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Aan de rand van de Peel in Noord-Limburg ligt het dorp Beringe. Een
dorp dat van aanpakken weet. Het begon allemaal met de Droom
van Beringe die uiteindelijk werd vormgegeven in de Dorpscoöperatie Steingood, met gemeenschapsontwikkeling als handelsmerk. In
gesprek met Thijs Rutten en Sjaan van Horen van Dorpscoöperatie
Steingood, en Geert Wismans en Nick Jansen van de gemeente Peel
en Maas.
Droom van Beringe
De geschiedenis van Beringe
van de laatste 25 jaar telt twee
markante momenten. In 1998
wilde het bestuur van het patronaat het gebouw verbouwen tot
gemeenschapshuis. De toen-

‘Bouw het gemeenschapshuis waar gemeenschap
is, en niet omgekeerd’

malige wethouder reageerde
op het plan met de opmerking:
‘Kom maar terug als Beringe het
wil, en niet alleen het bestuur’.
De voorzitter van het patronaat
gooide de handdoek in de ring,
maar andere mensen in het dorp
namen de handschoen op. Dat
was het startsein voor de dorpsontwikkelingsvisie ‘Droom van
Beringe’. Het dorp ontwikkelde
een samenhangende visie op
het gemeenschapshuis, het
dorpsplein, de basisschool, en

Samenwerkingsvorm
Dorpscoöperatie Steingood
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in een later stadium op de kerk,
de buitensport, woningbouw, en
tal van nieuwe ontmoetingsactiviteiten zoals jeugdwerk, dorpsdagvoorziening, eetpunt en een
bewonersinformatiepunt. Talloze
inwoners namen in de loop der
tijd deel aan dorpsgesprekken
en bijeenkomsten over deze onderwerpen.
Dorpscoöperatie Steingood
Een tweede belangrijk wapenfeit
in Beringe was de oprichting van
de Dorpscoöperatie Steingood
(Steengoed) in 2013. Steingood
bundelde kennis en kwalitei9

ten om de ontwikkeling en het
beheer van gebouwen zoals
gemeenschapshuis de Wieksjlaag, de school, de pastorie en
kerk in eigen hand te nemen.
Hierdoor raakte bijvoorbeeld
de kerk niet in handen van een
‘kannibaal-projectontwikkelaar’
die iets met het gebouw wilde
gaan doen wat niet bij Beringe
paste. De dorpscoöperatie stond
ook aan de wieg van Beringe
Buiten, een accommodatie en

‘Je bent geen topdorp,
omdat je belangrijke
projecten realiseert,
maar omdat je jezelf
een spiegel durft voor te
houden en onderliggende
processen tussen mensen
in het dorp begrijpt
en ontdekt aan welke
waarden mensen zich
binden’
voorziening voor buitensport
en jeugdactiviteiten. De laatste
jaren zet Steingood zich ook
in voor de Thuiszorg (zorg aan
huis onder regie van het dorp),
de dorpsondersteuner, (verkeers)veiligheid en wind- en
zonne-energie. Het bestuur
van Steingood zorgt ervoor dat
werkgroepen rondom deze thema’s kunnen functioneren door
advisering en het scheppen van
voorwaarden voor een goede
mix van het economische en het
sociale. Daarbij is het bestuur
niet de bovenliggende partij die
het allemaal regelt bij gemeente
en provincie. Dat wordt niet altijd
goed begrepen door inwoners:
met name de ouderen verwachten dat het bestuur alles voor
hen regelt. In tegenstelling tot
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de jongeren: zij nemen zelf het
initiatief bij bijvoorbeeld de bouw
van starterswoningen en vragen
Steingood om advies en ondersteuning. De jongeren tonen zelf
leiderschap, oudere inwoners
daarentegen denken nog vaak
vanuit de oude context: ‘Steingood of de gemeente regelt het
wel voor ons’. Ook Beringe Buiten waarvan de leiding een fantastisch project heeft neergezet,
dreigde zich aanvankelijk op te
sluiten in een eigen bubbel: de
leiding kwam meestal op voor
het eigen belang en stond onvoldoende met het gezicht naar
de gemeenschap. Nu alle voorzieningen van Beringe Buiten
klaar zijn, ziet men steeds meer
dat de leiding naar buiten treedt
en zich richt op alle Beringers.
Zo ligt er een plan van Beringe
Buiten voor een mountainbikeparcours voor kinderen en een
bootcampbaan voor iedereen in
Beringe. Het blijft een belangrijke uitdaging voor het dorp om
het leiderschap in het dorp bij
iedereen neer te leggen en niet
bij een aantal vooruitgeschoven
pionnen. Nu de fysieke en ook
veel sociale projecten allemaal
op de rails staan, is het tijd voor
vragen als: Hoe zijn we samen
als gemeenschap? Hoe gaan
we om met elkaar als het knelt,
hoe gaan we om met tegenstel-

