VERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 07 FEBRUARI 2017
Op dinsdag 7 februari jl. was er in de Berchplaets een drukbezochte openbare vergadering van de
dorpsraad Berghem. Na een woord van welkom door voorzitter Eric Remmerswaal, kwamen de
volgende agendapunten aan de orde.
Voorstellen nieuwe gezichten dorpsraad
Roger Strik (nieuw lid van de dorpsraad) en Geert van Boxtel (nieuwe, tweede wijkcoördinator) stellen
zich voor. Namens de dorpsraad heet Eric Remmerswaal beiden van harte welkom. De dorpsraad is
blij met allebei en heeft vertrouwen in een prettige samenwerking.
Presentatie Rechtswinkel, Melissa Heuvink en Tessa van Roermund
De Rechtswinkel biedt kosteloze juridische hulp op vele rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht,
huurrecht, personen- en familierecht en sociale zekerheidsrecht. Sinds de start in 2010, zijn er al meer
dan 2.800 adviezen verstrekt. De Rechtswinkel is in de even weken op maandag in de Berchplaets
aanwezig van 19.30 uur tot 21.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.rechtswinkeloss.nl.
Presentatie BerghsLeven, door Joep Verhoeven
BerghsLeven, opgestart vanuit de dorpsraad, is een nieuw burgerinitiatief bedoeld om de leefbaarheid
in Berghem te bevorderen. Het idee is om mensen die hulp zoeken en aanbieden met elkaar in
contact te brengen en sociale activiteiten te bevorderen. BerghsLeven heeft van de gemeente een
startsubsidie ontvangen en wil nu aan de slag gaan.
Binnenkort zal er gestart worden met een wekelijkse (donderdagmiddag) 'dorpstafel' in de Berchplaets
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hiervoor is BerghsLeven nog op zoek naar gastheren en
gastvrouwen om inwoners te ontvangen, door te verwijzen en advies te geven. Ook is men op zoek
naar hulpverlenende vrijwilligers en bestuursleden.
BerghsLeven wil activiteiten zoveel mogelijk afstemmen op en samenwerken met de reeds bestaande
activiteiten in Berghem. Daarom zal er op korte termijn een adviesraad worden opgericht met
vertegenwoordigers van diverse organisaties. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies aan
de werkgroep geven.
Via Berghs Contact en de website www.berghsleven.nl houdt BerghsLeven de inwoners van Berghem
op de hoogte van de activiteiten. Op de website kunnen ook oproepen voor hulpvraag en aanbod
geplaatst worden.
Politie update en stand van zaken en Medialab, door wijkagent Jeroen van Gils
De laatste cijfers worden gepresenteerd en toegelicht. De politie waardeert de goede
meldingsbereidheid in Berghem.
De politie rijdt met een Mobile Medialab door Nederland en vraagt er naar de mening van inwoners
over woninginbraak en fietsdiefstal. Op woensdag 15 februari van 18.00 tot 21.00 uur staat het Mobile
Medialab van de politie op het Mr. Gielenplein. In het Mobile Medialab kunt u in gesprek gaan met
medewerkers van politie, gemeente, dorpsraad, ONS Welzijn en buurtpreventie. U bent van harte
welkom.
Gaat de veiligheid van het dorp en vooral uw directe omgeving u ter harte, meldt u zich dan aan bij
de buurtpreventiegroep. Een maal per maand wordt er rondgelopen en aandacht gegeven aan
onveilige situaties, niet afgesloten auto’s en poorten enz. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
werkgroep buurtpreventie: e‐mailadres: buurtpreventieberghem@gmail.com, telefoon: 06-31037511.
Repair café Berghem, door Jan van Erp en Marianne Dreese
Het Repair Café Berghem is iedere derde woensdag van de maand van 09.30 uur tot 11.30 uur actief
in zaal De Heide in de Berchplaets. De eerstvolgende zitting is op 15 februari 2017. Men kan er
terecht voor allerlei reparaties; van koffiezetapparaten tot uurwerken. De dorpsraad spreekt zijn dank

uit aan alle enthousiaste vrijwilligers. Naar aanleiding van een vraag vanuit de bewoners, zal er
onderzocht worden of het Repair Café een keer ’s avonds kan plaatsvinden.
Hoofdpunten begroting, door Bert van Deurzen/penningmeester dorpsraad
Het beschikbare budget in 2016 is volledig besteed en ten goede gekomen aan de bewoners van
Berghem.
