Verslag openbare vergadering dorpsraad Berghem,
dinsdag 19 april 2022, de Berchplaets te Berghem
Namens de dorpsraad zijn aanwezig: Frank Dappers, Harold Mazen, Tiny Mulders, Harmen Snoeijs,
Roger Strik. Ruud Hoefnagel is verhinderd.
Namens het kernteam zijn aanwezig: Judith Swinkels (wijkcoördinator) en Rob Zijderveld
(gebiedsbeheer). Dorine Louwers (wijkagent) en Leontine Jansen (Ons Welzijn) zijn verhinderd.
1. Opening
Voorzitter Harmen Snoeijs heet iedereen van harte welkom bij deze eerste vergadering van de nieuwe
dorpsraad.
Harmen deelt mede dat Gerard de Mol burgerlid is geworden en daarom mag hij geen zitting meer
nemen in de dorpsraad. In een later stadium zal bekeken worden of de vrijgekomen plaats wordt
ingevuld (de voorkeur gaat hierbij uit naar een vrouw).
De openbare vergaderingen zullen in het vervolg plaatsvinden op woensdag, omdat dan alle
dorpsraadsleden aanwezig kunnen zijn.
2. Vaststelling agenda
Deze vergadering staat met name in het teken van de onderwerpen: bosomvorming en
Spaanderstraatsche Akkers.
3. Mededelingen
- Quads wadi’s Goudsbloem/Pinksterbloem
In de Piekenhoef zijn in aanwezigheid van dorpsraadslid Tiny Mulders en gebiedsbeheerder Rob
Zijderveld, paaltjes geplaatst om de overlast door quads terug te dringen. Dit blijkt effectief te zijn en de
bewoners zijn zeer tevreden. Enkele aanwezigen melden dat er ook in de Spaanderstraatsche Akkers en
de Landbouwlaan sprake is van overlast door quads. De dorpsraad roept op overlast te melden bij de
gemeente, indien mogelijk onder vermelding van kentekens en signalementen.
- Kunstgrasveld Kloosterstraat
Er wordt volop gebruik gemaakt van het kunstgrasveld. Helaas blijken er ook mensen op scooters en
brommers overheen te rijden. Die worden door Boa’s op hun gedrag aangesproken. Volgens een
bewoner rijden medewerkers van IBN met hun busje ook over het kunstgrasveld. Gebiedsbeheerder Rob
Zijderveld gaat dit checken met de opzichters. Er is vooralsnog besloten om geen hek te plaatsen.
- Viering 5 mei
De gemeente Oss is dit jaar gastgemeente voor de Nationale viering van de bevrijding op 5 mei.
‘s Ochtends is er een speciaal programma in theater de Lievekamp. In de middag zijn er verschillende
activiteiten in de wijken en dorpen. In Berghem is van alles te doen in de Berchplaets (o.a. een live
uitzending vanuit de Lievekamp op een groot scherm en een vrijheidslunch) en in openluchttheater
Hoessenbosch (o.a. een picknick).
- Attenderingslijst
Aan de aanwezigen wordt verzocht om naam, e-mail en adres in te vullen op een lijst. Met behulp van
deze gegevens kan de dorpsraad u op de hoogte houden van openbare vergaderingen en eventueel
contact opnemen als er iets bijzonders speelt in uw straat.
4. Presentatie bosopzichter Wouter van den Dungen
Wouter van den Dungen is sinds 1 september jl. bosopzichter bij de gemeente Oss. Zijn belangrijkste
taken zijn:
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- Beheer (o.a. van Herperduin): Wouter werkt met aannemers en vrijwilligers en heeft een assistent
boswachter. Bosomvorming (met het doel om uiteindelijk een natuurbos te creëren) wordt altijd vooraf
aangekondigd onder de titel “Hier wordt gewerkt aan een natuurlijk bos”.
- Communicatie: hierbij is ook veel aandacht voor scholen.
- Toezicht en handhaving: o.a. ten aanzien van quads, vuilstortingen, loslopende honden op plaatsen
waar het niet mag, roken. Een bosopzichter deelt zelf geen bekeuringen uit, maar signaleert wel en
vraagt Boa’s om in te grijpen indien nodig.
- Goedkeuring bij evenementen: bijvoorbeeld voor het mountainbiken in groepen.
Wouter wil vooral laten zien, dat je de mooiste dingen tegenkomt in het bos, zoals korstmossen,
koraalzwammen, prachtige vergezichten, taurossen.
Naar aanleiding van een vraag van een bewoner over de toekomst van Herperduin, benadrukt Wouter
dat een natuurlijk, robuust bos, het uitgangspunt is. Als er paden worden dichtgemaakt, is dat om de
rechtlijnigheid van een productiebos teniet te doen ten behoeve van de realisatie van een natuurbos met
meanderpaden. Dus beslist niet om mensen te weren.
