
 

 

 
 

 
 
VERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 12 APRIL 2017 
 
Op woensdag 12 april jl. was er in de Berchplaets een drukbezochte openbare vergadering van de 
dorpsraad Berghem. Na een woord van welkom door voorzitter Eric Remmerswaal, kwamen de 
volgende agendapunten aan de orde.  
 
Presentatie bibliotheek locatie Berghem, door Wietske van Kilsdonk en Irma v.d. Meij 
De bibliotheek in Berghem, gevestigd in de Berchplaets, heeft een grote collectie jeugdboeken met 
wekelijks nieuwe boeken. Ook kunnen er tijdschriften en speelmaterialen geleend worden.  
Voor volwassenen is er drie keer per jaar een wisselcollectie. Daarnaast is er is een groot aanbod van 
gratis e-boeken en gesproken boeken voor mensen met een visuele handicap.  
Tevens organiseert de bibliotheek vele activiteiten voor zowel jeugdigen als volwassenen, zoals: 
voorleesdagen, jeugddictee, voorleeswedstrijden, workshop programmeren, muziek op school, 
inloopspreekuur e-boeken en e-readers, tabletcafé, hulp bij belastingaangifte. Ook zal men regelmatig 
plaats gaan nemen aan de Berghse Tafel van BerghsLeven op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur in de Berchplaets om vragen te beantwoorden over tablets, e-boeken en e-readers.  
De bibliotheek is op zoek naar extra vrijwilligers voor de boekenbezorgdienst.  
Contactgegevens en openingstijden zijn te vinden op: https://www.nobb.nl/oss/contact/openingstijden.  
De dorpsraad vindt het goed dat er zoveel activiteiten worden georganiseerd en samenwerking wordt 
gezocht met BerghsLeven. De dorpsraad wenst ze veel succes met deze activiteiten.   
 
Presentatie Spaander Straatsche Akkers, door Nicole van Zuijlen/projectleider gemeente Oss 
De Spaander Straatsche Akkers is het gebied begrensd door de N329, Osseweg en Spaanderstraat, 
waar een landschappelijk gebied komt. Op basis van de ideeën van bewoners, de dorpsraad en 
Stichting Landschapsbeheer, is een schetsontwerp van de inrichting van de basisstructuur gemaakt. 
Zo komen er onder meer een zonnebloemenpark, een hoofdpadenstructuur, een ecologisch 
natuurgebied met watergangen, een speelplek en verschillende soorten beplanting. Op verzoek van 
de dorpsraad gaat Nicole van Zuijlen nog bekijken of het mogelijk is green junkies (planten die fijnstof 
zuiveren) langs de hele grens met de N329 te planten. Er wordt ook nog onderzocht of de 
mogelijkheid geboden kan worden om bomen te adopteren. Het gehele gebied zal toegankelijk zijn 
voor rolstoelgebruikers. Er komt geen losloopgebied voor honden.    
Iedereen is nog steeds van harte welkom om ideeën te melden bij de dorpsraad (e-mail: 
dorpsraad@berghem.nl). Dichterbij geeft aan dat ze een plan hebben, de dorpsraad geeft aan dat ze 
de plannen graag doorkrijgt om met elkaar te bespreken. 
Het is de bedoeling dat er half augustus/begin september met de werkzaamheden begonnen wordt.  
 
