
                          
                                                                                            
 
 
 
 
Verslag overleg maandag 8 oktober 2018 
Dorpscooperatie Steingood   

 
1. Opening en welkom  

 
2. Verslag 3 september 2018, goedgekeurd 

 
3. Werkgroep Kermis;  

De werkgroep bestaat uit 6 dames, ze hebben een sterk programma in elkaar 
gezet. 
Ook is er pro deo een poster gemaakt met daarop alle activiteiten voor de 
kinderen, tieners van 12- 16 jaar en ouderen.  
 

4. PR en site, hiervoor vragen we input van het bestuur, de werkgroepen en 
Beringe!!  

 
5. Ingekomen;  

 VKKL 10 oktober, bijeenkomst Sittard, Sjaan en Dorpsondersteuner Ans gaan 
erheen, een van de agendapunten, zorg, Oude kerk/nieuwe functie. 

 Uitnodiging Adviesraad Sociaal Domein voor 28 nov. deze wordt 
doorgestuurd, men kan zich hiervoor aanmelden  

 
6. Nieuwe werkgroep/klankbordgroep “Smoel van Beringe” 
Er is een overleg geweest met paar ondernemers een overleg gehad ivm voornoemde en 
het onderwerp oppimpen industrieterrein kwam aan bod. Wat betreft nieuwe 
werkgroep! Het idee een nieuwe werkgroep moet wel van de ondernemers zelf komen 
of hij die dit idee heeft/hebben zelf het initiatief nemen. Opmerking; niet alleen voor de 
ondernemers van het industrieterrein, er zijn er ook die in het dorp zelf werken. 
 
Er is een werkgroep veiligheid, deze is bezig met verkeersveiligheid, sociale veiligheid 
en schone omgeving. We zijn van mening dat de werkgroep veiligheid breder kan, de 
smoel van Beringe erbij inzetten en nog mensen vragen/betrekken in deze werkgroep. 
Er is pas een schouw geweest, daaruit zijn weer diverse aandachtspunten uit gekomen. 
Marion licht deze toe in de openbare bijeenkomst op 24 oktober.  

 
7. Openbare bijeenkomst/vergadering 24 oktober 
Voor deze bijeenkomst staan de volgende agendapunten vast. 
 

 Afkoppeling hemelwater door Wildkamp 
 Korte toelichting door Jan Emonts over wonen in de kernen, leegstand, behoefte 
 Beringe Buiten door ….. 
 Werkgroep Veiligheid door Marion 
 Openbare ruimte, vraag starterswoningen door Tom 
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De kartrekkers nog benaderen of iemand zijn/haar werkgroep nog wil toelichten. 
 
8. Buitenklasje kiosk 
Er zijn proefsleuven gegraven zodat we nu weten waar de gasleiding (transport) ligt. 
Vervolg; overleggen met school en kinderen, daarna met werkgroep belevingsplein. 
Bespreken in welke mate de tekening van het buitenklasje aangepast moet worden.  
 
9. Dorpsondersteuner 
Er zijn aparte overleggen geweest op de gemeente voor de dorpsondersteuners en met 
de mensen (dorpsoverleggen) van de begeleidingsgroep. Positieve ervaringen en nog 
verbeterpuntjes. Voor de komende 3 jaar moet er een begroting vast gesteld worden. 
 
10. woningen Starters/openbare ruimte 
Tom geeft aan dat hij benadert is door 13 jongeren die graag willen bouwen,  
starterswoningen wel te verstaan. Hij helpt ze mee de benodigde loketten en mensen te 
benaderen om daarna afscheid te nemen van de werkgroep openbare ruimte. 
De gemeente geeft aan dat een van deze jongeren kartrekker moet zijn, liefst  
bestuurslid van Steingood.  
Ook geeft de gemeente aan dat er naar leegstand gekeken moet worden en diverse 
bedrijven nog in de kern liggen.  
De kavels van Buitenhof Beringe, oude school, er zijn er 7 verkocht en er zijn enkele 
serieuze gegadigden. In totaal zijn er 14 kavels. 
Op de kavels oude plek gymzaal komen 3 woningen te staan, een is al onder kap en de 2 
andere beginnen in november. 
 
Rondvraag 
 
Actiepunten 


