
                          
                                                                                            

 
 
 

Verslag overleg d.d. 6 februari 2023  
aanvang 19:30 uur in de Wieksjlaag 
 
Aanwezig: Thijs Rutten, Stefan Steeghs, Ves Jacobs, Johan Driessen,  
                    Mat Stammen, Johan Theeuwen, Giel Joosten, Frans Hanssen,  
                    Math Bos, Wim Nijman, Anja Hendrix, Bert Coppelmans,  
                    Peter van Horen, Sjraar van Horen, John Timmermans,  
                    Marita van Velthoven, Sjaan van Horen 
 
Afmelding: Ans Peeters DO, Johnny Swaters, Marion Backus (erfgoed),  
                    Geert Wismans, Suzanne Sonnemans (werk) Jolanda Truijen,   
                    Mark van Sas, Hans Reinders 
 

• Opening, welkom door Thijs 

• Verslag 28 nov. 2022 goedgekeurd 
 

• Financiën:  
1. Boek van Bieringe naar Beringe. Nog niet uit de kosten maar er is 

nog een toezegging van omgevingsfonds windpark Egchels Heide 
en de BTW kan nog terug gevraagd. Er wordt nog steeds gekocht. 

2. Wieksjlaag: afrekening energie was torenhoog. 
           Gemeente heeft fonds voor verenigingen en stichtingen, 

           echter alleen voor hun die daadwerkelijk in de min staan, zo 

           lezen we. De aardwarmte pomp is intussen 16 jaar oud. 

           In gymzaal verlichting vernieuwen is nodig, verlichting zaal is nog 

           discussie, wel zijn er offertes voor beide aangevraagd.  

           Accu’s optie?? Bij gemeente aan de bel trekken omdat men vindt 

           dat ‘beste jongetjes van de klas’ niet gestraft mogen worden. 

 

• Ingekomen:   
1. Werkgroep Wonen: Volgend project is op locatie 

Peelstraat/Kampweg. In overleg met stedenbouwkundige en 
adviseur Wonen en Leven eerste invulling gebiedsontwerp 
geschetst. T.z.t. worden de omwonenden uitgenodigd voor info. 
Enquête is leidend, dus vrije sector, betaalbare woningen én 
sociale huur. Aantal in verhouding. Met Wonen Limburg afspraak 
om te sparren ivm mogelijkheden. 
Ook heeft er een gesprek plaats gevonden met kerkbestuur over 

pastorie Beringe. Daar is een verhaal gedaan en idee voorgelegd 



door werkgroep Wonen in Beringe. Nog geen antwoord hoe men 

daarover denkt. Kerk (nog) niet in beeld, alleen als kerkbestuur dat 

aanbied. 
2. Beringe Buiten, Wieksjlaag en Steingood hebben een oriënterend 

gesprek gehad over een digitaal platform, Beringe Breed, liefst met 

medewerking van heel veel, zo niet alle, verenigingen van Beringe. 

Een voorstel wordt gedaan op een volgende bijeenkomst van 

“Beringe Good in t Vel” maandag 13 maart. Tip voor uw agenda! 
3. Werkgroep Veiligheid, verslag zie bijlage.  

Opmerking 1, veel grind en zand op trottoirs. Men ondervindt 

overlast in o.a. gymzaal, loopt men mee naar binnen. 

Opmerking 2, Veel trottoirs erg slecht. 
4. Vervolg “Beringe Good in ’t Vel” is zoals gezegd gepland op 

maandag 13 maart. We nodigen nog meer verenigingen uit, we 

proberen iedereen te bereiken. Ook bestuur Steingood en 

kartrekkers zijn welkom. Een samenvatting van wat er is gedeeld en 

opgehaald op 7 december 2022 wordt toegevoegd bij uitnodiging. 
  

• WVTTK en rondvraag: 
1.  Dierenweide, nieuw onderkomen nodig voor de dieren, er 

is/wordt hulp toegezegd. aanvraag indienen bij omgevingsfonds 
windpark Egchelse Heide? Er zijn al een 4-tal  geitjes geboren. 

2.   Adviescentrum energieloket in Panningen. Een samenwerking 
van Peelenergie, dorpscommissie Laeve Grashook en Steingood. 
Daar kun je terecht ivm vragen over duurzaamheid en energie.  

3.  Dorpsondersteuner van Beringe en Grashoek is door huisarts 
Verstraten gevraagd om ook als welzijnscoach te gaan werken. 
Dit is om de praktijk te ontlasten. Dit is in 2023 een pilot en 
daarvoor is geld beschikbaar. Bij continuering wordt dit door 
overheid betaald. Er moeten nog afspraken gemaakt worden met 
onze dorpsondersteuner. Bestuur Steingood keurde dit goed. 

4.  Stand van zaken ivm zonnepark de Schorf werd toegelicht. 
5.  Beringe Buiten: Het beregeningsplan wordt aangelegd dus wordt 

er gegraven. Fietscrosbaan proberen ze dit jaar nog af te maken. 
De bunker op de crossbaan daar kunnen ze straks onderdoor en 
overheen crossen. 
 

• Sluiting 
 

• Volgend overleg: 13 maart “Beringe Good in ’t Vel” Beringse 
                                verenigingen en stichtingen  
               Voorstel: 27 maart regulier overleg. 


