
                          
                                                                                            

 
 
 
 

Verslag overleg d.d. 28 november 2022,  
aanvang 19:30 uur in de Wieksjlaag 
 
Aanwezig; Thijs Rutten, Sjaan v. Horen, Marion Backus, Suzanne Sonnemans Wim Nijman,     
                    Peter van Horen, Giel Joosten, John Timmermans, Sjraar van Horen,  
                    Hans Reinders, Ves Jacobs, Jolanda Wijhers, Math Stammen 
 
Afmelding;, Bert Coppelmans, Johan Driessen, Johan Theeuwen, Marita van Velthoven,  
                      Anja Hendrix, Wiel Stammen, Ans Peeters, Math Bos 
 

• Opening, welkom 
  

• Verslag 24 okt. goedgekeurd 
 

• Financiën: Dierenweide kostenspecificatie, Math geeft aan dat er nog meer 
(onderhoud) kosten aankomen, het onderkomen voor de dieren is in slechte staat.  
En idd. de onkosten voor dierenarts en benodigde injecties zijn hoog. Wetende dat 
het meeste voer van diverse schenkers komt in ruil voor hulp door Math.  
 

• Ingekomen:   

1. P&M “maak ut waor” het ingediende voorstel trekken we in, wegens tijd 

gebrek want er wordt een actieve bijdrage gevraagd van Steingood. 

2. Nieuwe brug Meijel/Beringe, verzoek om info op te vragen ivm historie brug, 

Helenavaart en Deurnes kanaal. Sjraar van Horen vraagt bij Henk Thiesen, 

Sjaan vraagt bij Andre Vervuurt (Helenaveen)  

3. Bijeenkomst van dorps overleggen 15 december om 20:00 uur in ’t Erf Egchel, 

wie gaat? 

4. Uitnodiging 7 december overlegsessie, het vervolg van Regiolab, nu met 

andere naam, Ves Jacobs heeft een voorstel “Beringe Good in ’t Vel” werd in 

deze vergadering aangenomen en zal worden voorgelegd in die sessie. 

 

• Boekpresentatie zondag 18 december 13:00-16:00 uur in de Wieksjlaag 

(ipv openbare van Steingood) de koffie en vlaai wordt aangeboden door 
Steingood. Uitnodigingen zijn/gaan de deur uit. 
 

• WVTTK: Wonen in Beringe: Woonagenda van gemeente inkader 10-jarenplan was 

statisch, na verkiezingen maart jl. meer flexibel. Nieuwe locatie voor ontwikkeling 

toegezegd nm. hoek Peelstraat/Kampweg. Daar is plek voor een tiental woningen 

en is een uitbreiding. Gemeente gaf aan dat inbreiding de voorkeur heeft. 



Ook huurwoningen wordt overwogen, de vraag, wat is de behoefte van Beringe. 

Dit willen we ophalen bij diverse geledingen. De mensen die we op de lijst 

hebben staan, 57 in getal, worden geïnformeerd.  

• Update site infoberinge.nl, is bijna niet te doen oftewel niet mogelijk, een nieuwe 

misschien? De vergadering geeft aan dat er een nieuwe mag komen. 

Ook werd er geopperd dat een Beringse activiteiten kalender zeer wenselijk is. 

Op de site staat de agenda nog onder kopje de Wieksjlaag en is niet meer bij 

gehouden. Het is dus een ultieme kans om deze meteen in te voegen in een 

nieuwe site. Is nog wel het issue, de huidige site, deze moet toch nog aan de 

praat geholpen worden, liefst zo snel mogelijk, Suzanne kan niets plaatsen.  

• 4 nov. was er bezoek van VKKL en een delegatie uit België, daar gaf Thijs een 

presentatie over Steingood, zelfsturing en energie, Wim over bouwen en wonen. 

Ook wethouder Wanten was er even om een kleine toelichting te geven. 

• VKKL en bus tour, Giel Joosten en collega kerkbestuurder waren erbij. De bus tour 

ging langs verbouwde kerken of kerken met plannen w.o. Tienray. 

