
                          
                                                                                            

 
 
 
 
 
Verslag openbare bijeenkomst d.d. 13 september 2021,  
aanvang19:30 uur in de Wieksjlaag 
 
Ongeveer 60 personen aanwezig 

 

• Agenda 

Opening door Thijs 

 

• Verslag van 13 mei 2019, door COVID wat achterhaald, enkel agendapunten 

genoemd die toen actueel waren, dit verslag kunt u opvragen 

 

• Ingekomen:  

• PLUK zorgtuinderij heeft op Marisstraat 13a haar deuren op 1 sept. geopend. 

Ze hebben een open dag op 25 september in kader van Burendag van 11:00 -

14:00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

• Peel en Maas cadeaubon Retail groep Peel en Maas te bestellen via 

www.cadeaubonPeelenmaas.nl 

• VKKL uitnodiging voor bijeenkomst in oktober 

• Thijs vermeldde nog het bezoek van Buitenlandse zaken, VKKL landelijk en 

VKKL provinciaal bestuur op j.l. 3 sept. 

• Duofiets, Regiobank en Steingood, crowd funding opgezet door kartrekkers is 

goed geslaagd, duofiets is besteld 

 

Dichterbij de Hoove 

Met drie personen namen ze de aangeboden gelegenheid om een presentatie te 

doen. De Hoove wordt verbouwd door stichting Dichterbij tot een huisvesting voor 

18 mensen met een beperking. In Grubbenvorst en Horn is dit soort huisvesting al 

gerealiseerd. Ook Dichterbij de Hoove 25 september biedt de mogelijkheid om een 

kijkje te nemen op Burendag. Verdere info kun je zien op dit filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=hyJp-uFQAug 
 

De Schorf /dorpsfonds, we zijn op zoek naar 3 personen uit Beringe die commissie 

vormen om ingediende verzoeken om financiële bijdrage te beoordelen uit dat 

dorpsfonds. Later in programma, in een presentatie zonnepark de Schorf wordt eea 

verder uitgelegd. 

 

HbH, de zorgcooperatie vertegenwoordigt door 10 kernen van Peel en Maas gaan los 

van gemeente (WMO) de hulp bij huishouden verzorgen. Dat wordt een hele klus en 

kost veel geld. Toch denken we dat de voorheen (pilot) HbH zo het beste werkt.  

http://www.cadeaubonpeelenmaas.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=hyJp-uFQAug


Voor dit besluit waren er aanbestedingen bij zorginstellingen, dat blijkt duurder als 

dat we het zelf doen. Vanaf 1 januari 2022 is de HbH een dorpsvoorziening.  

Steingood gaat zelf mensen aannemen en middels Ans onze dorpsondersteuner de 

hulpvragers voorzien van hulp met voor de hulpvrager bekende mensen. Dus liefst uit 

Beringe zelf.  

 

Veiligheid, toelichting door Peter van Horen 

Er is een PP beschikbaar op site www.infoberinge.nl 

Het verhaal blijft hetzelfde, duurt lang, uitstel. 

Nieuw punt van aandacht werd gegeven door bewoner Kanaalstraat ivm 30 km zone. 

Kan dit uitgebreid worden van Past. Esserstraat tot Eelserstraat,  de aangegeven 

snelheid 30 km vanaf rotonde Bon Apart tot Past. Esserstraat wordt helemaal niet 

opgevolgd. Dus veiligheid heeft weer punt erbij. Tzt is er bijeenkomst met politie, 

brandweer e.a.  

 

Presentatie wonen,  

door Wim Nijman projectteam openbare ruimte. 

Middels een uitgebreide en duidelijke presentatie werd eea toegelicht. Ook deze 

presentatie is na te lezen op www.infoberinge.nl Het is duidelijk dat er een omslag in 

(vooruit) denken plaats moet gaan vinden wil de leefbaarheid van Beringe stabiel 

blijven. Er kwamen vragen uit de aanwezigen om weer een avond te organiseren voor 

mensen met interesse om te bouwen in Beringe, dat gaan we zsm regelen. 

