Verslag openbare vergadering dorpsraad Berghem,
woensdag 8 juni 2022, de Berchplaets te Berghem
Namens de dorpsraad zijn aanwezig: Frank Dappers, Ruud Hoefnagel, Harold Mazen, Tiny Mulders,
Harmen Snoeijs en Roger Strik.
Namens het kernteam zijn aanwezig: Leontine Jansen (Ons Welzijn), Dorine Louwers (wijkagent), Judith
Swinkels (wijkcoördinator) en Rob Zijderveld (gebiedsbeheer).
1. Opening
Voorzitter Harmen Snoeijs heet iedereen van harte welkom bij deze bijzondere openbare vergadering.
Hij richt een speciaal woord van welkom aan de nieuwe aandachtswethouder voor Berghem, Dolf Warris.
Wethouder Warris stelt zich voor en bedankt de dorpsraad voor de uitnodiging.
Harmen deelt mede dat dorpsraadslid Frank Dappers de dorpsraad gaat verlaten. Hij heeft
plaatsgenomen in de gemeenteraad. Harmen bedankt Frank voor zijn geweldige inzet en wenst hem
veel succes als gemeenteraadslid. De dorpsraad gaat op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Vervolgens geeft Harmen een toelichting op de gesprekstafels. Het is de bedoeling dat de aanwezigen in
drie groepen gesprekken gaan voeren over onderwerpen die leven in het dorp op het gebied van
leefbaarheid. Hoe kunnen we ons dorp samen nog mooier en fijner maken om in te leven dan het nu al
is? De dorpsraad hoort graag de ideeën van bewoners voor de komende periode 2022-2026.
2. Gesprekstafels
Aan drie tafels worden met de aanwezigen gesprekken gevoerd over onderwerpen die leven in het dorp.
De hoofdthema’s zijn: ‘Sociaal en veilig’, ‘Fysieke ruimte’ en ‘Spaanderstraatsche Akkers’. Het laatste
thema betreft met name de inrichting van het deel aan de Osseweg. Hier is ruimte om samen met
bewoners, onder begeleiding van deskundigen vanuit de gemeente, een verfraaiing van het gebied te
realiseren.
3. Evaluatie
Er zijn deze avond aan alle tafels veel ideeën opgehaald. Ieder groepje geeft een samenvatting van de
besproken aandachtspunten.
- Sociaal en Veilig: jeugd, verkeersveiligheid, buurtpreventie, rolstoel-/rollatortoegankelijkheid, verlichting.
- Fysieke ruimte: bewoners eerder mee laten denken, verkeersveiligheid, hondenuitlaat, afval,
centrumplan, groen, toegankelijkheid, oplaadpunten e-auto.
- Spaanderstraatsche Akkers: biodiversiteit, bankjes, aankoop gronden, veel suggesties voor het
gedeelte bij de Osseweg.
De dorpsraad is blij met alle ideeën en bedankt iedereen voor het meedenken. Er kunnen nu uiteraard
geen toezeggingen gedaan worden. In juli en augustus gaan de dorpsraadsleden in onderling overleg
bepalen wat de focuspunten voor de komende periode (2022-2026) gaan worden. Het resultaat zal o.a.
gecommuniceerd worden op de website van de dorpsraad (www.dorpsraad-berghem.nl). Wat de
Spaanderstraatsche Akkers betreft, zal er al eerder een terugkoppeling plaatsvinden.
4. Rondvraag
- Harmen deelt mede dat in juli met de omwonenden van de voormalige JOP in de Piekenhoef en met de
gemeente overleg zal plaatsvinden over de toekomstige invulling van de ruimte.
- Aandachtswethouder Dolf Warris geeft aan dat hij het een hele interessante bijeenkomst vond. Hij zegt
vooral geluisterd te hebben en veel goede ideeën gehoord te hebben over o.a. jeugd, veiligheid en
groen. Hij komt graag weer terug in Berghem en wenst de dorpsraad veel succes met de uitwerking.
- Een bewoner vraagt hoeveel bekeuringen er door handhavers zijn uitgedeeld voor het niet opruimen
van hondenpoep. Er is onder bewoners veel ergernis over hondenpoep.
1

- Een bewoner vraagt of het al bekend is wat er met het oude klooster gaat gebeuren. De dorpsraad is
ter ore gekomen dat er appartementen en parkeerplaatsen komen en op de begane grond ruimte voor
Fysiotherapie Fysiofit.
- Een bewoner vraagt of de dorpsraad nog denkt aan een straatnaamtoekenning voor ereburgers. Dit
heeft de dorpsraad zeker in het vizier.
- Bert Akkermans reikt aan de dorpsraad een exemplaar uit van de door hem geschreven uitgave
“Rondom de toren van Berghem” over de geschiedenis van het gebouwtje in de pastorietuin. Harmen
Snoeijs bedankt Bert Akkermans voor het exemplaar en complimenteert hem met de mooie uitgave.

5. 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 woensdagavond 20 juli in de
Berchplaets. Deze vergadering richt zich met name op het toekomstige zwembad en het omliggende
gebied aan de Osseweg.
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