Concept Verslag 26-11-2013; 4e Open DorpsOverleg 2013; MFA Kimpe Veld

Aanwezig; Diny Houwers, Ellie Rietjens, Cor van den Enden, Jos Schreurs, Jacqueline, Leen, André
en Mieke
Afwezig: Bart, Henk en Ton

1. Opening en welkom door Jacqueline.
2. Mededelingen en post.
Ellie neemt een exemplaar van de VkkL mee om eens in te kijken.
3. Eetpunt
In de zoektocht naar een oplossing om het Eetpunt Tungelroy na 1 januari 2014 financieel in
stand te houden, is nu - in goed onderling overleg - een oplossing gevonden:
1. De maaltijden worden in de café of zaaldeel 1 van ons MFA Kimpe Veld geserveerd. Dit MFA
horecagedeelte wordt door de horeca-uitbater, Thijs Kluskens, kosteloos ter beschikking gesteld
aan Eetpunt Tungelroy op de tijd zoals dat nu plaatsvindt.
2. Het is mogelijk dat, door nu onvoorziene omstandigheden, één of enkele malen per jaar niet in
dit horecagedeelte gegeten kan worden. In dat geval zal het Eetpunt verhuizen naar zaaldeel 2
of 3. De desbetreffende kosten die dan ontstaan, worden door het DorpsOverleg gereserveerd.
3. Land van Horne gaat een prijsverhoging doorvoeren in 2014. Dat betekent dat de maaltijd
vanaf 1 januari € 7,50 gaat kosten.
Onze dank aan allen die actief hebben meegedacht en meegewerkt aan deze prachtige oplossing.
In het bijzonder aan Thijs Kluskens. Het is fijn dat deze belangrijke voorziening blijft bestaan in
onze gemeenschap.
In ons eigen budget wordt maximaal € 70,- per jaar gereserveerd voor de aankleding, extra’s bij
feestelijke gelegenheden en voor het vrijwilligers bedankje.
4. Verslag ouderen
Cor vertelde hoe druk bezocht (81 personen) de dia avond was geweest. Zeker voor herhaling
vatbaar en fijn als steuntje in de rug bij de sponsoring van het jubileum. Tip: kondig in de Tuba
het onderwerp van de dia’s aan.
5. Verkeersveiligheid
Jos vertelt van de ervaringen van de werkgroep ‘grijs en groen’ met een bezoekje van maar liefst
3 ambtenaren aan ons dorp. Er is verslag gemaakt van de vorderingen, de te ondernemen
klussen en dat wat er in de toekomst nog aandacht vraagt. De werkgroep blijft kritisch volgen. Er
is een verslag in te zien bij de secretaris.
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6. Status MSJS
Mieke zal een kort bericht plaatsen in de Tuba. De 5 projecten die zijn aangemeld voor de LBHA
2014 zijn uitgebreid met de streekproducten markt die in het najaar door Fanfare St. Jan i.s.m. de
Molenstichting wordt georganiseerd. Mieke zal een bericht ter info in de Tuba plaatsen.
7. Sociale en verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in Tungelroy komt ook ter sprake. Mensen houden zich niet aan de
snelheidslimiet. Op 15 december zal Jacqueline tijdens de klankbordgroep navraag doen naar 30
km stickers voor op lantaarnpalen. Bovendien zal Jacqueline nagaan of er i.s.m. de K.B.O. een
thema avond voor sociale en verkeersveiligheid gepland kan worden.
In het Tubabericht komt ook een melding van de mogelijkheid om bij de politie een cursus te
volgen.
8. Diny brengt in dat ze tijdens een bijeenkomst van 600 jaar Weert had gesproken met Lizette
Koopmans. Diny zou het een aanvulling vinden als er een kaart komt waarin een route komt
langs allerlei bijzondere plekjes in de regio bijvoorbeeld langs Thieu Kiggen die zelf honing maakt,
langs Maaike Vonk die portretten schildert, langs de theetuin van Tungelroy waar zelf gebakken
taartjes te proeven zijn etcetera. Dit zou in combinatie kunnen met de streekproducten markt,
maar kan wellicht ook op midzomeravond al gepresenteerd worden als extra activiteit in het
kader van 600 jaar Weert. Vooral om ook de dorpen op de kaart te zetten en hun belang voor de
leefbaarheid van de stadsbewoner.
9. Jacqueline bespreekt bovenstaande en bijvoorbeeld ook het creëren van een pluktuin of
oogstfeest in een op te richten ‘denktank’.

10. Er is een verzoek te beluisteren om de burgemeester nog eens uit te nodigen in ons dorp. Een
thema zou het toekomstige vervoersbeleid en/of ouderenbeleid van de gemeente kunnen zijn.
We nemen dit idee in overweging.

Mieke
Afsprakenlijst na overleg 26-11-2013
Aktie

Trekker

Overleg politie en KBO omtrent thema-avond
30 km stickers
Overleg ‘denktank’ omtrent routekaart en
pluktuin/oogstfeest

Jacqueline

Streefdatum
gereed
15-12-2013

Jacqueline

z.s.m.

Leen en Mieke
Werkgroep webportal in gesprek met kartrekkers
en Luuk Botermans
Volgen Voorzieningenbeleid

Henk

Volgen Speeltuinbeleid

Bart
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Besluiten
Verwerking evaluatieformulieren LBHA

Ton
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