Verslag digitaal overleg d.d. 12 april 2021, aanvang 19:30 uur
Aanwezig; Thijs R, Johan T, Johan D, , Sjaan v H
John T, Anja Hendrix, Suzanne S
Afmelding; Bert C, Marion B, Marita v V, Ans P DO HbH
Vooraf sluit Jos Notermans aan ivm Cultuurprijs Peel en Maas
Hij legt eea uit w.o. het volgende; Deze commissie is aangesteld door B&W Peel en
Maas Er wordt genomineerd, de prijs wordt in november 2021 uitgereikt.
Hij vraagt om nominatie en of er iemand zitting wil nemen in deze commissie ivm
vacante plaatsen, dit is onbezoldigd. Jos heeft eea via mail verstuurd ter info.
Na een bedankje voor gebruik van onze tijd nam hij afscheid.
Agenda
 Verslag van 8 maart 2021; goedgekeurd.
 Financiën, Gemeente vroeg om jaarverantwoording kosten dorpsondersteuner
Marita en Sjaan maken dit in orde
 Ingekomen:
1. Groene Pijl, de straatnamen commissie gemeente Peel en Maas vroeg
om voorstellen/suggesties, vrijdag 14-04 gaan Wim Nijman, Henk
Thiesen en Sjaan zich buigen over de voorstellen van toekomstige
bewoners en uit FB van Steingood. Voorstel van communicatiedame
Suzanne om de gekozen voorstellen dmv een pol voor te leggen aan
Beringe, dit wordt meegenomen in het gesprek a.s. vrijdag.
2. Dorpsoverleggen, Thijs gaf aan dat uit Baarlo een frisse wind komt waar
wij nog wat aan hebben, verder komt er niet veel uit, mocht er iets zijn
waar we wel wat mee kunnen horen we het.
3. Versterking bestuur, In vorig overleg gevraagd om mensen te polsen
voor in bestuur Steingood, dit wordt beloofd en ook gaat deze vraag
gesteld worden op de site en FB.
 Hulp bij Huishouden. De pilot duurt nog t/m 2021. Er wordt druk vergadert
door Kernkracht, wethouder en WMO gemeente. Meeste partijen zijn voor
dorpsvoorziening, alleen VVD en Anders Nu zijn tegen. Zoals het er nu uitziet
wordt het dorpsvoorziening. In ieder geval werkt het heel goed met de
dorpsondersteuners in de 10 dorpen. Als dit lukt kan er meer ondergebracht
worden, b.v. wonen, bouwen e.a. zorgzaken. Zie Regiolab

 Regiolab, project hoe zorgen we voor onze ouderen. Weer is een overleg
uitgesteld nu naar maandag 10 mei. Dan fysiek. Desnoods in de kerk
 Wonen, een overleg gehad met ambtenaren Peel en Maas over beleid wonen
in de kernen, digitaal. Volgens hun was het quotum in Beringe al bereikt. Dit
vinden wij natuurlijk niet omdat de 12 kavels in de Groene Pijl direct weg
waren en we nog mensen op de wachtlijst hebben. We hebben enkele plekken
in het vizier waarvan wij denken dat wel gebouwd kan worden. Ook denken we
aan sociale huur en koop, vooral kleine huizen. De coöperatie kan hierin ook
iets betekenen, in deze ook bepaalde bedrijven eens polsen, misschien via
wethouder en/of ambtenaren. Er is een thema kerkenvisie opgestart bij de
gemeente ivm gebruik, leegstand, anders inrichten.
Op voortel van Thijs en Wim; niet wachten op voorstel van kant gemeente
maar zelf ondernemen. Voor volgend overleg de mensen op de wachtlijst
benaderen om mee te praten. Als dit tegenvalt nog open zetten op site en FB
 Energie Beringe/ dorpsfonds, De eerste revenuen uit Egchel-Heide, windpark,
zijn er € 60.000. Aanvraag indienen, moet wel gerelateerd zijn aan
duurzaamheid. B.v. oplaadpunt voor E-bike, Deel de zon ivm elektrische deelauto, watertappunt. Wie doet dat??
Zonnepark de Schorf, alle benodigdheden zijn ingediend ivm
aanvraag/vergunning. Dit kan tot eind april. H. Leijten, inwoner Beringe, heeft
ook plan om een zonnepark op zijn grond aan te leggen, Bert nam en neemt
weer contact op. Door raadsleden is bij wethouder wel opgemerkt dat plannen
waar men al (lang) mee bezig is wel als eerste op te nemen.
 Rondvraag; Cultuurprijs, stichting 5 x Beringen nomineren??
Middels site en FB aan de mensen vragen om te nomineren met een goede en
duidelijke motivatie. Ook de vacature voor Cultuur-commissie benoemen.
 Volgende overleg; 17 of 31 mei, wordt uitgezet middels datumprikker.
Actie;
1. Straatnaam Groene Pijl, eventueel pol plaatsen uit gekozen voorstellen. Eerst
bespreken in werkgroep openbare ruimte.
2. Mensen polsen voor bestuur Steingood en de vraag ook op de site en FB
3. Cultuurprijs 2020-2021, stichting 5 x Beringen nomineren??
Middels site en FB aan de mensen vragen om te nomineren met daarbij een
duidelijke motivatie. Bij deze vraag meteen aanmeldformulier koppelen.
4. Beleid wonen in de kernen, Voor volgend overleg de mensen op de wachtlijst
benaderen om mee te praten. Als dit tegenvalt nog open zetten op site en FB
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