Ook in 2017 zal de dorpsraad ervoor zorgen dat het geld op de goede plaats terecht komt in de
Berghemse gemeenschap. Er zijn bijdragen gereserveerd voor o.a.: Nieuwjaarsontmoeting, Berghem
Bruist, Zeskamp, 10 van Berghem, Sinterklaasintocht, dodenherdenking, buurtpreventie, carnaval,
oranjecomité, projecten voor de jeugd, klankbordgroep Piekenhoef, wijkschouwen, nieuwe initiatieven,
jubilea verenigingen, straatspeeldagen, Groene Zone, Centrumplan.
Informatie/stand van zaken projecten, door Marianne Dreese en Bert van Deurzen
- Bosomvorming
Er is een constante discussie tussen voorstanders van een natuurbos via drastische bosomvorming
met heel beperkte recreatieve voorzieningen en voorstanders van het in tact laten of versterken van
de recreatieve/toeristische functie van het bos van Herperduin.
Er zijn vele protesten van mensen die gebruik maken van de recreatieve voorzieningen, zoals
menners, ruiters en mountainbikers. Tijdens de vergadering voert de heer F. Verbon namens de
Stichting Ruiters & Menners Herperduin/Maashorst het woord. De stichting wil dat de vrije toegang tot
Herperduin en het begrazingsgebied gehandhaafd blijft en heeft hierover een brief aan de dorpsraad
gestuurd.
De dorpsraad heeft de brief voorgelegd aan de gemeente, maar nog geen reactie ontvangen. De
dorpsraad is voorstander van ruime recreatieve voorzieningen, maar wil eerst de reactie van de
gemeente afwachten voordat men inhoudelijk op de brief van de stichting reageert.
- Nieuw Zevenbergen
Vorig jaar heeft de dorpsraad naar aanleiding van de presentatie van het voorontwerp
bestemmingsplan in een brief aan de gemeente aangegeven dat de volgende punten voor Berghem
van belang zijn: extra aandacht voor de veiligheid bij de nieuwe verkeersaansluiting op de N329,
voldoende ruimte voor zowel de oprit en afrit van het circuit, het circuit dient voor fietsers goed
bereikbaar te blijven, aandacht voor de wateronttrekking in verband met mogelijk sproeien van de
motorbaan, aandacht voor het geluid, zorgdragen voor permanente meting en afspraken over
periodiek evalueren.
Er zijn vijf inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan binnengekomen. Deze worden
behandeld tijdens de ontwerpfase en de MER (milieueffect rapportage). Binnenkort is het definitieve
rapport over de geluidsmetingen gereed. De dorpsraad vindt dat als er op racedagen meer geluid
getolereerd wordt, dit wel binnen de geluidsnormen van de vergunning hoort te blijven.
Via de klankbordgroep Nieuw Zevenbergen, waarin Bert van Deurzen en Jan van Leest de dorpsraad
vertegenwoordigen, blijft de dorpsraad pleiten voor zijn standpunten en de vinger aan de pols houden.
Gebiedsbeheer, door Moniek van Opstal/gemeente Oss
Moniek van Opstal heeft onderstaande punten in behandeling, heeft ze reeds behandeld of gaat ze in
behandeling nemen.
- St. Willibrordusstraat/Kerkstraat: is het mogelijk ter hoogte van het Gezondheidscentrum de
groenstrook te vervangen door een trottoir? Dit voorkomt dat mensen door de hondenpoep moeten
lopen als ze willen oversteken. Gebiedsbeheer heeft besloten de groenstrook niet te verharden, omdat
dit geen meerwaarde geeft; het is mogelijk veilig over te steken. De overlast door hondenpoep zal
onder de aandacht van de handhavers worden gebracht.
- Heistraat: de 50 km borden mogen blijven staan.
- Zevenbergseweg/Hartog Hartogsingel: er staat een boom voor een handwijzer; daarom is deze
nauwelijks meer te lezen. Omdat het bord geen toegevoegde waarde heeft, zal het worden
weggehaald.
- Wilhelminasingel: het licht bij de Bergse ruiter is bijgesteld. Er zal nog overwogen worden om
verlichting toe te voegen.
- Rotonde: het hoogteverschil tussen de weg en de put is hersteld.
