
Overhandiging Veiligheidsschouw Beringe aan wethouder Paul Sanders op 2 november 2018 

In september heeft de werkgroep Veiligheid Beringe samen met enkele vertegenwoordigers 

van de KBO Beringe middels een wandeling door het dorp een Veiligheidsschouw gehouden. 

De werkgroep ‘Veiligheid Beringe’ heeft deze uitkomsten van de veiligheidsschouw aan 

wethouder Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas overhandigd. Belangrijk te vermelden 

is dat niet alleen enkele leden van de werkgroep aanwezig waren maar ook belangstellenden en 

leden van de KBO die ook met het verzoek van de schouw zijn gekomen. De schouw werd 

serieus door wethouder Paul Sanders bekeken en alle punten werden geanalyseerd en 

mogelijke oplossingen werden er geopperd. Woordvoerder van de werkgroep Peter van Horen 

gaf ook aan dat er verschillende knelpunten in het verleden door de Gemeente i.o.m. met 

bewoners zijn opgelost. Chapeau voor de gemeente maar veiligheid is en blijft een belangrijk 

gegeven voor iedere leefgemeenschap dus ook voor Beringe.  

Daarom stellen we als werkgroep ook dat iedereen onder veilige condities bereikbaar moet zijn. 

De doelstelling van de werkgroep is dan ook dat de Beringse bewoners zich veilig moeten 

voelen en dat ze makkelijk bereikbaar moeten zijn en als dat niet zo is; aan de bel trekken! Er 

mogen en kunnen geen knelpunten ontstaan die onoplosbaar zijn voor de eigen omgeving. 

Voorwaarde is wel dat we dat samen doen en ons ook samen verantwoordelijk voelen voor    

‘veiligheid van stoep tot weg’.  

In de Veiligheidsschouw (zie site  Steingood Coöperatie) staan alle knelpunten die we als 

werkgroep vernomen en geconstateerd hebben. De Kanaalstraat tussen Panningen en Beringe 

is erbij gekomen omdat daar hoge snelheden ervaren worden. Tevens werd er geopperd dat de 

hele Kanaalstraat wat snelheid en verkeer nog eens i.o.o. met de politie ‘ bekeken’  dient te 

worden. Zeer zeker als het aantal vrachtwagens toeneemt. Zo ook de geluidsoverlast van de 

afvoerputten die midden in het wegdek liggen en het zebrapad.  

Een algemene opmerking: veel stoeptegels zijn gewoon slecht / liggen rommelig en dat vooral 

aan de kant van de kerk (Meulenberg). De wortelvorming veroorzaakt vaak ongelijke stoepen. 

Het gegeven dat in dit gebied van Beringe veel ouderen wonen, geeft aan dat gelijke stoepen 

een ‘must’ is voor de aanwonenden. In enkele straten in deze buurt is parkeren bijna 

levensbedreigend, brandweer en vuilniswagens kunnen er nauwelijks door. Dat kan en mag 

niet, een gedegen oplossing is lastig te bedenken omdat er weinig plek is. Misschien hebben de 

aanwonenden wel een adequate oplossing? 

Tot slot: De werkgroep volgt ook nauwgezet de ontwikkelingen rondom de rotonde in Beringe 

en de plannen rondom de Meijelseweg. 

Beringe, 7 november 2018. 


