
                          
                                                                                            
 
 
 
 
Verslag overleg maandag 26 november 2018 
Dorpscooperatie Steingood   

 
1. Opening en welkom 
 
2. Verslag 8 oktober 2018, goedgekeurd 
 
3. Werkgroep Kermis; om reactie vragen 
 
4. Openbare ruimte; Lars Wijnands vertegenwoordigt de groep van  
    10  belangstellenden om starterwoningen te bouwen. Er zijn in Beringe 2 plekken  
    die daarvoor geschikt lijken te zijn n.m. achter de Wieksjlaag /Ber Vullingsstraat 
    En hoek Peelstraat/Kampweg (wadi) Het plan is om 8 woningen te bouwen. 
 
5. Mondiaal Burgerschap; Peter Vullings legt eea uit. 
     Het is een stichting die werkt in Peel en Maas. 6 personen zitten in deze stichting. 
     Ze verzorgen subsidies en fondswerving. 
     Bedoelt voor ontwikkeling, samenwerking en culturele activiteiten door 
     gemeenschap,  verenigingen en stichtingen. Interessant voor b.v 5x Beringen,  
     Beringe Buiten. Dit geven we aan bij betreffende. 
 
6. Ingekomen;  

 VKKL workshops Oude kerk/nieuwe functie 1 dec.  
 Uitnodiging Adviesraad Sociaal Domein, 28 nov. Steingood is ook aanwezig. 
 75 jaar bevrijding, enkele kartrekkers zijn naar overleg geweest KBO, Eige Wiës 

en mogelijk de Wieksjlaag willen iets organiseren. Vooral school erbij betrekken. 
 
8. Buitenklasje kiosk 
Er wordt een nieuwe tekening gemaakt voor kiosk/buitenklasje. 
De uil, destijds geschonken aan school, is afgekeurd (staat op schoolplein) en wordt  
verwijderd. Deze gaat naar 5 x Beringe Bos. Of er een nieuwe komt hangt af van 
mogelijkheid. Betonbuis moet nog lager gelegd. 
Materialen opgeruimd w.o. autobanden (voor piratenschip), oude bankjes en puin. 
Stapstammen opgeslagen bij JWB. 
 
9. Dorpsondersteuner en begeleidingsgroep, verbeterpuntjes. Voor de komende 3 
jaar een begroting vastgesteld, de WMO betaald dan per maand, in ons geval aan de 
Dorpscooperatie.  
 
Rondvraag: 

 Johan; Onthulling ivm Theo Broekmans, uitnodiging van Wieksjlaag  
voor 10 december.  

 Bert; Het voorstel van cluster St. Vincentius ivm nevengebruik is afgewezen, niet 
realistisch en te duur. Het cluster gewezen op workshop VKKL 1 dec. 

 Geboorte baby Pubben in pastorie. 

I www.wieksjlaag.nl  
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 Nieuwjaarsborrel op woensdag 9 januari met de werkgroepen.  


