
 

 

 
 

 
 
VERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 12 SEPTEMBER 2017 
 
Op 12 september 2017 was er een openbare vergadering van de dorpsraad Berghem. Na een woord 
van welkom door voorzitter Eric Remmerswaal, werden de volgende agendapunten besproken.  
 
Terugblik kermis, door Dennis van Rooij van Berghem Events 
Dennis van Rooij van Berghem Events vertoont een film (zie 
https://www.youtube.com/watch?v=zGyACFyXdB4&feature=youtube) over de Bergse kermis die van 7 
tot en met 11 juli jl. plaatsvond op het Mr. Gielenplein. De organisatie heeft veel positieve reacties 
over de gezellige en drukbezochte kermis ontvangen en ook tijdens de vergadering blijkt dat er veel 
waardering is voor de nieuwe opzet. Ook de politie is tevreden over het verloop van de kermis; in 
tegenstelling tot andere jaren zijn er geen meldingen van overlast binnengekomen. 
Volgend jaar zal de organsitie een aantal verbeterpunten doorvoeren zoals het beter communiceren 
over de braderie, het bezoek van de bewoners van de Wilberthof aan de kermis vrolijker maken en het 
nog meer beperken van mogelijke overlast. Een dorpsraadslid oppert om een steltloopwedstrijd toe te 
voegen, zoals in het verleden plaatsvond tijdens Berghem Op Stelten.  
De organisatie en bewoners zijn bezorgd over de ruimtecapaciteit over twee jaar. Blijft er nog 
voldoende ruimte over voor de kermis en carnavalsoptocht als er bebouwing en bomen komen op het 
Mr. Gielenplein? De dorpsraad heeft hierover al contact opgenomen met de gemeente.         
 
Stand van zaken Spaander Straatsche Akkers  
De aanleg gaat nu echt beginnen! In september gaat de eerste schop in de grond. Er wordt een 
looppadenstructuur met educatiemogelijkheden aangelegd en er komen green junkies (groene planten 
die fijnstof opnemen). Bert Akkermans helpt mee met de educatiebordjes. Een bewoner attendeert de 
dorpsraad op de educatiebordjes van de Maashorst. De dorpsraad gaat er zeker naar kijken.  
Het onderhoud zal verzorgd worden door Landschapsbeheer in samenwerking met een groep 
vrijwiligers voor ieder project.      
In de toekomst volgen andere projecten, zoals van Beeldend Berghem en Dichterbij. De dorpsraad 
roept iederen op om mee te denken over nog meer projecten, bijvoorbeeld een speeltuin van 
natuurlijke materialen. Mocht u ideeën hebben, neemt u dan contact op met de dorpsraad 
(dorpsraad@berghem.nl). 
 
Stand van zaken windmolenpark en mestfabriek 
De dorpsraad heeft onlangs een aanvullend advies met betrekking tot de bouw van een windpark ten 
noorden van Elzenburg de Geer verstuurd naar alle leden van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders. Dit aanvullende advies is te lezen op de Facebookpagina van de 
dorpsraad: https://www.facebook.com/DorpsraadBerghem. De dorpsraad is tegen de komst van 
windmolens op deze locatie. Mochten ze er toch komen, dan wil de dorpsraad dat degenen die er het 
meeste last van hebben, de meeste lusten krijgen. Op 2 november a.s. neemt de gemeenteraad een 
beslissing. 
De dorpsraad is ook geen voorstander van de komst van een mestfabriek, vanwege mogelijke 
overlast voor omwonenden. De Raad van State heeft de komst verlopig tegengehouden. 
Dorpsraadsleden Eric Remmerswaal, Jan van Leest en Roger Strik zitten in de werkgroep en houden 
de vinger aan de pols.   
 
Veiligheid, door wijkagent Jeroen van Gils  
Wijkagent Jeroen van Gils geeft een duidelijke presentatie over de laatste cijfers. De politie is positief 
gestemd over de cijfers; in augustus vonden geen diefstallen van of uit motorvoertuigen plaats en er 
was geen jeugdoverlast. Er komt weinig informatie binnen over overlast door drugs(panden). Mocht u 
informatie hebben, dan graag contact opnemen met de politie. 
De politie waardeert de inzet van de buurtpreventiegroep zeer. Ook de dorpsraad is trots op de 
vrijwilligers die meedoen met de buurtpreventie-acties.  
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Vanuit bewoners komt de vraag wat de politie doet aan drones die overvliegen waardoor bewoners 
zich in hun privacy aangetast voelen. De wijkagent geeft aan dat de politie tot nu toe geen actie 
ondernomen heeft; er zijn geen meldingen van overlast door drones ontvangen en er zijn voor zover 
bekend geen strafbare feiten gepleegd. Om meer inzicht in de situatie te krijgen, zal de dorpsraad via 
Facebook vragen of bewoners van Berghem die overlast door drones ondervinden, zich willen 
melden. 
Een bewoner meldt dat als je vanuit de Burg. van Erpstraat, de Veldstraat inrijdt, je gehinderd wordt 
door geparkeerde auto’s. De wijkagent gaat een kijkje nemen. 
 
