
Samenvatting van de meest belangrijke zaken uit de bijeenkomst op 7 december 2022 

 

De echte verbinding, bestuurlijke samenwerking en eventuele clustering 

Samenwerken en samen zorgen voor Beringe B.V. Dat begint met elkaar in verbinding te komen. Wie 

is wie en op welke manier wordt er bijgedragen aan de leefbaarheid in Beringe? 

De aanwezigen wilden ook info krijgen over welke groepen (organisaties) met dezelfde doelgroepen 

werken om dit eventueel te clusteren. Dit om kosten te besparen, maar ook om nader te bekijken 

welke vereniging nu precies wat doet en wat elkaar eventueel overlapt. Daarmee kan voorkomen  

worden dat er dingen mogelijk dubbel worden gedaan/georganiseerd. 

De verbindende werking dus. Maar ook, welke behoefte is er bij de mensen, hoe krijgen we die 

boven tafel?  

Bestuurlijke samenwerking tussen verenigingen en organisaties is ook benoemd. Hier liggen mogelijk 

kansen. Een probleem is het gebrek aan bestuursleden en dat kan door meer 

samenwerking/clustering mogelijk getackeld worden. 

 

Wat leeft er binnen de gemeenschap 

Er was onder de aanwezigen ook behoefte aan informatie over wat er zoals is binnen de 

gemeenschap van Beringe en men wil graag weten wat er leeft. Men wil meer betrokkenheid, nader 

kennismaken en andere groepen (beter) leren kennen. 

 

Zorg en het sociaal domein 

Veel gehoorde kreten waren dat er samen gewerkt kan worden aan leefbaarheid, zorg, welzijn 

waarbij ook het volgende credo werd benoemd: “Gezond zijn is veel meer dan wel of niet ziek zijn. Je 

hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”.  

Kijkende naar de toekomst wordt een zorginfarct verwacht vanwege multipele redenen. Qua 

belasting/werkdruk bij de eerstelijnszorg zal er dus een transitie plaats moeten vinden van zorg naar 

sociaal domein. Wanneer de inwoner beter zijn weg vindt neemt dat druk weg bij de zorg. Mensen 

zijn heel divers en hoe kan het dorp daarop anticiperen? Is er commitment te creëren?  

 

Interactief digitaal platform 

Hoe kunnen we er voor zorgen dat alle mogelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en sport in 

Beringe goed (digitaal) inzichtelijk zijn? Informatie over wat (gezellig en bruisend) Beringe met al haar 

voorzieningen voor de inwoners te bieden heeft voor nu en voor later; een sociale kaart nieuwe stijl 

plus dus. Daar hoort natuurlijk ook een activiteitenkalender bij. Het doel kan zijn om te komen tot 

een interactief digitaal platform voor heel Beringe. Mensen zouden zich via dit platform ook voor 

verschillende zaken kunnen aanmelden. Dit moet je dan van A t/m Z ook samen doen. Dat genereert 

nog meer saamhorigheid.  

 

Beringe Buiten 

Beringe Buiten is nu gerealiseerd en daar weten al heel veel mensen plezier aan te beleven. Beringe 

Buiten heeft echter een brede visie en wil nog veel meer betekenen voor het dorp. Men wil meer 

bekendheid geven aan de mogelijkheden waar het “open park” voor gebruikt kan worden 

(ontmoeten, sociale programma’s, etc.). Kortom, Beringe Buiten kan optimaal benut worden. 

Hoe kunnen de behoeften en alle locaties op elkaar worden afgestemd in Beringe? 

 

Peilen? 

Er moet gepeild worden in het dorp in welke richting de organisaties zich moeten bewegen. 

Gelijktijdig is bekend dat de werkgroep Wonen recent al een onderzoek heeft gedaan. Feit is wel dat 



het in ieder geval van onderuit moet komen en niet van bovenaf moet worden opgelegd. Koester de 

gemeenschapskracht. 

 

De Hoove en Pluk Zorgtuinderij 

De Hoove (Dichterbij) en Pluk Zorgtuinderij waren hier ook bij aanwezig. Zij willen zich meer bekend 

maken bij het dorp en zij zoeken beide naar meer verbinding met de Beringse verenigingen om zo te 

bekijken wat men voor elkaar en indirect voor de inwoners kan betekenen. Mensen uit Beringe 

kunnen misschien ook vrijwilligerswerk doen bij de Hoove/Pluk, maar andersom kunnen mensen van 

de Hoove/Pluk mogelijk vrijwilligerswerk doen in Beringe. Denk bijvoorbeeld aan op- en 

afbouwwerkzaamheden. Dit zou de drempel lager maken om nog eens te komen. En wellicht in de 

toekomst structureel iets kunnen betekenen. Ook sporten bij bijvoorbeeld Beringe Buiten is 

genoemd als kans. 

Men wil ook graag weten waar men voor welke zaken/activiteiten terecht kan. Met andere woorden, 

waar is wat te vinden? Hoe zien de netwerken eruit? 

Aansluitend hierop is juist ook vanuit het dorp de kans benoemd om mensen met een beperking 

meer en beter te laten integreren in Beringe. 

 

Wie is en wat doet de KBO? 

De mensen van de KBO horen en zien graag wat andere organisaties mogelijk te bieden hebben voor 

een (ouderen)vereniging vanaf 50 jaar om vooral op maatschappelijk gebied iets voor elkaar te 

kunnen betekenen. De KBO wil zich echter ook graag presenteren aan anderen om duidelijk te 

maken dat men geen “oude mensen clubje” is maar dat men zeker belangrijk kan zijn voor Beringse 

mensen vanaf 50 jaar.  

 

De Zonnebloem  

Vanuit De Zonnebloem: het ophalen van informatie over mogelijkheden voor de toekomst voor 

ouderen met een beperking. Kunnen er activiteiten georganiseerd worden om de gasten zo lang 

mogelijk binnen de gemeenschap te laten functioneren? Denk aan meer samenwerken met 

bijvoorbeeld KBO-Dorpsontmoeting.  

Aansluitend hierop: Er is behoefte aan visie over mogelijke samenwerking/ondersteuning met 

gemeenschappelijke doelen. Kan er ook door jong en oud samengewerkt worden? Welke 

organisaties kunnen een goede zorg verlenen? Zo is de Dorpsontmoeting er voor welzijn en heeft 

geen gediplomeerd personeel of vrijwilligers die zorg willen of kunnen verlenen. 

 

Het kerkgebouw, de pastorie en eventuele kansen 

Kansen in en met het kerkgebouw/de pastorie zijn ook voorbijgekomen. Het is goed om het daar 

samen nog eens over te hebben. 

 

Kartrekkers nodig? 

Er zijn voldoende voorzieningen en ideeën. Er kan op basis van goede voorbeelden van elkaar 

worden geleerd en de infrastructuur is er. Er hoeft niets nieuws bedacht te worden. Men mist echter 

kartrekkers. 

 

Wonen 

Alle genoemde kansen/acties hebben een positieve invloed als het gaat om welzijn en optimale zorg 

voor elkaar in Beringe, maar vooral ook op de leefbaarheid. Dat alles maakt dat mensen graag (weer) 

in Beringe wonen.   

 


