
 
 
 
 
 
 
 
 
Overleg bestuur Steingood,  
maandag 14 september 2020 om 19:30 uur in de Wieksjlaag 
 
Aanwezig: Thijs Rutten, Marita van Velthoven, Marion Backus, Johan Theeuwen, Bert 
Coppelmans, Johan Driessen, Sjaan van Horen, John Timmermans  
Afgemeld: Anja Hendriks Ambassadeur Rabo, Suzanne Sonnemans, Ans Peeters 
 
 
Verslag van 6 juli is goedgekeurd  
 
Ingekomen; 
* Uitnodiging werkgroep veiligheid Beringe voor di 15 sept. Ivm toelichting 
verkeersbewegingen. (Bert, Marion) 
* Gezamenlijke dorpsoverleggen do 17 sept. 19:30 u. Kerkeboske (Thijs) 
* Climate Chase Game 8 okt. 19:00 – 23:00 uur in ’t Erf Egchel Suzanne op site en FB laten 
zetten, belangstellenden kunnen zich aan melden voor 20 sept. 
* GarageSale in Beringe, organisatie door Eveline Neessen, Bert Coppelmans e.a. 
Datum 18 oktober (Beringse Kermis) flyer huis aan huis, affiches e.a. Reclame uitingen. 
Route wordt bepaald, horeca Beringe wordt ook erbij betrokken. 
Wordt vervolgd. 
 
 
Agenda: 
 
Zonnepark de Schorf: Een gesprek gehad met fractie Lokaal, deze mensen waren hierna wel 
positief gestemd. John Timmermans gaf aan dat ook CDA nu meer positief erin staat. 
22 september komt dit in de raad 
 
Project deel de zon (auto) geen nieuwe feiten of afspraken.  
 
Regiolab: een vervolg wordt gepland, het gaat hier om sociaal domein, vooral ouderenzorg. 
 
Dorpslab, project RABO: 
Informeren bij Anja Hendrix ivm voortgang, Ivo Joosten is niet meer werkzaam bij RABO 
 
Groene Pijl: 9 serieuze gegadigden voor het plan Groene Pijl, 11 woningen, 4 starters en 5 
senioren. Er is contact en overleg geweest met belangstellenden. De kavelverdeling verloopt 
goed, als alles meezit kunnen we na nog een overleg zonder loten door. Als het volgens plan 



gaat kan men midden volgend jaar starten met bouwen. Samenwerking e overleg 
projectgroep, gemeente en belangstellenden loopt goed. 
 
Kiosk/buitenklasje, we kunnen de voorstellen van Replay niet betalen, om eea door andere 
bedrijven of vrijwilligers te laten maken komen we in de knoop met keuring, het komt 
immers op schoolplein te staan. 
We willen bij RABO vragen of het geld dat voor de kiosk staat ook mogen besteden in vorm 
cadeau 100-jarig bestaan school in 2021, wel met uitdrukkelijke vermelding, alleen te 
besteden aan schoolplein Beringe. Kiosk is een langlopend proces, 10 Jaar, met geen enkele 
vooruitgang en willen er nu van afzien, is trekken aan een dood paard. 
 
Rondvraag 
 
Hierna werd vergadering gesloten 
 
Volgende vergadering is gepland op maandag 12 oktober, 19:30 uur in de Wieksjlaag 
 
Voor opmerking of aanvulling 
steingood@infoberinge.nl of even bellen M 06-46372281 
 
ACTIELIJST d.d. 14 september 

 Dorpscooperatie Steingood 
nr. Omschrijving Actie Afspraak Opmerkingen 

1 
Belevingsplein/ 
bs Onder de Linden 

Werkgroep 
Belevingsplein/ 
Sjaan 

Contact opnemen met 
Anja H. Ivm gelden 

Project Kiosk wordt stop 
gezet 

2 Zonnepark de Schorf Thijs / Bert 
22 sept. Op 
raadsvergadering 
Inspreken door  Thijs 

Afspraak maken bij griffie 
(Sjaan) 

3 Dorpslab RABO  
Mailadres van V. K. Ivm 
uitnodiging bij ons overleg 

 
 
 

4 Groene Pijl Lars/Wim/Sjaan 
Kavel verdeling in volle 
gang 

 
Starter e.a. woningen 
 

5 HbH Thijs/ Ans  
 
 
 

6 Historie Beringe 
Sjaan  
Henk, Arno, Sjraar 

Werkgroep 
 
 
 

 7 Regiolab 
Marion, Sjaan en 
Ans 

Mensen buiten bestuur 
erbij vragen 

 
Na volgend overleg 
 

8 Industrieterrein gemeente 
Ondernemend 
Beringe 

Sjaan informeert  
 
 
 

9 Veiligheid Beringe werkgroep 

 
15 sept. Toelichting 
verkeersbewegingen 
 

 

 