Gebiedsbeheer, door Menno Bovens/gemeente Oss  
- Rotonde: het fietspad op de Zevenbergseweg is nu tweerichtingsverkeer geworden. Geldt dat ook 
voor fietsers op de rotonde? Nee, daar is geen sprake van, fietsers die vanuit de Piekenhoef naar 
Berghem Sport gaan, moeten de rotonde driekwart nemen. Gebiedsbeheer gaat wel binnenkort de 
rotonde onder de loep nemen. 
- Splitsing v.d. Heuvelstraat/Molenweg: als je vanuit de v.d. Heuvelstraat rechtsaf wilt slaan naar de 
Molenweg, is er weinig zicht. Gebiedsbeheer gaat poolshoogte nemen. 
- Jongerenontmoetingspunt (JOP): de boom die vernield is, zal worden vervangen. 
- Willandstraat: bewoners zullen worden uitgenodigd voor een avond over verkeersveiligheid. 
- Essentaksterfte: in de Broekstraat en Hoessenboslaan zullen waarschijnlijk dit jaar nog essen gekapt 
worden die lijden aan deze agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet kunnen herstellen. Via 
een persbericht zullen bewoners op de hoogte gesteld worden. De dorpsraad wil bij nieuwe aanplant  
vooraf geïnformeerd worden over welke boomsoort ervoor in de plaats komt.  
- Osseweg: de werkzaamheden starten in oktober a.s. De dorpsraad heeft bij Gebiedsbeheer 
aangegeven, dat men graag de tekeningen wil inzien, voordat alles vast staat. Voor de dorpsraad 
staat de veiligheid van de op- en afrit naar sportpark “de Koppelsteeg” hoog in het vaandel.   
- Burg. van Erpstraat: op diverse plaatsen liggen tegels los. Gebiedsbeheer gaat een kijkje nemen. 
- Burg. van Erpstraat: richting de Veldstraat groeit de haag over het fietspad. Mag dat? Dit wordt 
uitgezocht door Gebiedsbeheer. 
 
Vastlegging besluitenlijst openbare vergadering 05 juli 2017 
Met dank aan de notuliste, wordt het verslag vastgesteld. 
 
Algemene oproep voor de nieuwe zittingsperiode van de dorpsraad 2018- 2022  
Kent u mensen in Berghem die interesse hebben om in de dorpsraad te komen? U kunt dit doorgeven 
aan het secretariaat: tel. 06-26979796 of per e-mail aan dorpsraad@berghem.nl. De huidige 
dorpsraadsleden en de wijkcoördinatoren zijn altijd bereid een toelichting te geven. T.z.t. zal er een 
benoemingscommissie worden samengesteld. Deze commissie komt uiteindelijk met een voordracht.  
Een bewoner geeft aan dat hij een plan de campagne mist om mensen enthousiast te maken. Een 
aantal leden van de dorpsraad en wijkcoördinator Wim Slebus leggen uit hoe het samenstellen van 
een nieuwe dorpsraad in zijn werk gaat. Bovendien staat het iedereen vrij om zich aan te melden als 
nieuw lid van de dorpsraad. De dorpsraad Berghem zal via de websites, Facebook en Berghs Contact 
aandacht vragen voor de nieuwe zittingsperiode van de dorpsraad Berghem.  
 
Subsidietoekenningen 
De dorpsraad heeft subsidies toegekend aan: Berghem Events voor de kindermiddag en Berghem 
Events voor de kermis.  
 
Ingelast agendapunt; er is spreekrecht aangevraagd door de voorzitter van Berchs-Heem, 
Gerard van der Linden 
Vorige maand werd duidelijk dat Berchs-Heem in november a.s. na 3,5 jaar weg moet uit het 
voormalige klooster bij de Wilberthof, net als TV-Berghem en het mortuarium. BrabantWonen, de 
eigenaar van het klooster, gaat het gebouw verkopen. Het bestuur heeft zelf al zijn uiterste best 
gedaan om een andere locatie te vinden, maar dit is tot op heden niet gelukt, o.a. vanwege financiële 
redenen. Ook de kantine van Berghem Sport gaat niet door, omdat de gemeente van plan is de 
kantine te slopen. De hoop is nu gevestigd op de units van hospice De Oase.  
De dorpsraad zegt toe alles in het werk te stellen om snel een oplossing te vinden voor alle 
gedupeerden en wil hiervoor op zeer korte termijn in gesprek gaan met wethouder Van Geffen.  
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Mededelingen en rondvraag 
- Heeft de agenda voor deze vergadering niet op www.berghem.nl gestaan? Jawel; de dorpsraad 
onderzoekt waarom de bewoner deze niet heeft kunnen vinden. 
- Wat is het proces voor ingekomende stukken? Klopt het dat niet alles vermeld staat in het verslag 
van een openbare vergadering? Alle stukken worden intern besproken, behandeld en teruggekoppeld. 
- De naamgeving Van Hintumplantsoen voor het plansoen bij het oorlogsmonument op de 
Wilhelminasingel is toegekend. Op 3 november a.s. om 15.00 uur is er een kleine bijeenkomst in het 
plantsoen om het straatnaambordje te onthullen. 
- Er is een mooi promotiefilmpje over de Maashorst. 
 
Sluiting 
De eerstvolgende openbare vergadering is op woensdag 22 november 2017. U bent van harte 
welkom! 
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