Klankbordgroep Piekenhoef, door Menno Jacobs/bestuurslid  
Klankbordgroep de Piekenhoef houdt zich bezig met de leefbaarheid in Piekenhoef en vertaalt de 
wensen en vragen van de bewoners richting de dorpsraad. De dorpsraad heeft twee leden die 
regelmatig vergaderingen van de klankbordgroep bijwonen. De klankbordgroep zal proberen voortaan 
tijdens elke openbare vergadering een vertegenwoordiger aanwezig te laten zijn.  
Een belangrijk punt voor de klankbordgroep is de verkeersveiligheid, met name bij basisschool de 
Fonkeling. Samen met de school, gebiedsbeheer en de dorpsraad heeft de klankbordgroep zich 
ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er is o.a. meer verlichting aangebracht en er zijn 
struiken verwijderd om de situatie overzichtelijker te maken. Gedragsverandering/bewustwording is 
het moeilijkste aspect. Daarom is in samenwerking met TV-Berghem een filmpje gemaakt om te laten 
zien hoe snel een ongeluk kan gebeuren; zie 

https://www.facebook.com/pg/levenindepiekenhoef/videos/?ref=page_internal.   
Tot slot bedankt Menno Jacobs oud-voorzitter Rob Ezerman voor alles wat hij gedurende vele jaren 
gedaan heeft voor (klankbordgroep) de Piekenhoef.  
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Veiligheid, door wijkagent Gerbrand van der Lee  
De cijfers van de afgelopen 10 weken worden gepresenteerd en toegelicht. De jeugdoverlast is iets 
gestegen. Dat komt door de perikelen rondom de JOP bij de brandweerkazerne. Er is iemand 
aangehouden voor het gooien van een tegel naar een trein. Op dit moment is het rustig bij de JOP. 
Ook het aantal fietsendiefstallen is licht toegenomen. De politie blijft iedereen erop attenderen om de 
fiets op slot te zetten. Het aantal vernielingen, woninginbraken en autodiefstallen is afgenomen.  
Een bewoner meldt dat er in Piekenhof honden onaangelijnd rondlopen. De politie gaat er aandacht 
aan besteden. 
De exacte gegevens van het Mobile Medialab dat op 15 februari jl. in Berghem gehouden is, zijn nog 
niet beschikbaar. Wel is al bekendgemaakt dat naar voren is gekomen dat het veiligheidsgevoel in 
Berghem goed is.   
 
Gebiedsbeheer, door Moniek van Opstal/gemeente Oss  
Moniek van Opstal heeft onderstaande punten in behandeling, heeft ze reeds behandeld of gaat ze in 
behandeling nemen. 
- Kerkstraat: bewoners melden dat je er vaak niet goed door de straat kunt rijden, omdat er zoveel 
auto’s (verkeerd) geparkeerd staan. Moniek zal dit doorgeven aan de afdeling handhaving. 
- Osseweg: bewoners vinden dat de verkeerssituatie niet overal even duidelijk wordt weergegeven 
door de verkeersborden. Dit zal volgend jaar met de herstructurering meegenomen worden. 
- Fietspad Dennenweg-Alanenweg: er zijn mollenschermen aangebracht (correctie vorige notulen). 
- Stevenspad: er zal één lantaarnpaal geplaatst worden. Dit wordt nog met de omwonenden 
besproken. Verder verandert de situatie niet. 
- Fietspad Heistraat: er is geen verder archeologisch onderzoek nodig. Het fietspad zal voor de 
zomervakantie gereed zijn.  
- Fietspad tussen scouting en Zevenbergseweg: er komt geen extra verlichting.  
- Piekenhoefstraat richting Hoessenboslaan: de landbouwsluis langs het fietspad is alleen bestemd 
voor tractoren, maar wordt wegens vervuiling tegenwoordig ook door bussen gebruikt. Moniek wacht 
nog op een reactie van ZLTO. 
- ’t Reut: een bewoner meldt een technisch mankement bij een van de palen in de speeltuin. Moniek 
laat dit nakijken. Alle speeltuinen worden in de zomer opgeknapt. Dit soort mankementen kunnen het 
beste direct digitaal bij de gemeente worden gemeld, zodat er direct actie kan worden ondernomen. 
- Spoorwegovergang Zevenbergseweg: er zitten gaten in de verharding. Moniek laat er naar kijken. 
Het is nog steeds niet bekend wanneer Prorail met de werkzaamheden zal starten. 
- Kerkplein: uit metingen is gebleken dat de container voor plastic afval niet vol zit, desondanks staan 
er veel zakken naast de container. Uit veiligheidsoverwegingen voor kinderen is de opening van de 
container niet groot. Daarom wordt aangeraden de plastic zakken niet helemaal te vullen.   
- Het maaien is gestart. 
- Over een paar weken begint men met vegen en borstelen. 
 
