie.
Andere, niet gehonoreerde aanvragen:
 Kerstbrunch; Hiervoor is al 2 jaar subsidie aangevraagd. Dat betekent dat ze nu op ‘eigen benen’
moeten gaan staan.
 Zangkoor Enjoy vroeg ondersteuning in de dirigentkosten en zaalhuur. Dit verzoek wordt niet
gehonoreerd i.v.m. structurele kosten/vaste lasten. Past niet in de criteria.
 St. Jansdag zouden betaald kunnen worden uit de schoolbudgetten.
 De Ouderenvereniging vroeg een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van een
nieuwe computer. Die aanvraag past niet in de criteria, maar inmiddels is m.h.v. Arthur de
huidige computer zo aangepast dat de ouderen snel digitaal aan het werk kunnen.



Het ORB heeft nog een project ingediend na de dead-line. Dat betekent dat het niet meer voor
de Leefbaarheidagenda van 2013 in aanmerking komt.

Andere aanvragen die een bijdrage krijgen uit het eigen budget van het DO zijn;
 Aanvragen Buurtverenigingen Moëenebuurt en Molenbuurt. Daar dit activiteiten zijn met een
beperkt karakter, passen ze niet in de criteria van MSJS, maar verdienen toch ondersteunen
vanuit het eigen activiteitenbudget van het DO.
 De communiegroep krijgt een bijdrage uit het eigen budget van het DO.
 De ontwikkelingen bij de parochiebibliotheek komen ter sprake. Er blijkt geen subsidie meer van
de gemeente te komen. Wim Koppen geeft aan, dat het belangrijk is de bieb te ondersteunen. Na
de vergadering maakt Arthur contact met Henny Beelen.
De vraag Paul Lammeretz aangaande de datum van uitkering kan nog niet worden beantwoord.
Voorzieningenbeleid; De gemeente is de accommodaties/voorzieningen binnen de gemeente kritisch
onder de loep aan het nemen. Er wordt gekeken naar “het gebruik voorzieningen en de verbreding
hiervan om de accommodaties beter te benutten, de exploitatie draagbaar te houden, inhoudelijk
aansluiting te zoeken en de leefbaarheid binnen de kerkdorpen beter te garanderen”. Kortweg, er
wordt gekeken welke er nog noodzakelijk zijn en daar waar kan wordt er afgestoten. In mei-juni mag
Tungelroy meepraten. Voor die tijd is het raadzaam om binnen de vereniging of instantie, het belang
van instandhouding helder te maken zodat men - als het erop aan komt - beslagen ten ijs komt.
Meldt uw e-mailadres bij Mieke, zodat er straks een actuele lijst verzonden kan worden voor een
goede communicatie met de gemeente. De gemeente is leidend en zal iedere belanghebbende via email uitnodigen en daarna een klankbordgroep samenstellen. Het DO faciliteert, stimuleert en
ondersteunt, maar het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen en organisaties.
Leny Smeets vraagt om dit nog eens extra aandacht te geven door publicatie in de Tuba. DO zegt dit
toe.
Jos Schreurs wil een aparte oproep doen aan de jeugd. Hij vraagt zich af waarom die er niet is. Roel
Geelen geeft aan dat de hoge huizenprijzen ervoor zorgt dat er te weinig jonge mensen zijn in
Tungelroy. Aanwezige ouderen zijn gelukkig blijven wonen. De huizen die te koop staan, zijn te duur
voor starters. Dat maakt dat de groep starters en jonge gezinnen niet erg groot is. Het overdragen
van bestuurstaken aan jongere dorpsbewoners is door de geringe aanwezigheid van de actieve
jongere generatie veelal onmogelijk.
Wim Kiggen geeft aan, dat de gemeente een kans heeft laten liggen door niet op tijd te investeren in
nieuwbouw.
Arthur wijst erop dat we nu met drie generaties bij elkaar zijn en dat we ‘onze stinkende best’ moeten
doen om bij elkaar te blijven. We hebben allen een gezamenlijk belang; ons dorp leefbaar houden
voor de inwoners. Het is van belang met elkaar in contact te blijven en daar kan de social media een
helpende hand bij bieden.
DO en social media, werkgroep communicatie en Sinterklak; Arthur legt het belang en de
mogelijkheden hiervan uit.
Het DO is vertegenwoordigt in de communicatie werkgroep van de gemeente en zit dus dicht bij het
vuur. We grijpen de kansen die er zijn om Tungelroy een verdiende plek te geven in het geheel aan
wijken en dorpraden van Weert.
Het DO kocht o.a. www.tungelroy.nl en dat zal het begin zijn van een portal. Dit is een digitale
toegangspoort tot alle initiatieven, verenigingen, historie, enzovoort van Tungelroy. Dat geeft de
mogelijkheid om vooraf (als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in wonen op het platteland) al kennis
te maken met Tungelroy. Het biedt alle inwoners de kans om nog intenser mee- en samen te leven
met elkaar.

Na de rondvraag bedankt Arthur alle aanwezigen voor hun inzet voor de Leefbaarheid van Tungelroy
met een toost! Ieder kreeg een glaasje prosecco. Daarmee bedanken we iedereen voor haar/zijn inzet
dit jaar. Ons dorp heeft veel activiteiten georganiseerd en gezorgd dat er veel mogelijkheden waren
om elkaar op een plezierige manier te ontmoeten.
Proost!
Sluiting

