
Geacht college, leden van de gemeenteraad en iedereen die verder aanwezig is. 

Vanavond zijn we hier om de toekomstvisie van Tungelroy 2018 – 2028 te presenteren en aan te 

bieden. 

Dit document is tot stand gekomen door medewerking van inwoners van Tungelroy, gemeente 

Weert en het Dorpsoverleg Tungelroy. 

Het doel van deze visie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de leefbaarheid in Tungelroy, 

Het doel van deze visie is dat deze gebruikt gaat worden om discussie en voorstellen die over 

veranderingen in de gemeenschap Tungelroy gaan door betrokken partijen gebruikt gaat worden. 

Waarbij het dorpsoverleg Tungelroy zeker een rol wil spelen. 

Door het tonen van de sheets lopen we stapsgewijs en in samenvatting door de toekomstvisie, 

waarna deze visie overhandigd wordt aan B en W en gemeenteraad. 

Deze visie bevat aanknopingspunten, maar het zijn geen concrete voorstellen, maar kunnen dus 

gebruikt worden voor een nog leefbaarder Tungelroy te creëren. 

 

De totstandkoming van deze visie is geboren uit het feit dat de gemeente Weert in de periode 2016 -

2017 diverse voorzieningen plannen heeft opgesteld, deze zou ook voor het afgelopen jaar op de 

agenda staan, om hier op vooruit te lopen heeft het dorpsoverleg de leefbaarheidsbehoeften in de 

gemeenschap opgehaald door diverse informatie bijeenkomsten. 

Dit proces liep in samenwerking met de Gemeente Weert op ambtelijk niveau. 

In de gesprekken hierover werd de enthousiast gereageerd over het idee om een toekomstvisie op te 

stellen. 

En hier ligt hij dan, de toekomstvisie voor Tungelroy. 

 

Karakter van Tungelroy. 

Tungelroy bestaat sinds januari 2018 uit circa 1000 inwoners en telde in dat jaar ook ruim 435 

woningen, deze getallen zullen zeker stijgen met de nieuwbouwplannen. 

Tungelroy heeft een in verhouding daarmee ook een rijk vereningsleven. 

Dit schets waar wij als dorp ontzettend trots op zijn alle verveningen helpen, steunen en gunnen 

elkaar alles, en daar komen ook geweldige dingen uit voort. Geen klus is te groot of overbrugbaar 

samen lukt het. 

Denk daarbij aan het st Maartens vuur van geen hoop in het dorp en in een goede anderhalve maand 

tijd toch weer een st Maartens vuur, wat uitliep op een geweldige gezinsavond rond het vuur. 

 

 

 

 



Wonen en werken 

Qua wonen en werken is het met de infrastructuur wel goed gesteld ( kwaliteit komt nog aan de 

orde), openbaar vervoer is voldoende. 

Op dit moment zijn we volop in gesprek ( samen met de andere kerkdorpen) om glasvezel ook 

mogelijk te maken in de dorpskernen. 

Dit is in deze moderne tijd een item denk daarbij aan thuiswerken, studie enz. 

Ook de uitgifte van bouwkavels is natuurlijk een positief iets voor e leefbaarheid in onze 

gemeenschap. 

Ook hierover zijn we inmiddels volop in gesprek met de gemeente weert, met daarbij vooral de 

intentie om de bestaande infrastructuur te koppelen aan de nieuwe situatie die hierbij ontstaat. 

 

Sociaal klimaat. 

Zoals al eerder vermeld hebben we een groot aantal verengingen. 

Maar een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van Tungelroy is toch wel Basisschool Joannes, iets 

waar we als inwoners trots op zijn. 

Zeker als je weet dat Joannes op dit moment de sterkst groeiende school van Stichting 

Meerderweert is namelijk zo’n 15 %. 

Deze groei komt vooral dat de keuze voor de Joannes school gebaseerd is op nabijheid, 

kleinschaligheid, goede resultaten en een goede structuur heeft. 

Op 21 maart wordt erin samenwerking met School, Mr van Joannesschool en het dorpsoverleg een 

inspiratie avond gehouden voor ouders en diverse instanties om te kijken of we door kunnen groeien 

naar een IKC. 

Inmiddels is er door het dorpsoverleg een activiteiten jaarkalender in het leven gebracht om zo 

verengingen inzicht te geven in elkaars activiteiten en zo dus beter afgestemd kunnen worden met 

en op elkaar. 

 

Verkeer en veiligheid. 