Vaststelling verslag openbare vergadering 7 februari 2017 
Zie correctie onder gebiedsbeheer. Met dank aan de notuliste, wordt het verslag vastgesteld. 
 
Toekenning subsidies, door Bert van Deurzen/penningmeester dorpsraad 
Passie voor Pasen/harmonie Concordia (600 euro), jubileum KPJ (50 euro), Amicitia (50 euro), 
onderhoud AEDs/EHBO (450 euro), Koningsdag (450 euro), Canon van Berghem (300 euro), 
Landelijke Buitenspeeldag (75 euro per straat). Vervolgens ondersteunt de dorpsraad de werkgroep 
Dodenherdenking met de onkosten voor zaalhuur en de koffie/thee/limonade na de plechtigheid.  
 
Mededelingen 
- Ate Ploegmakers houdt een pleidooi voor Buurkracht (zie www.buurkracht.nl). De niet-commerciële 
organisatie Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met 
energiebesparing (gas en elektriciteit). Buurkracht helpt buurten grip te krijgen op het energieverbruik 
en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen (zoals dubbel glas, zonnepanelen, HR ketels, 
spouwmuurisolatie). Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Ate Ploegmakers (e-
mail: ate@buurkracht.nl) of de dorpsraad (e-mail: dorpsraad@berghem.nl). 
- Het is nog niet bekend waar het watertappunt komt. 
- Centrumplan: de dorpsraad hoopt op korte termijn een afspraak te hebben met de wethouder en de 
beheerstichting van de Berchplaets over de inrichting van het plein bij de Berchplaets. De dorpsraad 
wil dat het plein mooi wordt ingericht en wil het dorpse karakter behouden voor het centrum van 
Berghem.   
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- De dorpsraad zit in de klankbordgroep Windmolens van de gemeente en behartigt o.a. op deze 
manier de belangen van de inwoners van Berghem. Op 17 mei a.s. vindt er een openbare bijeenkomst 
over de windmolens plaats in de Berchplaets. 
- Op 6 juni a.s. ligt het in de bedoeling dat de dorpsraad in de Berchplaets, in samenwerking met de 
dorpsraad van Herpen, een openbare bijeenkomst over de bosomvorming in Herperduin zal 
organiseren. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt. De dorpsraad is blij dat er wat positieve 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Menners, ruiters en mountainbikers hebben weer vrij toegang 
tot Herperduin en het begrazingsgebied.   
- Woensdagochtend 19 april a.s. is er weer een Repair café in de Berchplaets. 
- De opening van BerghsLeven op 2 april jl. vond plaats tijdens een mooie, feestelijke middag. Elke 
donderdagmiddag is iedereen van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom aan de Berghse Tafel in 
de Berchplaets. 
- Vier personen hebben de Canon van Berghem opgericht. Deze stichting gaat markante punten in de 
geschiedenis van Berghem in kaart brengen. 
 
Rondvraag 
- Oproep van Jan Voet, Beeldend Berghem, om met ideeën voor locaties te komen voor een 
kunstwerk, ter ere van het jubileum. De dorpsraad en gebiedsbeheer zullen hierover met Beeldend 
Berghem van gedachten gaan wisselen. 
- Een bewoner doet een beroep op de dorpsraad om mee te zoeken naar een geschikt terrein in 
Berghem om handbiken te kunnen oefenen. De dorpsraad gaat informeren bij de gemeente. 
 
Sluiting 
De dorpsraad wenst iedereen fijne Paasdagen toe.  
 
 
 
 
 