‘Het gaat vaak over
eigenaarschap: wanneer is
een project van het dorp
en wanneer moet een
gemeente iets komen doen?’
lingen? Kruipen groepen terug
in hun eigen bubbel of gaan we
het gesprek met elkaar aan?
Dorpsdemocratie
Speciale aandacht vraagt de
rol van maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld zorgaanbieders. Zij komen met een
plan, een blauwdruk, naar het
dorp en vragen inwoners mee
te doen, terwijl Steingood wil
dat het dorp zelf een plan opstelt, op maat gesneden. En
dan moet je oppassen dat je als
dorpscoöperatie niet met het
systeem meebeweegt en gaat
voorschrijven wat de inwoners
moeten doen. Dorpsdemocratie
betekent dat inwoners en werkgroepen zelf de handen ineenslaan en met plannen komen en
niet gaan zitten wachten op het
initiatief van het bestuur van de
dorpscoöperatie of van een externe partij.
Steingood maakt dankbaar
gebruik van de ideeën van het

oorspronkelijke coöperatiemodel, maar de vorm die het model
in de loop der tijd in Nederland
gekregen heeft, maakt het niet
geschikt om tegelijkertijd economische én sociale projecten
uit te voeren. Onderlinge verrekeningen en dienstverleningen
lopen altijd vast op fiscale en
juridische vraagstukken, waar je
als coöperatiebestuurders last
van hebt. Hier ligt nog een belangrijk verbeterpunt voor weten regelgeving.
Wat Beringe mist, is een plek
waar inwoners elkaar spontaan
kunnen ontmoeten en spreken,
bijvoorbeeld een supermarkt. Het
gemeenschapshuis vervult die
functie jammer genoeg nog niet,
het is teveel een plek waar verenigingen hun eigen ding komen
doen. Het is niet de magneet
waardoor inwoners zich meer
dorpsgemeenschap gaan voelen.
Het is momenteel vooral een huis
voor gebruikers die allemaal hun
eigen wensen en programma van
eisen hebben. Hier ligt nog een
uitdaging voor de toekomst.

Gemeente als gesprekspartner
Voor het dorp Beringe is de
gemeente een goede gesprekspartner. Problemen zitten veel
meer bij de maatschappelijke
organisaties, zoals schoolbestuur en zorgaanbieders die
onvoldoende aansluiten bij de
ambities van inwoners, en te
veel hun eigen plannen doordrukken. Daar zou de gemeente
wat aan kunnen doen: roep de
maatschappelijke organisaties bij
elkaar en dwing ze om beter te
luisteren naar wat inwoners en
dorpsgemeenschappen belangrijk vinden. Het denken vanuit
gemeenschap is bij maatschappelijke instellingen onvoldoende
doorgedrongen. Ze haken te
weinig aan bij het dorp. Dat geldt
ook voor schoolbesturen. Zij
denken dat alleen zij over het
onderwijs gaan, en interesseren
zich niet voor de dorpsgemeenschappen van wie die kinderen
zijn. Ze leren kinderen onvoldoende met verschillen om te
gaan en proberen alle kinderen
gelijk te schakelen.

Aan het eind van het gesprek
concluderen de gesprekspartners dat dingen in Beringe mede
goed gaan, omdat het dorp
geografisch gezien een ‘lege
ruimte’ om zich heen heeft. Het
is een dorp met buitengrenzen,
inwoners voelen zich ‘Berings’.

‘Als dorp hebben we
een warm gevoel bij de
gemeente, en we zijn
trots op wat er hier in
het dorp gebeurt’
Dat gevoel van te behoren tot
een dorpsgemeenschap mis je
vaak in steden. In steden moet je
als het ware ook een omgeving
scheppen waar mensen zich
gezien en herkend voelen, op
buurtniveau. Net als bij dorpen
is afgrenzing in steden nodig om
herkenning van mensen onder
elkaar mogelijk te maken.
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