
                         
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
Notulen overleg DC Steingood Beringe 
Maandag 21 januari 2019 
 
Aanwezig:       Johan Driessen, Bert Coppelmans, Marion Backus, , 
                            Johan Theeuwen, Marita van Velthoven, Suzanne Sonnemans,  
                            Sjaan van Horen (later) 
Kartrekkers: dorpsondersteuner = Ans Peeters,  openbare ruimte= Lars Wijnands,  
                            kerkbestuur= Giel Joosten, veiligheid = Peter van Horen,  
                            goede doelen = Willemien Manten 
Notulist:          Sjaan van Horen / Marion  
Voorzitter:     Bert Coppelmans 
Afgemeld:       John Timmermans, John Theunissen, Anja Hendrix, Thijs Rutten 
 
1. Opening en welkom door Bert  
 
2. Verslag 26-11-2018 is goedgekeurd 
 
3. Ingekomen stukken / onderwerpen die ter sprake zijn gekomen 
 

 Medico Verstraten 
Er is een bijeenkomst op bij Medico Verstraten. De doelstelling hiervan is het 
inrichten van een meldpunt. In Roggel heeft men zo’n meldpunt ingericht en het 
is functioneel. Steingood is middels dorpsondersteuner Ans aanwezig. 

 Pilot Hbh/sociale kaart/financiën 
Alle dorpsondersteuners m.u.v. 2 kernen (hebben geen dorpsondersteuner) 
hebben regelmatig overleg. De pilot heeft als doelstelling nog 1 jaar in de huidige 
vorm te werken dus maatwerk leveren. Het gaat om het verschil van visie wat de 
bijdrage en eigen bijdrage betreft. De vraag is: stapt de Gemeente na 1 jaar Pilot 
over naar de landelijke visie? 

 Hulp in de huishouding 
Alle personen, die hulp in de huishouding krijgen, ontvangen een 
evaluatieformulier. Doelstelling hiervan is dat alle ervaringen (incl. ervaringen 
eigen bijdrage) in beeld worden gebracht en .... misschien  zijn er nog ‘zaken’ die 
verbeterd of toegevoegd kunnen worden. De evaluatie is een eis van de 
Gemeente die d. m.v. de terugkoppeling een beeld krijgt over deze pilot . Op 16-
03-2019 moeten de evaluatieformulieren bij de Gemeente binnen zijn. Belangrijk 
is tevens dat (bijna) elk dorp hierdoor tevens alle ins en outs van dit proces 
(Pilot Hbh) heeft en kan dit indien nodig bijstellen en mede van belang zijn voor 
de toekomst van deze zorg! 
 



 
 Sociale kaart  

Afgesproken wordt: 
-  de doelgroepen krijgen dit boekje (KBO/Welfaire enz.) 
- er worden exemplaren neergelegd bij o.a. huisarts/Wieksjlaag/kapper etc. 
-  boekje op de site www.infoberinge.nl voor iedereen  
Goede Doelen: data zijn ingepland en gereserveerd, wordt gemaild naar 
info@wieksjlaag.nl!  

 Voortgang  Kiosk/buitenklasje 
Er is een nieuwe tekening gemaakt. Er wordt een bijeenkomst gepland met de 
werkgroep Doel; stappenplan creëren en realiseren. 

 Starterwoningen 
Achter Bér Vullings-straat naast het kerkhof is een prima plek is om te bouwen.  
Er is ruimte genoeg voor het plan van 8 starterwoningen,  er kan zelfs een 
nieuwe kleine wijk komen. De ligging van het kerkhof hoeft geen probleem te 
zijn (aldus het Kerkbestuur).  Richtlijnen van bijv.  rooigrenzen enz. zullen er 
wellicht zijn, maar dat is standaard. Er zijn al bijeenkomsten geweest met 
gemeente. Wordt vervolgd. 

 75 jaar bevrijding in november  
Doelstelling: Hoe kunnen we 75 Bevrijding in Beringe vormgeven? 
Onze gedachten gaan uit naar: 
- iets zichtbaars (tentoonstelling) 
- verhalen / vertellen door inwoners of genodigden 
- concert (optie; alle muziekverenigingen samen uit Beringe) 
- thema-avond Eige Wiës m.m.v. KBO 
- betrekken van basisschool / jong en oud 

 Ledenbijeenkomst in voorjaar 
Hierover moeten we nog brainstormen. 
Steingood  / werkgroepen in Beringe / wat er leeft en men beleeft en hoe men in 
Beringe over de toekomst denkt! Misschien een thema erbij. 
 

 
4. Rondvraag / meldingen 
               -     Giel: na 1-2-2019  vervolgoverleg betreffende pastorie 
                      Mozaïeken op plein is glad bij vorst / sneeuw 

- Ans  14-03 geeft presentatie hulp in de huishouding bij KBO (link Steingood) 
- Paul Sanders heeft ‘kennisbank’  ingericht, Steingood kan vermeld worden 
- Willemien: leden van de klusgroep oproepen,  nieuwe leden werven, plan van 

aanpak maken ! 
- Johan: feestverlichting, deze blijft hangen t/m carnaval, reparaties blijven 

nodig! 
    
 
5.  Sluiting 
 
De volgende overleggen zijn: 
 18 februari, 1 april, 13 mei, 24 juni 
 
 
Voor afmelding, opmerking of aanvulling 
steingood@infoberinge.nl of even bellen M 06-46372281 
 


