
Verslag bijeenkomst Beringe Veilig 1 juni 2022. 
 
Aanwezig: 

➢ Brandweer 
➢ Politie 

➢ Contactpersoon What’s App Beringe 
➢ Werkgroep Veiligheid Beringe 
➢ 50-tal bezoekers. 

 
 

Opening 
Namens de werkgroep Beringe Veilig heet Peter van Horen iedereen van harte 
welkom.  

 
Presentatie Brandveilig Leven (brandweer) 

Twee vertegenwoordigers van de brandweer verzorgen een prima en interessante 
presentatie over een brandveilig leven. Zaken die aan de orde komen zijn o.a.: Hoe 
kan ik een brand voorkomen; de rookmelders en het maken van een vluchtplan. De 

bezoekers konden actief deelnemen aan deze presentatie middels stemkastjes. 
Aan het einde kreeg iedereen nog de nodige informatie mee naar huis en werd 

iedereen geadviseerd naar de houdbaarheidsdatum van de rookmelder te kijken. 
(Er stonden nog enkele vragen aan de brandweer open, de antwoorden hierop tref je 
onderaan het verslag aan). 

 
De wijkagenten van Beringe (politie) 
Aan de beide wijkagenten Ton de Bruin en Marcel Kovacs konden volop vragen 

gesteld worden. Zaken die vaak aan de orde kwamen waren: 
➢ Hard rijden op Kanaalstraat en Hoogstraat: De politie geeft aan dat dit vooral 

een zaak is van de wegbeheerder (=gemeente). De politie zet deze signalen 
door naar de gemeente. De werkgroep Veiligheid zal deze signalen ook 
doorzetten naar de gemeente. 

➢ Vrachtverkeer door Beringe: Samen met de werkgroep Veiligheid zal hier 
aandacht voor komen. Ook zal dit door de politie gemeld worden aan de 

gemeente. 
➢ Signalen van drugsoverlast / dealen: Signalen / meldingen worden opgepakt. 

Bij overlast wordt dit opgepakt. Melden van kentekens bij de politie kan geen 

kwaad. 
➢ Verdachte personen? Spreek indien mogelijk deze persoon aan. Lukt dit niet 

dan kan het gemeld worden bij de politie die dan het sociaal netwerk kan 
inzetten. 

➢ Beringe Buiten vraagt aandacht voor locatie voormalig tennisterrein. Hoe kan 

voorkomen worden dat dit een locatie van overlast gaat worden? Indien geen 
overlast dat geen actie. Bij overlast kan gedacht worden aan camera toezicht 

en doorgeven van kentekens. Verlichting kan ook een optie zijn. 
 
What’s App beheerders 

Graad Jacobs geeft namens de beheerders een toelichting. Nagenoeg geheel 
Beringe beschikt over een WhatsApp groep. Alleen in de omgeving de Groeze is nog 

geen What’s App groep actief. In de bijlage treft u nog de nodige informatie aan 



inzake de What’s App groepen. Voor vragen kun je terecht bij: 

beringeveilig@gmail.com 
 

 
Werkgroep Veiligheid Beringe. 
De werkgroep Veiligheid Beringe heeft een presentatie gehouden. Deze presentatie 

treft u in de bijlage aan. Voor nadere vragen kun je terecht bij een van de 
werkgroepleden. 

 
 
Overige zaken: 

➢ What’s App gemeente: De gemeente is ook gemakkelijk bereikbaar via het 
What’s App nummer: 06 18 04 74 45 

➢ Bereikbaarheid wijkagenten: Ton de Bruin  ton.de.bruin@politie.nl en Marcel 
Kovacs marcel.kovacs@politie.nl  

➢ AED Beringe: AED staat voor automatische externe defibrillator en wordt 

ingezet in het geval een persoon wordt getroffen door een hartstilstand. 
Beringe beschikt over 1 AED en 26 vrijwilligers (BHV-ers). Wil je meer info dan 

kun je terecht bij de contactpersoon voor Beringe is: Hilliam Schroën of Hart 
voor Peel en Maas: https://hartvoorpeelenmaas.nl/contact-2 

 

Nagekomen berichten: 
➢ Er wordt aandacht gevraagd voor een veiliger fietspad van Beringe naar 

Meijel. Momenteel wordt dit als onveilig ervaren. Meenemen bij reconstructie 
Meijelseweg. 

➢ Aandacht voor pad tussen De Wieksjlaag en Aan de Meule (voor pastorie / 

kerk). Gemeente zal hiervoor benaderd worden. 
➢ Brief inzake onveilig situatie splitsing Eelserstraat / Beukerveldstraat (boom). 

Wordt onder de aandacht gebracht bij gemeente. 
➢ De politie (beide wijkagenten) hebben op 2 juni bij de gemeente aandacht 

gevraagd voor hard rijden Kanaalstraat / Hoogstraat. 

 
 
Openstaande vragen aan de brandweer: 
 

• Volgens een horecaondernemer is/was een blusdeken in de keuken (horeca) verplicht. Is / 
was dit zo? 

Vanuit de brandweer dient u te beschikken over blusmiddelen, een blusdeken is vanuit de brandweer 
niet verplicht, vanuit de arbo of verzekering kunnen hier aanvullende eisen, waaronder een 
blusdeken, over worden gesteld. 
 

• Hoe zit het met de luchtcirculatie bij brand met een WTW? 
Een warmte terugwin installatie (wtw) zorgt voor een goede ventilatie en een behaaglijke warmte in 
de woning. Dit betekent dat zuurstof door de hele woning circuleert. Bij brand is het dus raadzaam 
de stekker uit het apparaat te trekken om te voorkomen dat rook en zuurstof (ivm het ontwikkelen 
van een brand) zich verspreiden. Om er zeker van te zijn dat het apparaat goed blijft functioneren en 
een gezond binnenklimaat te garanderen, heeft een wtw installatie onderhoud nodig. Bij een 
onderhoudsbeurt door een erkend installateur wordt de installatie volledig gereinigd en nagelopen. 
Bij grotere gebouwen dient een dergelijk systeem over brandkleppen te beschikken. 
 
 



• Reageert een hond altijd bij brand? Wordt deze wel wakker van de geur van rook? 
Er zijn inderdaad honden die je kunt trainen en goed reageren bij brand, niet iedere hond zal hier 
standaard op reageren. Bedenk dat een hond zich meestal laag bij de  grond bevindt waarbij rook en 
warmte juist opstijgen. 
 

• Merken kinderen eerder een CO-vergiftiging dan volwassenen?  
Omdat pasgeborenen (kinderen jonger dan 28 dagen) ook nog foetaal hemoglobine hebben, zijn ook 
zij gevoeliger voor koolmonoxide. 
Kinderen ontwikkelen eerder klachten na blootstelling aan koolmonoxide doordat zij een hoger 
ademminuutvolume hebben. 

 
 

 
 

Namens de werkgroep Veiligheid, 
Peter van Horen 
petervanhoren@hetnet.nl 

 
 


