
Jaarverslag 2021 
 
25 januari digitaal overleg 
08 maart digitaal overleg 
12 april digitaal overleg 
31 mei digitaal overleg 
12 juli overleg met kartrekkers diverse werkgroepen 
13 september openbare vergadering voor inwoners Beringe, 
05 oktober overleg 
16 oktober: bijeenkomst dorpsraden en gemeenteraad, zie verslag 
03 november Wonen in Beringe, infoavond belangstellenden ivm bouwen in Beringe 
11 november overleg 
 
Onderwerpen: Meestal weerkerend 

 Financiën 
 Groene Pijl, bouwproject in eigen beheer, straatnaam wordt Beukenhof, 7 starters en 5 

levensloop bestendig zijn en gaan aan de slag 
 Wonen in Beringe, volgende stap door werkgroep 
 De Hoove Dichterbij, zorginstelling, wonen in Beringe per 2022 
 Dorpsfonds oprichten energie Beringe, revenuen uit windmolenpark Echel-Heide 
 Zonne-park de Schorf 
 Hulp bij Huishouden Pilot t/m 2021 verlengd naar 2023 
 Regiobank “Samen voor de buurt” plan duo-fiets 
 Cultuurprijs Peel en Maas; nominatie ingediend 
 Plukzorg, zorginstelling, gestart/kennismaken 
 Veiligheid Beringe (werkgroep) verkeer en infra Beringe 
 Regiolab, gespreksessies met diverse personen uit diverse groeperingen,  

                  item, ”hoe zorg je voor ouderen in de toekomst” 
 Site, FB, daar activiteitenkalender op plaatsen. Transparantie goed inzetten 
 Feestverlichting van midden oktober t/m carnaval 2022 
 Gemeenschapshuis de Wieksjlaag  
 Sportcomplex Beringe Buiten 
 dagopvang ouderen Dorpsontmoeting 
 Brede school Onder de linden 
 Verenigingen. 

Werkgroepen: contacten, actie en overleg 
1. Wonen in Beringe, 2. Veiligheid Beringe, 3. Kerk en pastorie, 4. Dorpsontmoeting, 5. Beringe 
Buiten, 6. Historie Beringe 7. Klusgroep, 8. Ondernemend Beringe industrieterrein, 9. Dierenweide, 
10. Zonnepark de Schorf, 11. Hulp bij Huishouden, 12. Wieksjlaag, 13. Goede doelen, 14.Kermis  
15. losse projecten w.o. duo-fiets 

Diverse overleggen gezamenlijke Dorpsoverleggen Peel en Maas 
Diverse overleggen Stichting Kernkracht  ivm Pilot Hulp bij Huishouden 
Diverse contacten en overleg met gemeente; wonen in Beringe, hulp bij huishouden etc. 
Diverse overleggen dorpsfonds, windmolenpark, zonnepark 

Door COVID de onderwerpen zo goed mogelijk opgepakt en uitgewerkt.  