Als er belangstellende zijn voor een ‘nieuwe’ nieuwbouw project kunnen zij zich nu al 

registreren bij Steingood door een mail te sturen steingood@infoberinge.nl   

Let wel! het is geen wachtlijst maar een lijst waaruit blijkt dat er belangstelling is en 

de werkgroep met deze belangstellenden aan een nieuw project kunnen beginnen. 

 

 

Zonnepark de Schorf 

Bert doet een presentatie die hij ook bij gemeente en andere geledingen heeft 

gedaan. Deze is ook na te lezen op www.infoberinge.nl 

Een opmerking van een goed rekenaar, de groenstroken zijn vlg hem 15 ipv 10 mt 

rondom de zonnepanelen. Bert checkt dit na en onderstaande is de uitkomst 

Aan 3 zijden komt er een zoom van 20 meter breed en aan de noord zijde een zoom 

van 10 meter breed, dit komt toch echt overeen met de getallen in de presentatie. 

 

Rondvraag  

Waarom Steingood in zonnepark de Schorf ook bemoeienis heeft, ook ontbreekt het 

aan transparantie vindt de vragensteller, hoeveel leden heeft Steingood en 

contributie?   

Het is wettelijk voorgeschreven dat er revenuen voor de omgeving uit een dergelijk 

zonnepark moeten komen. Vandaar een oprichting van een dorpsfonds zodat 

verenigingen, Beringse projecten e.a. goede ideeën een aanvraag kunnen doen. Voor 

dit dorpsfonds worden 3 mensen gezocht die de aanvragen beoordelen en eventueel 

toekennen. Natuurlijk met nog op te maken restricties en soort huishoudelijk 

reglement. De plaatselijke bevolking kan door middel van obligaties (Beringe Buiten 

http://www.infoberinge.nl/
http://www.infoberinge.nl/
mailto:steingood@infoberinge.nl
http://www.infoberinge.nl/


heeft dat ook gedaan) inleggen waaruit ook rente uitgekeerd wordt, dat is dan privé. 

Ook Steingood gaat inleggen, hoe dat wordt nog onderzocht.  

Waarom niet eerst alle daken vol? Dan kan Peel en Maas niet worden voorzien van de 

elektriciteit die nodig is. De huidige windmolens voorzien alleen de huishoudens niet 

de bedrijven en industrie. De huishoudens zijn een fractie van de gebruikers.  

L.S. Er is een onderzoek duurzaamheid bij de gemeente gepresenteerd,  

      d.d. dinsdag 14 september, deze vragen we op en plaatsen we op de site. 

 

Wat betreft leden, we hadden betalende leden maar deze constructie is met 

toestemming van de aanwezigen, 75 in getal, in een vorige openbare vergadering, 

onderuit gehaald en afgeschaft. Met betalende leden en een bestuur wordt meestal 

gesteld dat het bestuur het werk doet.  

Filosofie van Steingood is dat er vanuit zelfsturing projecten, activiteiten of ideeën 

uitgewerkt worden door de initiatiefnemers uit ons eigen dorp Beringe.  

Steingood faciliteert, adviseert en helpt waar nodig. 

Belangrijk; we hebben een tiental werkgroepen (sommigen slapend tot ze weer nodig 

zijn) ongeveer 75 personen, die de doelstelling van hun werkgroep steeds proberen 

te behalen. 

 

Woordvoerder Beringe Buiten vermeldt dat woensdag 15 september een infoavond is 

op het complex, zie huis aan huisfolder. 

Beringe Buiten is gevraagd of ze de pagina op de site infoberinge.nl willen behouden, 

er staat nog steeds dezelfde tekst uit de beginfase.  

 

Sluiting 

Bert sloot de bijeenkomst af met de vraag om nieuwe teamleden, voorzitter e.a. 

vacatures staan nog open. Hopelijk melden zich mensen met expertise die ons team 

komen versterken. (Thijs had een volgende afspraak.) Ook bedankte Bert de 

aanwezigen voor hun inbreng en belangstelling  

 

 

Team Steingood heeft na de bijeenkomst besloten om nog eens alles uit te leggen en 

uit de doeken te doen, hetzij op de site, FB en eventueel nog met een folder. 

 


