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Berghem, 14 augustus 2018 

 

Geacht college, 

 

De dorpsraad Berghem is verzocht om een advies uit te brengen betreffende het 

definitieve ontwerp van de  herinrichting  Osseweg. 

Wat we allereerst kunnen stellen is, dat de voorbereidingen om tot deze 

herinrichting te komen, zeer zorgvuldig zijn gedaan. De bewoners zijn maar liefst 

twee keer in de gelegenheid geweest om via een inspraakronde de plannen in te 

zien. Bij de laatste bijeenkomst zijn de punten, waar aanwonenden mee 

kwamen, besproken en is een en ander, waar mogelijk, in het plan meegenomen.  

De dorpsraad Berghem heeft op de eerste plaats de verkeersveiligheid voor 

ogen. Daar moet al het mogelijke voor gedaan worden. Op de tweede plaats is 

de goede doorstroming van het verkeer een vereiste. Loopt dit niet zoals het 

moet, dan volgt er een extra belasting van de Zevenbergseweg.  
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De werkzaamheden zullen geruime tijd vergen. In het verleden, bij de aanleg van 

de N329, is de mogelijkheid geweest om tijdelijk een extra ontsluiting te laten 

genereren via de Spaanderstraat, De Geer en de Nieuwe Steeg. De slagboom in 

de Nieuwe Steeg werd daar omhoog gedaan. Wellicht een idee om dit nu weer 

te doen?  

Een van de grootste veranderingen zal zijn het éénrichtingsverkeer op de 

fietsstraten, die aangelegd worden. Hier is de nodige aandacht aan gegeven.  

We hebben begrepen, dat voor de zuidelijke parallelweg een verkeersbesluit 

genomen wordt voor éénrichtingsverkeer. Dit wordt in eerste instantie nog niet 

gerealiseerd op de noordelijke parallelweg:  de noordelijke parallelweg kan in 

twee richtingen gebruikt worden.  

Samenvattend kunnen we stellen, dat wij als leden van de dorpsraad kunnen 

instemmen met de plannen. Het was ons er vooral aan gelegen, dat de 

aanwonenden gehoord zouden worden. Volgens ons is daar ruimschoots 

gelegenheid voor geweest. 

In het vertrouwen u hiermee voldoende ingelicht te hebben, 

 

Met vriendelijke groet 

Dorpsraad Berghem 

Namens de portefeuillehouders  

Pieter van Houten, voorzitter.  
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