
Dhr. H.W.G. van de Coolwijk 

Zevenbergseweg 17 

5351 PE Berghem 

e-mailadres: henkvdcoolwijk@icloud.com 

in cc aan: dhr. E. van der Heijden 

e-mailadres: ehe@dvp.nl  

Betreffende: te realiseren  verkeerscentrum Berghem 

Ons kenmerk: U 060318 01 

Berghem, 6 maart 2018. 

 

Geachte heer van de Coolwijk en heer van der Heijden, 

 hartelijk dank voor de stukken, die digitaal zijn verstuurd door u, heer van der Heijden 

(medebewoner Zevenbergseweg?).  

Hierbij het antwoord van de dorpsraad Berghem op de door u gestelde vragen: 

Op de eerste vraag omtrent de e-mailadressen van de bezwaarmakers tegen het te realiseren 

verkeerscentrum aan de Osseweg, kunnen wij u mededelen, dat wij niet klakkeloos e-mailadressen 

doorgeven, maar  we in dit geval ook niet in het bezit van deze adressen zijn. 

Uw vragen 2 en 3 kunnen eigenlijk gekoppeld worden: De dorpsraad kan pas reageren als er een echt 

plan voorligt. We moeten afwachten en kijken wat er vanuit de gemeente wordt aangedragen. 

Daarnaast hebben we vanzelfsprekend wel al aangegeven, dat we een dergelijk centrum op zich 

mooi vinden, maar we hebben op de podiumbijeenkomst van de gemeente Oss al heel expliciet over 

de verkeersveiligheid gesproken en dan met name over de  Osseweg en rotonde 

Kerkstraat/Julianastraat/Zevenbergseweg/Osseweg. Naast die twee punten hebben we ook te maken 

met de totale ontsluiting van het verkeer uit Berghem. Er zijn sluiproutes en de in- en uitgaande 

wegen zijn overbelast.  

Wij hebben bij dhr. A. Smits van het verkeerscentrum Berghem al gevraagd om met ons mee te 

denken over het totaalplaatje. Verder zullen we bij de gemeente navraag doen naar de diverse 

reacties op uw vraagstelling. Als wij daarin meegenomen worden, dan kunnen we ons beter een 

gefundeerd oordeel vormen.  

Hierbij moeten we wel even aantekenen, dat er een wisseling van de wacht is bij de dorpsraad 

Berghem. Na de definitieve aanstelling van de nieuwe leden, worden de portefeuilles verdeeld en 

kan men zich verder verdiepen in de lopende zaken.  

Wees ervan overtuigd, dat we ons terdege laten informeren.  
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In het vertrouwen u hiermede voorlopig voldoende ingelicht te hebben, verblijven wij 

 

met vriendelijke groet 

 

namens de leden van de dorpsraad Berghem 

Eric Remmerswaal, voorzitter 

 

p/o Marianne Dreese 

dorpsraad@berghem.nl  
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