Een bewoner vraagt wat de regels voor het gebruik van de paden zijn. Wouter licht toe dat er wandel-,
fiets-, ruiter- en mountainbikepaden zijn. Maar het belangrijkste is, dat iedereen rekening met elkaar
houdt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Geniet samen van het bos!
Een bewoner uit zijn bezorgdheid over de verdroging. Wouter geeft aan dat er op beheersgebied
aandacht is voor dit probleem.
5. Spaanderstraatsche Akkers
De dorpsraad heeft overleg gehad met gebiedsbeheerder Rob Zijderveld en met de architect die de
Spaanderstraatsche Akkers ontworpen heeft. De dorpsraad wil graag dat het gebied een kleurrijk
mozaïek vormt, met meer groen en diversiteit en met behoud van het open karakter. Dat is nog niet
helemaal gelukt.
Gebaseerd op de wensen van de dorpsraad en met respect voor het oorspronkelijke ontwerp, is een
nieuw ontwerp gemaakt. Hierin zijn o.a. de volgende toevoegingen verwerkt: green junkies, bosschages,
solitaire bomen, fruitbomen/pluktuin, het beeld van Beeldend Berghem, struinpaadjes, bloemenmengsel,
een spel/speeltuintje en een hogere grondwal om de geluidsoverlast van de N329 te verminderen.
De dorpsraad is op zoek naar bewoners die willen meedenken en helpen om er een prachtige plek van
te maken. In mei/juni/juli zullen schetsbijeenkomsten/brainstormsessies plaatsvinden. Het is de
bedoeling dat in september de grond nabij de Osseweg wordt ingericht en dat in november de overige
bomen/struiken worden aangeplant. Alleen de verhoogde grondwal staat in een later stadium gepland,
afhankelijk van het beschikbare budget.
De dorpsraad is ook nog in gesprek met de gemeente/Landschapsbeheer over een (fruit)boomgaard –
arboretum (herinneringsbos).
Een bewoner die iedere dag gaat wandelen in de Spaanderstraatsche Akkers, vindt het jammer dat er
geen bankjes zijn, dat er geen grote bomen zijn die schaduw geven en dat er geen grasveld is waar je
een deken kunt uitspreiden. Dit maakt dat dit gebied geen verblijfplaats is om bijvoorbeeld uit te rusten of
te picknicken. Ook is het jammer dat er veel gegierd wordt, want dit leidt tot vertrek van vogels. En het
vele mais belemmert het uitzicht.
De dorpsraad is blij met deze waardevolle opmerkingen en zal deze zeker meenemen in de
schetsbijeenkomsten/brainstormsessies.
6. Rondvraag
- Fietstunnel Osseweg; een bewoner geeft aan dat de verlichting regelmatig defect is. Hij meldt dit ook
elke keer bij de gemeente, al jarenlang. Ook is een beschadiging door vuurwerk niet afdoende opgelost.
Gebiedsbeheerder Rob Zijderveld zegt toe contact op te nemen met de afdeling Beheer openbare
verlichting.
- JOP bij de brandweerkazerne: een bewoner meldt dat een van de ijzeren platen los zit. Bedankt voor
het doorgeven! Rob Zijderveld pakt dit meteen op.
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- JOP in de Piekenhoef: een bewoner vraagt wanneer deze opgeruimd wordt, want er is weer overlast.
Wijkcoördinator Judith Swinkels licht toe dat eerst e.e.a. via het bestemmingsplan officieel gewijzigd
moet worden. Het is zeker dat hij weggaat, alleen wanneer is nog niet duidelijk. Zij zegt toe dat er z.s.m.
een communicatie naar de omwonenden zal plaatsvinden, waarin de situatie wordt uitgelegd.
- Rotonde Osseweg: een bewoner vraagt waarom er nog steeds geen naambordje is geplaatst, terwijl dit
volgens hem een jaar geleden door de dorpsraad aan Berchs-Heem is toegezegd. Harmen Snoeijs
bedankt de bewoner om dit weer onder de aandacht van de dorpsraad te brengen en zegt toe dit intern
te gaan bespreken en er op terug te komen.
- Fietspad Piekenhoef: volgens een bewoner staan er zeker vijf palen zonder verkeersbord. De
dorpsraad roept iedereen op dergelijk zaken te melden bij de gemeente via de BuitenBeter app (zie
website https://buitenbeter.nl).
7. Sluiting
Tot slot bedankt Harmen Snoeijs de aanwezigen voor hun inbreng en hij hoopt iedereen weer te
ontmoeten op de volgende openbare vergadering die plaatsvindt op woensdag 8 juni a.s.
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