VERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 12 DECEMBER 2017
Op 12 december 2017 vond de laatste openbare vergadering in 2017 van de dorpsraad Berghem
plaats. Na een woord van welkom door voorzitter Eric Remmerswaal, kwamen de volgende
agendapunten aan de orde.
Presentatie Contract bewonerstevredenheidsbestek door Moniek van Opstal en Rudi
Schneedoorn/gemeente Oss
Het betreft hier een pilot van de gemeente Oss in Berghem, waarbij het groenonderhoud in handen
van IBN zal komen. De pilot gaat 1 maart 2018 van start.
Doelstellingen zijn: bewoners intensiever betrekken bij het verbeteren van de buurt, het in stand
houden/verbeteren van de bewonerstevredenheid, stimuleren/faciliteren van initiatieven en het
ontzorgen van de gemeente.
IBN zal niet alleen voor het beheer en onderhoud gaan zorgen, maar gaat onder andere ook het
afhandelen van meldingen van de gemeente overnemen.
Iedereen wordt uitgedaagd om samen met de buurt iets moois te maken van de eigen woonomgeving.
Op andere plaatsen in het land heeft deze opzet al geleid tot verfraaiing van de buurt en meer
contacten tussen buurtbewoners.
Gebiedsbeheerder Monique van Opstal benadrukt dat het geen bezuinigingsactie is.
De dorpsraad is op zoek naar een pakkende naam voor dit project! Suggesties zijn welkom op
dorpsraad@berghem.nl.
Presentatie Spaander Straatsche Akkers
De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Alles wordt rolstoelvriendelijk.
Er zijn contacten met Dichterbij over een geurtuin. Voor de aanleg van een geurtuin worden nog
vrijwilligers gezocht. Mocht u belangstelling hebben, meldt u zich dan aan bij de dorpsraad
(dorpsraad@berghem.nl).
Er zijn ook plannen voor een natuurspeeltuin. De mogelijkheden hiervoor worden nog nader bekeken.
Er zullen in samenwerking met Bert Akkermans en Landschapsbeheer bordjes gemaakt worden met
achtergrondinformatie over hetgeen te zien is.
Verder zullen er green junkies geplant worden. Dit zijn planten die luchtvervuilende stoffen afvangen.
Het kunstwerk dat gemaakt wordt door Beeldend Berghem ter ere van het 10-jarig bestaan, zal
geplaatst worden in de Spaander Straatsche Akkers. Jan Voet van Beeldend Berghem licht toe dat
een en ander nog verder uitgewerkt wordt en dat men afhankelijk is van sponsoring. De dorpsraad en
de gemeente zijn zeer enthousiast en zullen een financiële bijdrage leveren. De dorpsraad hoopt dat
ook veel verenigingen en bewoners dit voorbeeld zullen volgen.
Werving nieuwe dorpsraadsleden
In maart 2018 treedt de huidige dorpsraad af. Binnenkort start er een wervingscampagne via de
Berghemse websites, TV-Berghem, facebook en Berghs Contact.
De dorpsraad roept iedereen op om eens in uw omgeving rond te kijken, of er iemand is die tijd en zin
heeft om dorpsraadslid te worden. Voor nadere informatie kan men terecht bij de dorpsraad
(dorpsraad@berghem.nl of tel. 06-26979796). Aanmelding dient te gebeuren voor 1 februari 2018 bij
de wijkcoördinatoren, Wim Slebus en Geert van Boxtel (w.slebus@oss.nl of g.van.boxtel@oss.nl, tel.
14 0412).
Mededelingen Gebiedsbeheer door Moniek van Opstel
- Osseweg: er is een informatiebijeenkomst geweest over de aanpassingen die op stapel staan. De
vele aandachtspunten die door de bewoners zijn aangeleverd, worden door de gemeente verder
uitgewerkt. Voor de dorpsraad staat veiligheid bovenaan, ook de veiligheid voor fietsers op de
rotonde.
- Osseweg: er is geen goede verlichting op de ventweg. Dit wordt bij de herinrichting meegenomen.
- Tunnel Osseweg: de verlichting gaat heel vroeg uit. Moniek onderzoekt dit.

- Op de hoek bij Maike: de invalidenafrit ontbreekt. Deze komt zo spoedig mogelijk.
- De verlichting van de kerkklok doet het niet: hier kan de gemeente niets aan doen.
- Bocht Kerkstraat: de stenen komen omhoog. Hier wordt een oplossing voor gezocht.
- Harense Steeg: kan de dorpsraad iets aan de parkeeroverlast bij het zwembad doen? Er is nog geen
oplossing, maar het heeft de aandacht van de dorpsraad. De dorpsraad is gevraagd voor 1 maart
2018 advies uit te brengen over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Een van de eisen van
de dorpsraad is dat er geen parkeeroverlast zal zijn.
- Haargetouw: de hondenzakjes worden weer aangevuld.
- Pinautomaat Berchplaets: de dorpsraad blijft zich inzetten voor een afdakje.
- Centrum: waarom liggen de straten zo lang open? Moniek neemt contact op met de projectleider.
- Willandstraat: op 14 december 2017 is er weer een bijeenkomst voor bewoners. Dan zal het ontwerp
worden besproken. Innovatie wordt ook meegenomen.
De wijkagenten zijn deze vergadering verhinderd, maar hebben laten weten dat er geen
bijzonderheden zijn.
Vastlegging besluitenlijst openbare vergadering 12 september 2017
Met dank aan de notuliste, wordt het verslag vastgesteld.
Mededelingen en rondvraag
- Bèrgse Veld (voormalig Mr. Gielenplein): er heeft overleg over de invulling plaatsgehad met
betrokkenen (verenigingen waaronder Stichting Carnaval, gemeente, dorpsraad).
- Op 9 januari a.s. organiseert de dorpsraad weer een nieuwjaarsontmoeting. Iedereen is vanaf 19.00
uur van harte welkom in de Berchplaets.
- Op 20 december 2017 vindt er een Repair Café plaats van 09.30 uur tot 11.30 uur en van 19.00 uur
tot 21.00 uur. Hierbij zal speciale aandacht worden gegeven aan fietsverlichting. Dit in samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland en Mado Bike Center en met aanwezigheid van de groep
Buurtpreventie.
- Rini van Rodijnen heeft bij zijn jubileum een bankje aangeboden aan de Berghemse gemeenschap.
Dit bankje zal bij de Berchplaets worden geplaatst. De dorpsraad is erg blij met dit initiatief.
- Komt er nu wel of geen Albert Heijn in De Bèrgse? De dorpsraad is geen partij en niet betrokken bij
de rechtszaak.
Sluiting
Namens de dorpsraad wenst Eric Remmerswaal iedereen prettige feestdagen toe en hopelijk tot ziens
op de nieuwjaarsontmoeting.

