VERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 30 mei 2018
1. Opening
Voorzitter Pieter van Houten opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij waardeert
het zeer dat ondanks het mooie weer, er een goede opkomst is bij deze eerste vergadering van de
dorpsraad Berghem in de nieuwe samenstelling.
2. Voorstellen nieuwe leden van de dorpsraad
De dorpsraadsleden voor de nieuwe periode, Sandra Bouwman, Bert van Deurzen, Marianne Dreese,
Ellie de Groot, Pieter van Houten, Jan van Leest en Roger Strik, stellen zich voor. Tijdens een
volgende openbare vergadering zal de taakverdeling nader toegelicht worden. Namens de
dorpsraadsleden laat Pieter van Houten weten dat iedereen zeer enthousiast en gemotiveerd is om
zich in te zetten voor de leefbaarheid in Berghem.
3. Presentatie stand van zaken verkeerscentrum door dhr. R. Boshouwers (projectleider van de
gemeente Oss) en dhr. A. Smits (initiatiefnemer)
In de zone Oss-Berghem, grenzend aan de Spaander Straatsche Akkers en sportpark De
Koppelsteeg, wil rijschoolhouder Arno Smits Verkeerscentrum Brabant realiseren. Na de
zomervakantie zal er meer bekend zijn over de haalbaarheid van dit initiatief. Daarna start pas de
procedure met onder meer het wijzigen van het bestemmingsplan. De heer Boshouwers en de heer
Smits willen een nadere toelichting geven op de ontsluiting en bereikbaarheid van het
verkeerscentrum.
Zij benadrukken dat het centrum zich puur richt op verkeersonderwijs. Bezoekers nemen de N329 en
komen niet in Berghem. De huidige verkeerspiek is tussen 07.00 uur en 08.30 uur van Berghem naar
Oss, terwijl het verkeerscentrum pas na 08.30 uur open gaat en de voertuigbewegingen van de
andere kant komen. Het verkeerscentrum zal geen toename in het aantal vrachtwagenbewegingen
met zich meebrengen.
Bewoners zijn bezorgd over de extra verkeersbewegingen en de verkeersveiligheid. De heer Smits
geeft aan dat ook voor hem verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft en hij wil de ontsluiting vanuit
het verkeerscentrum zo goed mogelijk regelen. Een bewoner maakt zich zorgen over kinderen die het
verkeerscentrum bezoeken en hiervoor de weg moeten oversteken vanuit de tunnel. Voor de heer
Smits is dit zeker een aandachtspunt. Men kan eventueel ook gebruik maken van de fietsersoversteek
die bij de Koppelsteeg komt.
Ook voor de dorpsraad staat veiligheid voorop. De dorpsraad zal ervoor zorgdragen dat de bewoners
op de hoogte blijven van de stand van zaken.
4. Mededelingen van de afdeling gebiedsbeheer, mevr. M. van Opstal
- Osseweg: op 26 juni a.s. vindt er weer een bewonersavond plaats. Dan wordt het nieuwe ontwerp,
waarin de eerdere reacties van de bewoners verwerkt zijn, besproken. Daarna is het ontwerp definitief
en kan na de zomer met de herinrichting begonnen worden.
- Willandstraat: het ontwerpplan is nu definitief en de aanbestedingsperiode is gestart. De planning is
dat aan het begin van de zomervakantie alles afgerond is.
- Schoolstraat: er zal een ondergrondse container geplaatst gaan worden. Omdat hiervoor een boom
gekapt moet worden, is er een kapvergunning aangevraagd.
- Spaander Straatsche Akkers: er zijn al veel vorderingen gemaakt. De opening zal in de zomer
plaatsvinden. Nieuwe “groene” initiatieven zijn nog steeds van harte welkom (aanmelding via de
dorpsraad, dorpsraad@berghem.nl). Er zijn subsidies beschikbaar.
- Speeltuinen: na de zomervakantie zullen deze opgeknapt worden. De speeltuinen worden meteen
geschikt gemaakt voor alle kinderleeftijden.
- Opzichter openbare ruimte Mari van Venrooij is een tijdje uit de running en wordt vervangen door
Ruud Appeldoorn.
- Osseweg: een bewoner meldt dat de hagen hard gegroeid zijn. Moniek van Opstal laat weten dat
hieraan al gewerkt wordt.

- Veldstraat: deze zal eerder dan gepland opgeknapt worden. Er wordt niet meer gewacht totdat de
woningen op het plein gereed zijn. Na de zomervakantie worden de bewoners nader geïnformeerd.
- Pachthoeve: een bewoner vraagt welke plantsoenen je zelf moet onderhouden en welke door de
gemeente onderhouden worden. Moniek van Opstal zoekt dit uit.
- Rotonde - Zevenbergseweg: een bewoner heeft geconstateerd dat veel fietsers op het voetpad
rijden. Moniek van Opstal kijkt wat ze hieraan kan doen. In het toekomstige ontwerp zal rekening
worden gehouden met de scherpe bocht die fietsers nu moeten maken.
- Wadi’s Piekenhoef: een bewoner meldt overlast door ongedierte. Moniek van Opstal checkt wanneer
er weer gemaaid wordt.
- Centrum: Jumbo gaat 4 juli a.s. open. De dorpsraad heeft aan de gemeente gevraagd om in de
gaten te houden of er wel voldoende parkeergelegenheid is voor bezoekers van Jumbo en de
Berchplaets. Moniek van Opstal geeft aan dat aan de achterzijde van de Berchplaets veel
parkeergelegenheid is. Zij verwacht dat bezoekers van de Berchplaets nog moeten wennen om daar
te parkeren. De gemeente zal actie ondernemen, indien nodig.
5. Mededelingen van de wijkagent, dhr. J. van Gils
Door werkzaamheden is wijkagent Jeroen van Gils onverwachts verhinderd. Hij zal tijdens de
volgende openbare vergadering weer aanwezig zijn.
6. Informatie over de begroting
Penningmeester Bert van Deurzen licht de begroting toe. De dorpsraad ontvangt van de gemeente
een subsidie die besteed wordt aan o.a. de ondersteuning van diverse evenementen (zoals
Straatspeeldag, Koningsdag, Sinterklaasintocht), de actie buurtpreventie, het repair café, jubilea van
verenigingen, projecten, de nieuwjaarsreceptie, communicatie, vergaderkosten. Ook dit jaar wil de
dorpsraad de bewoners gaan opzoeken door het houden van wijkschouwen en het organiseren van
thema-avonden.
7. Rondvraag en eventueel mededelingen
Dorpsraadslid Jan van Leest is naar een bijeenkomst van de Klankbordgroep Windmolens geweest.
Het is de bedoeling dat de windmolens in 2021 in werking zijn.
De Energiecoöperatie Oss heeft tot 1 juli a.s. de tijd gekregen om aan te tonen dat zij de beste partij is
om twee windmolens te realiseren en exploiteren op gemeentegrond. Mocht dat niet lukken, dan volgt
een openbare inschrijving voor bedrijven.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. De volgende openbare vergadering vindt
plaats op woensdag 3 juli a.s.

