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Geacht college,
In januari 2015 is aan de leden van de Dorpsraad Berghem gevraagd om advies te geven over het de
aanpassing van de Zevenbergseweg te Berghem.
De aanpassingen zijn begin 2014 besproken op de interne vooroverleggen van de Dorpsraad.
Na het bespreken van de aanpassingen van de Zevenbergseweg hebben medewerkers van de
gemeente geconstateerd dat diverse leidingen en kabels dermate in de weg lagen dat een aantal
plannen zou moeten worden aangepast. Die aanpassingen zijn doorgegeven aan de Dorpsraad.
Daarnaast is er voor bewoners op 14 oktober 2014 een avond georganiseerd waar zij vragen konden
stellen. De vragen zijn door de gemeente beantwoord en gebundeld voor de bewoners en de leden
van de Dorpsraad.
De Dorpsraad heeft begin 2015 twee brieven gestuurd naar de afdeling IBOR van de gemeente. In de
eerste brief werd ingezoomd op drie afzonderlijke aanpassingen te weten de “Zevenbergseweg”, “de
Kerkstraat” en “De Groene Zone”.
De tweede brief was het advies over het IUP Berghem. In dit advies was de aanpassing van de
Zevenbergseweg wederom aan de orde.
Op 12 maart is door de gemeente nogmaals gevraagd om een advies op te stellen met betrekking tot
de aanpassingen van de Zevenbergseweg. Aangezien de Zevenbergseweg een belangrijke aanrijroute
is voor veel bewoners van Berghem zal de Dorpsraad e.e.a. nogmaals op papier zetten.
Zoals hierboven aangegeven is de Zevenbergseweg een belangrijke aanrijroute voor veel Bergse
mensen. Tevens is de Zevenbergseweg de belangrijkste aanrijroute voor verkeer vanuit de richting
“de Piekenhoef” richting het centrum van Oss en de Berchplaets.
Het is dus belangrijk dat er, naast het landelijk karakter van de weg, op de Zevenbergseweg een
goede doorstroming van het verkeer is. Daarnaast moet er natuurlijk ook worden gelet op de
veiligheid voor het verkeer. De Dorpsraad wil graag aandacht voor veiligheid (vooral voor de fietsers).
Vooral de rotonde in Berghem zal veel verkeer te verwerken krijgen. Ook veel verschillend verkeer
dat van veel kanten de rotonde zal benaderen. De Dorpsraad verzoekt het veiligheidsaspect voor alle
verkeer mee te nemen in diverse aanpassingen van wegen in Berghem.
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De Dorpsraad vraagt ook aandacht voor twee toekomstige bouwplannen in de buurt van de
Zevenbergseweg. Er zijn volgens onze gegevens tussen de rotonde en het spoor aan twee zijden
stukken grond die in de toekomst bouwrijp worden gemaakt. De Dorpsraad ziet graag dat bij de
inrichting van de weg rekening wordt gehouden met de plaatsen waar mogelijke ontsluitingswegen
worden “gekoppeld”.
Nu rekening houden met dit soort werkzaamheden is in de toekomst geld terug verdienen.
Volgens aan ons doorgespeelde informatie beschikken een aantal bewoners over de uitspraak van de
Raad van State over de bestemming van de Zevenbergseweg. Als wij deze stukken ontvangen zullen
wij de stukken ter beschikking stellen aan de gemeente. Vooralsnog hebben wij geen schriftelijke
stukken ter beschikking.
Het fietspad naast het spoor is nog steeds een stille wens van de Dorpsraad. Het zou mogelijk een
extra oversteek betekenen maar het aantal fietsers dat van de Osseweg richting Piekenhoef gaat
(ook over de rotonde) zal afnemen. Wij denken dat er dan per saldo toch winst is. Graag bespreken
we deze optie nogmaals. We zien deze mogelijkheid als de beste fietsverbinding tussen de Osseweg
en de Zevenbergseweg. Een nieuw fietspad in dat deel van Berghem zou deel uit kunnen maken van
de realisatie van de noord/zuid en oost/west fietsverbindingen.
Voor de eventuele aanleg van een fietspad naast het spoor wil de Dorpsraad graag wijzen op de
aanleg van een parkeergelegenheid voor de gebruikers van sportpark de Koppelsteeg. De huidige
oversteek aan de Osseweg is echt gevaarlijk. Uit de plannen blijkt dat er mogelijk een nieuw
parkeerterrein komt aan de zuidzijde van de Osseweg. Indien er aan deze zijde een
parkeergelegenheid wordt aangelegd wil de Dorpsraad ook hier aandacht vragen voor een veilige
manier voor fietsers om het sportpark te bereiken. Indien er aan de zijde naast het sportpark een
fietspad voor gebruikers van het sportpark wordt aangelegd zou een mogelijke koppeling met het
hierboven genoemde fietspad naast het spoor een veilige optie kunnen zijn.
De Dorpsraad verzoekt de gemeente bij de aanleg van het dubbelzijdig fietspad in ieder geval
rekening te houden met voldoende ruimte voor zowel fietsers als auto’s. Tevens willen wij u vragen
om bij het verwijderen van bomen voldoende bomen te herplanten.
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Dorpsraad Berghem