• Onderhoud bankje Peelstraat/Kampweg dat is in handen van bewoners Waalse 

Straat, zij pakken dat weer op. 

• Werkgroep veiligheid Beringe, volgend overleg op 19 december met de 

onderwerpen, Kanaalstraat drempels, Hoogstraat trottoir, trottoir 

pastorie/parkeerplaats. (staat nu ineens een oplaadstation) Beringe Buiten/ past. 

Geurtsstraat, onveiligheid bij kerkhof, iedere belangstellende is welkom wel Peter 

ff laten weten. Ook komt er een project met school ivm verkeersveiligheid, info 

ophalen bij KBO en een fietstocht door Beringe ook ivm veiligheid. Voorstel om 

iedereen die wil mee te laten fietsen en zo info ophalen. 

• Rondvraag:  

1. Thijs, lid commissie toewijzing omgevingsfonds Egchel-Heide, vraagt ivm 

evaluatie om advies. Alle dorpen van Peel en Maas kunnen aanvraag 

indienen bij het omgevingsfonds, daarin zit geld dat komt uit de opbrengst 

van het windpark Egchel-Heide. Dat park en alle andere windparken door 

investeerders opgetuigd, zijn verplicht om geld te storten in een 

omgevingsfonds dat ten goede moet komen aan de samenleving van 

betreffende gemeenten waar de windmolens staan. 

Advies inbreng bij deze evaluatie,  Beringe en Egchel hebben de meeste 

overlast echter de andere dorpen in Peel en Maas krijgen ook bijna alle 

aanvragen gehonoreerd. De balans is naar gevoel weg. Voorstel inbrengen 

b.v. een 3 ringen criteria toets grootte bedrag bij toewijzing 

1. aanwonenden vlakbij windmolens, 2. Beringe en Egchel, 3 andere 

dorpen. Ook aanvragen niet lukraak toezeggen en goede onderbouwing 

bij aanvraag zou passend zijn. 

2. Na deze uiteenzetting werd opgemerkt dat men niet snapt wat Steingood 

en deze geldstromen met elkaar van doen hebben. Er worden bedragen 

genoemd maar men mist de achtergrond en de bedoeling. Ook geeft Wim 

aan dat er veel overlast ervaren wordt van de windmolens Egchel Heide. 

Er wordt afgesproken dat er een uitleg komt over 

windpark/omgevingsfonds en of het een idee is dat Steingood een 

coördinerende rol op zich neemt, dat bekijken we. Suzanne schrijft een 



voorstel bericht. Dit op site, FB en Insta plaatsen. Ook vermelden welke 

aanvragen in Beringe afgelopen tijd gehonoreerd zijn. 

3. Het oorlogsmonument op kerkhof Beringe is gerenoveerd, kosten  

€ 3800,00 Men had een aanvraag ingediend bij omgevingsfonds, ze kregen  

€ 500,00 Ze hadden €3000,00 opgehaald middels crowdfunding en  

€ 250,00 uit pot Van Verzet naar Vrijheid. Ze komen nog € 300,00 te kort. 

Dorpscooperatie Steingood draagt bij zodat tekort opgeheven wordt. 

4. Dorpsondersteuner en huishoudelijke hulp, vanaf 1 januari 2023 gaan de 

dorpen dat zelf doen, elk op eigen manier.  

5. Erfgoed beleid, er wordt een lijst opgesteld van gebouwen van bepaalde 

leeftijd. Dat wordt dan een beschermd gemeentelijk monument. Dit altijd 

met toestemming van eigenaar. 

6. Jolanda Wijhers vindt dat het boekje sociale voorzieningen te summier 

van opzet is. Meer uitleg en info bij de diverse voorzieningen zou 

wenselijk zijn. Er wordt uitgelegd hoe dit tot stand is gekomen en waarom 

voor deze opzet gekozen is. De vergadering vindt deze in basis een 

praktische info die voldoende is. 

• Sluiting 

• Volgend overleg: 19 december Kerstborrel bij de Nabber, uitnodiging volgt. 


