
Verslag overleg DC Steingood Beringe 
Maandag 26 augustus 2019 
 
Aanwezig:      Thijs Rutten, Johan Driessen,  
                           Marion Backus,  Marita van Velthoven, Bert Coppelmans,   
                           Johan Theeuwen, Suzanne Sonnemans, Sjaan van Horen 
Adviseur:       John Timmermans 
 

 Opening door Thijs 
 Afmelding; Geen 
 Verslag 24 juni 2019 goedgekeurd 

 
 Ingekomen stukken:  

  1. Begroting dorpsondersteuner, aanpassen en versturen 
 2. Gezond in de stad, https://www.gezondin.nu/  mail Johnny Swaters 
                  Vorkmeer 

 3. Burendag 28 september van 11:00-16:00 uur. 2 aanmeldingen gedaan 
      voor “Ut Kin” door Steingood en voor kerkhof door Wieksjlaag. Marion 
      en Sjaan regelen samen met organisator  “Ut Kin” Jolanda. Een dringend 
      verzoek deze datum in jullie agenda te zetten. Ook Giel benaderen ivm 
      kerkhof.  Uitnodiging en PR volgt  
 

 Nieuws en voortgang Werkgroepen 
1. Openbare ruimte Lars Wijnands, Wim Nijman 

Er wordt een inloopavond gepland voor belangstellenden, ook nog 
gesprek met aanwonende nabij beoogde bouwplek 

2. Contact/Noaberzorg ” ut Kin”  Jolanda Wijhers 
Twee bijeenkomsten geweest, goed geslaagd. 

3. Jeugdvierdaagse, 150 kids liepen mee, sponsoring voor nieuwe 
shirts goed geslaagd, financiën nog afhandelen, goeie nieuwe 
werkgroep in deze 

4. 75 jaar bevrijding “van Verzet naar Vrijheid” Loopt naar 
tevredenheid. PR komt half september. Goed overleg met kapelaan 
ivm uitvoering in kerk. Tzt wel veel hulp nodig.  
Expositie in hal Wieksjlaag verzorgd Marion ism Arno Bos.  
Uitleen kunst afhandelen. 

5. Kiosk/Buitenklasje, offerte; hiervoor komt een afspraak volgende 
week, datum wordt nog bepaald.  

 
 Dorpsfonds / Zonnepark De Schorf, initiatiefnemers zijn in afwachting beleid 

gemeente, er is wel eea in gang gezet.  
 

 Dorpsoverleggen Peel en Maas; gezamenlijk overleg dorpsoverleggen met 
Vorkmeer e.a. welzijnwerkers. Marion heeft deze bijgewoond voor Steingood, we 
hebben besloten hier voorlopig niet mee door te gaan. Mochten we de expertise 
nodig hebben dan vragen we erom. Marion meldt Steingood af. 
 



 Pastorie/kerk, voor 11 september moeten we laten weten waartoe we beslissen. 
Cluster vraagt teveel huur e.a. opdrachten w.o. verbouwen en onderhoud. Gaan 
we niet doen. Er gaat op initiatief van Steingood een enquête uit om de mening in 
deze in Beringe te peilen. 
 

 Site e.a. media; Suzanne vraagt om info voor op de site, vooral van de 
werkgroepen. Ivm de gemeentegids, hierin mag wel een nieuwe intro versie 
komen over Beringe, Suzanne maakt een opzet. 
Op site/FB;  

o Aankondiging enquête ivm pastorie 
o Muziektheater 2 en 3 november “van Verzet naar Vrijheid” in  

St. Josephkerk Beringe door muziek e.a. verenigingen van Beringe in kader 
75 jaar bevrijding  

o Theater  “Oorlogsgeheimen” voor kinderen groepen 6-7-8 op donderdag 
24 oktober in Wieksjlaag Beringe. Scholen kunnen zich aanmelden. 

o Verslag Buitenhof Beringe 
o Verslag”Ut Kin” 

 
 Rondvraag: 

1. Openbare ruimte industrieterrein, er is geld voor een update. De gemeente 
heeft het initiatief mede neergelegd bij enkele ondernemers. Wordt 
vervolgd  

2. Dierenweide; de stal heeft onderhoud nodig en moet geverfd.  
3. Nieuwbouw Kampweg;  de stankcirkel verdwijnt omdat bij bedrijven het 

houden van vee en varkenshouderij eraf gehaald is. Daardoor kan op 
plekken aan de kampweg nu gebouwd worden. 

4. Op verzoek, in volgende vergadering veiligheid en verkeer op de agenda 
5. Van diverse dorpen een verzoek om info ivm opzet Dorpscooperatie 

 
 
 

 Volgend overleg; voorstel maandag 30 september 
 

Sluiting 
 