 

In de visie komen een aantal gevaarlijke wegen, oversteekplaatsen ter sprake, 

Enerzijds door te hard rijden anderzijds door het onveilig oversteken ( maaseikerweg) ook wordt het 

gemis van een trottoir voor het laatste stukje vanaf Dorpsstraat naar maaseikerweg (bushalte) als 

onveilig ervaren. ( gelukkig is dit al opgenomen in de begroting door de gemeente) 

Ook de komst van een nieuwe kruising ( nieuwbouw baetenhof) biedt mogelijkheden, inmiddels 

lopen hierover ook gesprekken met div instanties. 

Met de komst van deze extra kruising kan in de ogen van de gemeenschap toegewerkt worden naar 

een veilige, karakteristieke dorpsstraat, waarbij dan ook de kosten besparing aanzienlijk kan zijn. 



 

 

Recreatie 

Tungelroy biedt voor het toerisme en recreatie nog volop kansen en mogelijkheden om een pareltje 

te worden van de gemeente Weert. 

Onderhoud en behoud van Monumentale gebouwen komt in de gesprekken met inwoners ook 

steeds terug als een stukje leefbaarheid en karakter van Tungelroy. 

Deze zouden onder de aandacht gebracht kunnen worden door  evt. informatie borden en via sociaal 

media.  

De piuszaal is voor veel inwoners een doorn in het oog, het gebouw raakt steeds verder in verval en 

ontsiert het dorpshart. 

Samen met het kerkbestuur wordt er naar alternatieve gekeken.  

Ook het MFA zou een grotere rol kunnen spelen voor het toerisme qua uitbreiden van openingstijden 

en kleine kaart, maar ook daar wordt hard aan gewerkt door de nieuwe uitbaters. 

 

Jong en oud worden 

Beetje door praten na aanleiding van de sheet. 

Oudere zijn helaas genoodzaakt om tungelroy te verlaten vanwege het gemis van noodzakelijk 

voorzieningen, iets waar de meeste oudere niet echt op zitten te wachten. 

Er wordt door de oudervereniging veel aangedaan om dit tot een minimum te beperken. 

Denk hierbij aan eetpunt en andere sociale contactmomenten. 

De piuszaal zou een mooi alternatief kunnen bieden, wat later in de visie nog terugkomt. 

 De jeugd daar in tegen kent andere zorgen Tot de tijd dat de jeugd gaat studeren zijn er genoeg 

mogelijkheden voor sport, spel en cultuur, daarna wordt het voor de verenigingen moeilijker om ze 

te binden. 

 Met de nieuwbouw merken we dat Tungelroy  aantrekkelijk genoeg is en blijft om zich hier als jonge 

mensen te vestigen. 

 

 

Bestuurlijk klimaat 

Door praten n.a.v. sheet 

vanuit de informatie avonden kwam steeds naar voren dat de inwoners graag wat meer 

betrokkenheid willen zien vanuit de gemeente. 

Voorval in de vorm van zichtbare, fysieke verbeteringen in het dorp. 

Denk hierbij aan de verfraaiing van het kerkplein en een veilig trottoir naar de maaseikerweg 



 

Droom. 

Diverse dromen heeft Tungelroy, 

Het behouden/ verstreken van het dorpskarakter is een van deze dromen.  

denk daarbij aan de Tungelderdorpsstraat om deze weer een echte dorpsstraat te laten zijn, 

verkeerveilig met groene accenten en een fraai kerkplein als kloppend hart van de gemeenschap. 

 Een nieuwe alternatieve bestemming voor de piuszaal, is ook een van die dromen  

En dromen mag dus denk bijvoorbeeld aan een soort van huiskamer van met een spreekuur van 

huisarts, apotheek, bloedprikdienst enz. maar ook kan er een marktplaats gemaakt worden voor 

lokale producten, ambachten. 

 

Rest mij alleen nog dat wij als dorpsoverleg niet pretenderen volledig te zijn met deze visie. 

We willen het ook geen opsomming laten worden van zaken, maar hopen om met instanties in 

gesprek te blijven en te onderzoeken naar mogelijkheden en kansen om zo in de wensen en behoefte 

van de gemeenschap te kunnen blijven voorzien. Dit alles  om samen tot een prachtig karakteristiek 

Tungelroy te komen. 

Met elkaar in gesprek blijven, samenwerken kan vaak tot hele mooie dingen leiden. 

 

Dan zou ik nu graag het eerste exemplaar van de toekomstvisie officieel willen overhandigen aan 

burgemeester Heijmans. 

Voor wethouders, gemeenteraadsleden ligt na afloop ook een exemplaar klaar. 

Voor alle anderen vragen wij om te kijken op www.tungelroy.nl waarop morgen de hele visie te lezen 

is. 

Mochten er mensen zijn die toch een fysiek exemplaar willen hebben meldt u even bij ons. 


