
Vergadering Buitenhof Beringe  

21 augustus 2019 in de wiekslaag, aanvang 20.00 uur 

Aanwezig: eigenaren en toekomstige eigenaren 

Werkgroep: Wim Nijman, Leon Wijhers, Tom Geurts,  

Afgemeld: Johan Kessels en Sjaan van Horen. 

 
Agenda: 

1. Kennismaken 
2. Oprichten Vereniging Van Eigenaren  

 
Verslag: 
De optie houders en eigenaren van kavel 1 tot en met 14 worden bekend 
gemaakt met als aantekening dat kavel 10 nog niet bekend is maar dat er wel 
twee gegadigden zijn. 
 
De groenstroken bij de hoekwoningen, de toegangspaden en het parkje in het 
midden van de woningen blijft eigendom van de gemeente Peel en Maas. Het 
vruchtgebruik hiervan wordt gemeenschappelijk van alle eigenaren en dit 
wordt onder gebracht in een VVE (vereniging van eigenaren). De kopers 
kunnen dan gezamenlijk beslissen over de invulling en onderhoud. 
 
Intussen heeft de werkgroep overeenstemming met de gemeente bereikt dat 
de openbare ruimte beschikbaar wordt gesteld voor 1 euro per jaar 
en dat de vier hoeken door de gemeente worden aangeplant. 
 
Voor het oprichten van een Vereniging van Eigenaren is het van belang dat er 
zich enkele mensen opgeven om samen met de Notaris een akte op te maken. 
Als de akte in concept klaar is, is het zinvol om deze weer terug te koppelen 
met de bewoners. 
 
Om de verdere ontwikkelingen met de gemeente te bespreken zal Tom een 
afspraak maken met gemeente. 

1. Om het binnen terrein op een goede hoogte te brengen is het van belang 
om een hoogte kaar aan te leggen. 

2. Tom zal kijken of deze bij de gemeente beschikbaar is. (Inmiddels 
ontvangen) 



3. Er wordt contact gezocht met grondwerkers wat de kosten zullen zijn om 
het openbaar terrein aan te leggen. 

4. Ingang voor kavel 12 tot en met 14 moet voor auto toegankelijk worden 
gemaakt. 

5. Bespreken of de openbare grond voor 1 euro over te dragen is aan de 
VVE. 

6. In verband met de grote boom voor kavel 5 en 6 is het van belang dat 
deze woningen aan het gasnet worden aangesloten. 

 
Namens de werkgroep: 
 
Tom Geurts 
 


