
                          
                                                                                            
 
 
 
 
 
Verslag digitaal overleg d.d. 8 maart 2021, aanvang 20:00 uur 
 
Aanwezig; Thijs R, Johan T, Johan D, Bert C, John T, Sjaan v H 
Marita v Velthoven, Ans Peeters DO HbH 
Afmelding; Marion, Suzanne 
 
Direct bij aanvang sloten Kay Punt, Linda Maessen en Ivo Peters van Dichterbij aan 
Stichting dichterbij gaat de Hoove als nieuwe locatie inrichten voor 24-uurs zorg. 
Hier komen 18 mensen te wonen met o.a. verstandelijke, lichamelijke of andere 
beperking. Ze hebben al interviews en gesprekken gehad met directe omgeving. 
Graag willen ze een rondleiding door Beringe om plekken, mensen en andere 
mogelijkheden te spotten zodat ze een onderdeel kunnen vormen/worden van de 
Beringse samenleving. Ze vragen om een afspraak met het doel een wandeling door 
Beringe. Ze doen een voorstel qua datum. Hierna werd afscheid genomen. 
 
Verslag van 25 januari 2021; goedgekeurd 
 
Agenda 

 Financiën, we staan er nog goed voor, er kan steeds alles betaald worden. De 
waarderingssubsidie voor 2021 is aangevraagd. De bijdrage voor de 
dierenweide wordt in oktober overgemaakt. 1 werknemer van Steingood wil 
graag weten hoe of wat met min-uren en of ze verzekerd zijn bij langdurige 
ziekte. Bij een contract hoort dat erbij. Het contract voor deze loopt in 
augustus af, in een evaluatie wordt alles doorgenomen.  
Is er een coronapotje voor kosten/salaris werknemers Steingood?  Thijs vraagt 
dit na bij VKKL. 

 Ingekomen:     
1. Groene Pijl, bouwproject, Wordt in april behandeld door de raad. Het 

college heeft al aangegeven dat ze ondersteunen. Er is een verzoek van 
commissie straatnamen gemeente om suggesties straatnaam voor dit 
plan. Wordt voorgelegd aan toekomstige bewoners en vermeldt op site 
en FB.  

2. Donderdag 4 mrt was een 2e digitaal overleg over wonen in Beringe met 
gemeente, werkgroep openbare ruimte en Thijs waren erbij. Er is een 
vlekkenkaart die in een vervolg gesprek wordt besproken, liefst fysiek. 
Er zijn nog steeds vragen of er plek is om te bouwen, ook de vraag naar 
sociale huurwoningen is groot. Ook woningsplitsing is een vraag. 

3. Feestverlichting is door firma Derks opgehaald en de rekening betaald. 



 Regiolab, project hoe zorgen we voor onze ouderen. De derde geplande 
datum voor een fysieke bijeenkomst is gecanceld. Met een 5-tal personen wel 
digitale gesprekken gehad. Viviane Knoops heeft interviews afgenomen bij de 
mensen in Beringe die hiervoor benadert waren/zijn. Resultaat interviews; 
Autonomie, verschillende eilandjes, in het nu handelen, niet in toekomst 
denken. Een enkeling uitte wantrouwen in Steingood voornamelijk omdat men 
denkt dat ze onder Steingood “moeten” gaan werken, zie uitslag interview; 
autonomie en eilandjes. Afgesproken dat we als Steingood in 2e misschien wel 
3e ring erbij gaan zitten. Zelf vinden we dat er teveel commerciële 
zorginstellingen en welzijn erbij gehaald wordt, de vrees is dat de Beringse 
inbreng ondersneeuwt. Is ook aangegeven. Er komen verslagen van andere 
vergelijkbare projecten n.m. Offenbeek en Tegelen.  

 Energie Beringe/ dorpsfonds, De eerste revenuen uit Egchel-Heide, windpark, 
komen eraan. Meteen aanvraag indienen, moet wel gerelateerd zijn aan 
duurzaamheid. B.v. oplaadpunt voor E-bike, Deel de zon ivm elektrische deel- 
auto, watertappunt.  
Er was een brief van H. Leijten, inwoner Beringe, met het plan om een 
zonnepark op zijn grond aan te leggen, Bert nam en neemt weer contact op. 
Wethouder Sanders heeft aangegeven dat de terug levering op energienet een 
probleem is en het allemaal wat langer gaat duren. Dat geldt ook voor plan de 
Schorf.  

 Hulp bij Huishouden. De pilot duurt nog t/m 2021. Er wordt druk vergadert 
door Kernkracht, wethouder en WMO gemeente hoe het er hierna uit moet 
gaan zien. Nu wordt de aansturing e.d. meest door vrijwilligers gedaan. Of dat 
een goed plan is? In ieder geval werkt het heel goed met de 
dorpsondersteuners in de 10 dorpen 

 Rondvraag; Een oproep van Sjaan om mensen te benaderen voor Steingood 
zodat er jonge aanwas mee gaat draaien, 3 personen hebben we op het oog 
die we gaan benaderen. Graag actie hierin 

 Volgende overleg, voorstel om 12 en 19 april beschikbaar te houden in jullie 
agenda. Een ervan wordt zsm vastgesteld, hopelijk weer eens fysiek. 

 
Dank je wel allemaal voor de inbreng en tot weer. 
Mocht er op of aanmerkingen/aanvullingen zijn, dan hoor ik het graag. 

 
Groetjes Sjaan 
06-46372281 
steingood@infoberinge.nl 


