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OPEN SPORT-, ONTMOETINGS-  
EN BEWEGINGSPARK

Update: Juni  2019

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER!   
“Wij zijn als generatie aan zet om  
voor de komende 2 generaties iets  
neer te zetten voor Beringe”

HET PLAN
Vanuit een vernieuwde accommodatie een open 
ontmoetingsomgeving creëren die de leefbaarheid 
van Beringe een stevige impuls zal geven vanuit een 
visie die gelooft in de onbegrensde mogelijkheden 
van sport, bewegen en ontmoeten, jezelf te 
ontwikkelen en om mensen te verbinden en kansen 
te geven.  Dat is Beringe Buiten!
Ons vernieuwende plan gaat over de kwaliteit 
van leven in Beringe. Over samenleven, bewegen, 
ontmoeten en verbinden. Over sport- en 
bewegingsactiviteiten, met elkaar of alleen, over 
participeren in de samenleving en voor wie daar 
soms moeite mee heeft. Maar ook over het samen 
verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid 
van Beringe. Voor huidige en toekomstige generaties.
Ons plan is om een plek te creëren in Beringe 
waar bewegen en ontmoeten vanzelfsprekend en 
laagdrempelig kan plaatsvinden. We willen met 
ons plan niets vastzetten. Wat we wél willen zijn 
mogelijkheden creëren. En laten zien dat we met 
elkaar van zorgen kansen kunnen maken.

WAT IS ER?

√  Subsidie gemeente
√  Extra subsidie gemeente
√  Subsidie Provincie
√  Duurzaamheidssubsidie Provincie
√  Lening Provincie
√  BOSA subsidie
√  Omgevingsvergunning
√  Opdracht aan aannemer en onderaannemers
√  Toezegging huurders/gebruikers

Tekening
rechter zijgevel

Tekening Voorgevel



STATUS
Zoals via eerdere berichtgeving gecommuniceerd is 
Stichting Beringe Buiten al enkele jaren druk in de 
weer om het plan Beringe Buiten te realiseren. Door 
met name de toenemende kosten in de bouw waren 
we in 2018 helaas genoodzaakt om terug te gaan 
naar de tekentafel. Hier is het afgelopen jaar achter 
de schermen hard aan gewerkt en is het gebouw 
aangepast, met instandhouding van de benodigde 
functies en de uitgangsvisie; een multifunctioneel 
duurzaam open sport, beweeg en ontmoetingspark 
voor jong en oud, voor Beringe.  

We zijn momenteel gestart met de 
bouwvoorbereidingen en verwachten na de bouwvak 
vakantie te starten met de bouw.

PLANNING
Start nieuwbouw                                Augustus 2019
Aanleg nieuwe parkeerplaatsen     Najaar 2020
Sloop huidige gebouwen                  Najaar 2020
Verleggen/aanpassen velden  Eind 2020

www.beringebuiten.nl
Stichting Beringe Buiten nu ook te  
vinden op facebook. Like ons daar!

HUURDERS/GEBRUIKERS
· Hoera Kindercentra
· Fysio Beringe
· Voetbalvereniging RKvv BEVO
· Tennisvereniging TV BEVO
· Stichting JWB - Jeugdwerk Beringe
· OHH Duivenclub

WERKGROEPEN
Overzicht van de werkgroepen die onder Stichting 
Beringe Buiten actief zijn:
·         Financiën (Wil Schers)
·         Verlichting (John Theunissen)
·         Multifunctionaliteit (John Smedts)
·         Horeca & Inrichting (Cor Kessels)
·         Communicatie (Wilbert Dericks)
·         Sponsoring (Peter Minten)
·         Infrastructuur (Wiel Stammen)
·         Bouw (Leon Wijhers)

Voor meer informatie zie www.beringebuiten.nl  Wil 
je met ons meedoen en ook mee gaan draaien in een 
van de werkgroepen ? Laat het ons weten door een 
mail te sturen naar beringebuiten@infoberinge.nl
Bouw ook mee aan óns Beringe!

Spandoek
Beringe Buiten