- Fietspad Dennenweg-Alanenweg: er zijn modderschermen aangebracht.
- Osseweg: een van de verhogingen is grijs en niet wit. Er staat ook geen geel paaltje. Omdat er
volgend jaar een herstructurering plaatsvindt, zal er nu niets aan gedaan worden.
- Stevenspad: zouden er lantaarnpalen geplaatst kunnen worden? Als je het pad gaat verlichten, dan
wordt het fietsverkeer gestimuleerd, terwijl het geen officieel fietspad is (de breedte en inrichting zijn er

niet naar). Verlichting aanbrengen ten behoeve van voetgangers, zou eventueel wel kunnen. De
dorpsraad zal met betrokkenen gaan overleggen. Wat heeft de voorkeur; een onverlicht fiestpad of
een verlicht voetpad?
- Osseweg: er worden vraagtekens gezet bij de locaties van de verkeersborden voor verplicht
fietspad. Met de herstructurering die volgend jaar gepland is, zal er goed naar gekeken worden.
- Rotonde: wanneer wordt de veiligheid voor fietsers verbeterd? Een verkeerstechnisch bureau is de
situatie aan het onderzoeken. In 2018 vindt er een herstructurering plaats, waarbij het verbeteren van
de veiligheid voor fietsers wordt meegenomen. Ook de dorpsraad houdt de ontwikkelingen in de
gaten.
- Fietspad Heistraat: het probleem met de grondverwerving is opgelost. Het definitieve ontwerp is bijna
klaar. Daarna zal er weer met de bewoners overlegd worden.
- Julianastraat-’t Reut: er zijn twee borden bij de voetgangersoversteekplaats geplaatst. Het verlichte
hoge bord zal worden weggehaald, want dit is overbodig.
- Spaanderstraat: er zijn houtsnippers gestort. Waar komen deze vandaan? Deze zijn waarschijnlijk
bedoeld voor rondom het venster op de Spaanderstraatsche Akkers.
- Verzoek plaatsing container voor plastic in Piekenhoef: waarom wordt dit verzoek niet ingewilligd? In
de gemeente Oss staan deze containers alleen bij winkels. Monique zal antwoorden naar
klankbordgroep Piekenhoef, die dit verzoek ingediend heeft.
- Fietspad tussen scouting en Zevenbergseweg: kan er betere verlichting worden aangebracht?
Moniek zal dit onderzoeken.
- Kerkstraat: er rijden nog steeds veel vrachtwagens door de Kerkstraat. De politie heeft er aandacht
voor en handhaaft repressief. De politie heeft de melding die ’s middags werd gedaan direct opgepakt
en besproken met de bedrijfsleiding van Albert Heijn. Wel moet worden opgemerkt dat de Pastoor van
Teteringenstraat tijdelijk afgesloten is geweest. Maar ook voor de dorpsraad is de juiste routing van
vrachtwagens een belangrijk punt; de dorpsraad zal hier een oogje in het zeil blijven houden.
- Piekenhoefstraat richting Hoessenboslaan: de landbouwsluis langs het fietspad is alleen bestemd
voor tractoren, maar wordt wegens vervuiling tegenwoordig ook door bussen gebruikt. Moniek zoekt
e.e.a. uit.
- Piekenhoef: kunnen de straten en fietspaden geveegd worden? Overal liggen veel bladeren. Moniek
gaat erachteraan.
Verslag openbare vergadering 30 november 2016
Met dank aan de notuliste, wordt het verslag vastgesteld.
Rondvraag
- Oproep van Jan Voet, Beeldend Berghem, om met ideeën en een locatie te komen voor een mooi
kunstwerk, ter ere van het jubileum.
- Hoe staat het met Welstand in relatie tot het Centrumplan? Welstand wil de plannen van de
dorpsraad zien. De dorpsraad houdt hoop op een goede afloop.
- Waarom wordt het Ganzenven niet gevuld met water, zodat je in de winter kunt schaatsen en in de
zomer van een mooi ven kunt genieten? De dorpsraad gaat dit uitzoeken.
Sluiting
De eerstvolgende openbare vergadering is op woensdag 12 april 2017 vanaf 19.30 uur. U kunt voor al
uw vragen bij de dorpsraad terecht via de facebookpagina, telefonisch bij het secretariaat: 0626979796 en via het e-mailadres: dorpsraad@berghem.nl.

