
 

 

Aan het college van Burgemeester  
en Wethouders van de gemeente Oss 
Postbus 5  
5340 BA Oss 
E-mail: bestuurssecretariaat@oss.nl  
 
Betreft: Advies herziening benaming Berchs Veld - Meester Gielenplein 
 
Berghem, 23 maart 2021 
 
Geachte college, 
 
Na een eerste digitale bijeenkomst waarin de plannen zijn gepresenteerd over het 
vooralsnog toekomstige Berchs Veld, is het besef in Berghem neergedaald dat mogelijk een 
deel van het ‘Meester Gielenplein’ een andere naam toebedeeld krijgt. Het gevolg van dit 
besef onder de Berghemse gemeenschap kan u niet ontgaan zijn middels media: het 
ongenoegen is groot.  
 
In 2012 heeft de Dorpsraad, vanuit een advies van de Heemkundevereniging Berchs-Heem, u 
verzocht het plein grenzend aan de Willibrordusstraat en Sportstraat te benoemen tot 
Meester Gielenplein, en de benaming Berchs Veld te geven aan een toekomstig grasveld op 
de hoek Veldstraat/Sportstraat. Dit verzoek is indertijd gebaseerd op een plan waarbij het 
evenementenplein dat in de volksmond ‘Meester Gielenplein’ heet, grotendeels volgebouwd 
zou worden met woningen en er slechts een klein gedeelte grasveld zou overblijven. 
Vanzelfsprekend was dit geen passende plek voor iemand die zoveel voor de Berghemse 
gemeenschap heeft betekend. Tevens was het verzoek gebaseerd op een beeld van het plein 
grenzend aan de Willibrordusstraat en Sportstraat dat in de verste verte niet leek op de 
huidige  parkeerplaats die het heden ten dage is.  
 
Nadat een groot deel van de Berghemse gemeenschap ons heeft aangeschreven middels een 
stortvloed aan e-mails, er een pleitnota ten gehore is gebracht in een overleg met de 
Dorpsraad Berghem, en de huidige dorpsraadleden hier gedegen overleg over hebben 
gevoerd, kan de Dorpsraad niet anders dan u verzoeken om een herziening van het eerdere 
besluit. 
 
De Dorpsraad Berghem adviseert u om de naam  ‘Meester Gielenplein’ toe te wijzen aan het 
totale perceel gelegen tussen de Willibrordusstraat, Kapelaan Kitslaarstraat, Veldstraat en 
Sportstraat. Dit is inclusief de huidige parkeerplaats naast de Berchplaets, alsmede de 
supermarkt en daarboven gelegen woonobjecten.  
 
Tevens verzoeken wij u om het nieuwe appartementencomplex dat gerealiseerd wordt aan 
de Kapelaan Kitslaarstraat op het perceel dat hierboven benoemd is, de benaming te geven 
van de vrouw van Meester Gielen en tevens ereburger van Berghem: Maria Sophia Gielen-
Kraan.  
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Indien u nog enige twijfel hebt over hetgeen Jacques (Meester) Gielen heeft betekend voor 

Berghem en haar bewoners, wil ik u verwijzen naar de pleitnota van erfgoedcollectief ‘Bèrge 

dur ut Lint’ die ook u is aangeboden op 3 maart 2021.  

Mochten er nog vragen zijn, of anderszins, dan stelt de Dorpsraad het op prijs als u contact 

met ons opneemt. 

 

Met vriendelijke groet 
 
Namens de dorpsraad Berghem 
 
Ad Verhagen, voorzitter Dorpsraad Berghem 
 
p/o Harmen Snoeijs 
algemeen e-mailadres:  dorpsraad@berghem.nl  
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