
                          
                                                                                            
 

 
 
 
Verslag Openbaar overleg  
woensdag 24  oktober 2018 
Dorpscooperatie Steingood 

 
 
Programma 
 
Presentatie van de Wildkamp, afkoppelen hemelwater. 
enkele links www.waterklaar.nl of kijk op https://bit.ly/2PVKynf  
De info op deze werd duidelijk uitgelegd. 

 
Presentatie woon beleid in Peel en Maas door Jan Emonts 
Het beleid werd uiteengezet, wonen, behoefte, leegstand en duurzaamheid. 
De bestaande woningen die als pensioen voorziening gezien worden zullen niet  
opbrengen wat men pakweg 15 jaar geleden voor ogen had. 
De energielabels hebben een hoge waarde voor bestaande woningen, dus is het 
zaak dat men duurzaamheid in onderhoudpakket op te nemen. Leegstand is in 
Beringe niet van toepassing, alleen de kerk en pastorie komen in aanmerking,  
verstandig als dit onder de aandacht blijft van de gemeenschap. 
Nieuwbouw naar behoefte, verstandig bekijken, niet gaan bouwen om te bouwen. 
 
Werkgroep openbare ruimte; 
Door opperman Tom werd eea verteld hoe de vlag erbij hangt van  
oude locatie St. Jozefschool.  
Kavel 5, 6, 7, 9 en 10 zijn nog vrij 
Kavel 1, 8 en 11 zijn verkocht 
Kavel 3, 12, 13 en 14 zijn in optie, enkele al zo goed als verkocht. 
Kavel 4 is vervallen ivm opdeling naar grotere kavels. 
Op plek oude gymzaal komen drie woningen. 
 
Verder zijn er een 10-tal jongeren die een starterswoning willen bouwen. 
Op vraag van de gemeente is er gekeken of er grond/leegstand is en geschikte 
locatie, dit is niet het geval. Nu wordt door gemeente onderzoek gedaan naar 2 
locaties n.m. hoek Peelstraat Kampweg en achter nieuwe wijk langs kerkhofpad. 
Een van de jongeren neemt het stokje over van Tom en neemt zitting in bestuur 
van Steingood om de kar te trekken. 
 
Beringe Buiten, 
Stand van zaken werd toegelicht door John Smedts, deze kunt u ook volgen via 
www.infoberinge.nl -> Beringe Buiten 
 
Werkgroep veiligheid 
Er was een schouw met mensen van de KBO (rollators/kinderwagens) eea weer 
in kaart gebracht en kunnen weer gaan brainstormen over oplossingen. 
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De Meijelseweg wordt aangepakt, het veiliger maken en doortrekken van het 
fietspad tot en met de rotonde. Hier is met aanwonende, gemeente, provincie en 
werkgroep goed over nagedacht, er zijn immers niet zoveel mogelijkheden. Ook 
kunnen we hier over pakweg 5 jaar niet weer mee aankomen. Wanneer wordt 
begonnen is niet helemaal duidelijk. 
 
Steingood zaken; 
Thijs lichtte eea toe ivm gebouw kerk en pastorie, dorpsondersteuner, opzet 
klusgroep, start huisarts Medico Verstraten op 29 okt. 
www.jolandaverstraten.com , Buurtzorg en Belevings-(school)plein.  
 
Middels onze website www.infoberinge.nl en FB (Dorpscooperatie Steingood 
Beringe) wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten door de  
9 werkgroepen van Steingood.  
Ook RABO ambassadeur Anja en Parochiecluster bestuurder Giel houden contact 
met Steingood. 
 
Heeft u een idee of opmerking waar u zich voor in wilt zetten dan horen we 
dat graag, mail naar Steingood@infoberinge.nl 
 
De presentatoren en aanwezigen werden door Thijs  bedankt voor hun bijdrage 
en komst waarna deze bijeenkomst werd afgesloten.  
 
Een volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in het voorjaar 2019 
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