
                          
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
Notulen overleg DC Steingood Beringe 
Maandag 18 februari 2019 
 
Aanwezig:      Thijs Rutten, Johan Driessen, Bert Coppelmans, Marion Backus,  
                            Johan Theeuwen, Marita van Velthoven, Suzanne Sonnemans,  
Kartrekkers: Anja Hendrix ambassadeur Rabo, dorpsondersteuner  Ans Peeters, 
                            Kerkbestuur  Giel Joosten, kernteam Willemien Manten,  
                            Beringe Buiten Wiel Stammen 
Gasten:  Wethouder Anget Mestrom, Geert Wismans en , Wil vd Coelen  
                 vitale gemeenschappen, Johny Swaters Vorkmeer 
     Patrick van het Hooft ivm film “Thuisland” 
Notulist:          Sjaan van Horen  
 
Afgemeld:       John Timmermans, Lars Wijnands, Peter van Horen 
 
Vooraf aan het overleg nam Patrick van het Hooft het woord om eea uit te leggen ivm de 
vertoning van de film ”Thuisland” in de dorpentour. 
24 maart om 10:30 uur is de inloop, 11:00 uur de film 
 
Agenda 

1. Verslag 21-01-2019 werd verschoven  
 

2. Opening en woord van welkom door Thijs voor onze gasten die ter kennismaking 
aanwezig zijn, te weten; wethouder Anget Mestrom Geert Wismans en ons allen 
bekend Wil vd Coelen. Ook aanwezig Johnny Swaters,  opbouwwerker Vorkmeer 
Er werd een voorstelronde gedaan waarin eenieder zijn rol en expertise benoemd. 

 
3. Ingekomen stukken / onderwerpen die ter sprake zijn gekomen 

 
 Werkgroep Historie; Sjraar van Horen, Arno Bos, Johan Kessels en Henk Thiesen 

zijn zover dat er een boek gedrukt kan worden. Het verzoek om het boek onder 
de stichting Steingood uit te mogen brengen wordt aangenomen. Graag willen ze 
eea uitleggen in een openbare vergadering, deze wordt nog gepland later in dit 
overleg. 

 Medico Verstraten 
      Er is een bijeenkomst op 26-02 bij Medico Verstraten. De doelstelling hiervan  
      is het inrichten van een meldpunt een landelijk initiatief.  
 
 Zonnepark; Er is een verzoek aan Steingood voor overleg ivm aanleg een 

zonnepark op 7 maart om 10:00 uur. Op 13 maart is er een algemene info-avond 
 



 
4. Pilot Hbh 

     Binnenkort overleg met wethouder Anget Mestrom. Het gaat vooral over de  
     subsidie aanvraag en invulling werkzaamheden van de dorpsondersteuner.  
     Dit verschilt nogal per dorp en wordt dus besproken. 
     Verder werd opgemerkt dat de kosten in toekomst niet leidend en winstbejag  
     geen doel moet zijn. De dorpsondersteuners samen overleggen over inhoud,  
     belanghebbenden apart. De besluitvorming over tarief i jaar inkomensafhankelijk. 
      

5. Dorpsfonds oprichten in aparte stichting met eigen bestuur. 
Bij notaris de voorbereiding in gang gezet. Revenuen uit bijvoorbeeld 
windmolenpark of zonnepanelenpark zouden daarin gestort kunnen worden. 
 
 

6. 75 jaar bevrijding in november, muzikale vereniging  
Voorlopig programma 75 Bevrijding in Beringe 
- Expositie in de hal van Wieksjlaag tussen 8 oktober en 18 november 
- Concert op 2 en 3 november (alle muziekverenigingen samen uit Beringe) 
- Voorstelling voor basisschool, “Oorlogsgeheimen” van Jac Vriens 
- Het kerkbestuur vraagt nog of er mogelijk geld beschikbaar is 

vooropknappen oorlogsmonument op kerkhof 
 

Het zou zinvol zijn als uit deze activiteit een samenwerkingsverband ontstaat 
voor de toekomst tussen muziekverenigingen en de school. Opmerking; kinderen 
laten doen waar ze goed in zijn en wat bij hen aanspreekt. 
Graag onder de vlag van Steingood. Uit de verenigingen zal dan een 
woordvoerder moeten komen die dit project bij Steingood bespreekt, onder de 
aandacht brengt en houd. Er is een traject 3 subsidiepot, informeren bij de 
gemeente en wethouder. 
 

7. Voortgang  Kiosk/buitenklasje 
            Er wordt een bijeenkomst gepland met de werkgroep waarbij Hans Smets    
            (Prisma) en Pim Hillen (Gemeente) worden uitgenodigd. Nog even contact  
             opnemen met bs Onder de Linden. Doel; stappenplan creëren en realiseren 
 

8. Ledenbijeenkomst op maandag 12 mei. De agenda wordt nog bepaalt, een 
vastgesteld agendapunt is dat de werkgroep historie hun presentatie kan doen. 

 
9. Lopende zaken; 
  Starterwoningen 

Werkgroep geeft aan dat er op dit moment geen concreet nieuws is. 
De 8 woningen worden dan in het verlengde aan de Bér Vullingsstraat gebouwd. 

 Kernteam en sociale kaart; Men geeft aan dat er een offerte voor drukken 
opgevraagd is 

 Meldpunt komt ter discussie,  in volgende bijeenkomst wordt bepaalt of we hier 
mee verder gaan. Opbouwwerker  Vorkmeer wordt duidelijk gemaakt dat we 
hulpvraag of expertise indien nodig aanvragen en verder geen uitwisseling nodig 
achten. De meeste expertise hebben we zelf in huis. 
 

10.  Rondvraag / meldingen 
 Rabo Dorpslab, 4 kernen kwamen in aanmerking voor dit project. We 

hebben een dorpsvisie ingeleverd. Maasbree is gekozen voor dit project. 



 Werkgroep veiligheid, zij hebben een afspraak met dhr. Breukers ivm 
voortgang afspraken gemaakt naar aanleiding schouw in november 2018 

 Beringe buiten blijft heel spannend, het benodigde geld is er nog steeds 
niet. 11 maart is er een info-avond en oproep vrijwilligers voor hulp. 

 Een pmerking; wanneer wordt er iets gedaan aan het vormen van de klus 
en groengroep? Wiel geeft adressen door en Sjaan maakt er werk van 

 5 x Beringen, diverse activiteiten in de Wieksjlaag en elders in Beringe. 
Dit is een jubileum, 50 jaar 5 x Beringen    

 
5.  Sluiting 
 
De volgende overleggen zijn: 
 1 april, 13 mei, 24 juni 
 
 


