
 

 

 
 

 
 
VERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 1 maart 2018 
 
Op 1 maart jl. vond de laatste openbare vergadering van de dorpsraad Berghem in de huidige 
samenstelling plaats. Na een woord van welkom door voorzitter Eric Remmerswaal, werden de 
volgende agendapunten besproken. 
 
Presentatie door dhr. A. Smits betreffende een op te zetten verkeerscentrum aan de Osseweg 
In de zone Oss-Berghem, grenzend aan de Spaander Straatsche Akkers en sportpark De 
Koppelsteeg, wil rijschoolhouder Arno Smits Verkeerscentrum Brabant realiseren. Dit centrum richt 
zich op permanente verkeerseducatie, mobiliteit, infrastructuur, innovatie en logistiek, met het 
terugdringen van het aantal ongelukken en slachtoffers als het ultieme doel. Momenteel loopt een 
onderzoek naar de haalbaarheid van dit initiatief. 
Bewoners zijn bezorgd over de extra verkeersbewegingen die het centrum met zich mee zal brengen 
en vragen zich af waarom voor zo’n druk punt gekozen is. Waarom kan het centrum niet in de richting 
van De Geer gevestigd worden? Er worden grote zorgen omtrent de verkeersveiligheid op de 
Osseweg geuit. De dorpsraad wil dat het geheel past in een groene omgeving en dat de veiligheid 
voorop staat. De dorpsraad heeft het plan nog niet intern besproken, maar zal suggesties voor een 
andere locatie zeker meenemen in een advies aan de gemeente. Ook de heer Smits wil meedenken. 
 
Mededelingen van onze wijkagenten 
Wijkagent Jeroen van Gils presenteert de cijfers van januari en februari jl. en blikt terug op 2017. 
Dankzij de inzet van bewoners en politie zijn er veel zaken opgelost. Hij bedankt de Berghemse 
bevolking voor het melden van verdachte zaken en verzoekt dit te blijven doen (bel bij spoed: 112, 
geen spoed: 0900-8844, meld misdaad anoniem: 0800-7000).  
Eric Remmerswaal meldt dat het heel erg goed gaat met de groep buurtpreventie. Er zijn veel 
vrijwilligers en veel bewoners waarderen hun inzet. Namens de dorpsraad bedankt hij alle 
betrokkenen en wenst hij ze succes voor de komende periode. 
 
Impressie van dhr. R. van Rodijnen over een uitvoering op 30 maart 2018 in de St. 
Willibrorduskerk van ‘De Passie’ 
Op Goede Vrijdag 30 maart a.s. (aanvang 20.30 uur) wordt eenmalig een kleinere versie van de 
Passie voor Pasen uitgevoerd in de St. Willibrorduskerk. De avond zal muzikaal opgeluisterd worden 
door enkele oorspronkelijke hoofdrolspelers en Vocal Group Crescens, onder begeleiding van de 
harmonie en de slagwerkgroep van muziekvereniging Concordia. 
Kaarten zijn te koop bij Wiro Reclame, Hoessenboslaan 10.  
 
Mededelingen vanuit de afdeling gebiedsbeheer van de gemeente Oss 
Omdat beide gebiedsbeheerders verhinderd zijn, zal wijkcoördinator Wim Slebus onderstaande zaken 
aan de gebiedsbeheerders doorgeven. 
- Osseweg: de verlichting in de tunnel gaat vroeger dan wenselijk is uit. Naar aanleiding van diverse 
opmerkingen en vragen van bewoners, laat Wim Slebus dit in detail uitzoeken.  
- Bocht Kerkstraat: na de vorstperiode zal er iets gedaan worden aan de omhoogkomende stenen. 
- De Bèrgse: er is veel overlast van hondenpoep. Wim Slebus zal dit doorgeven aan de afdeling 

Handhaving. 
- Piekenhoef: er is veel overlast door zandverstuivingen. Het zand zou vaker nat gehouden moeten 
worden. 
- Centrum: waarom liggen de straten zo lang open? Volgens de projectleider is dit zo gepland; dit is 
vervelend, maar er is niets aan te doen. 
- Willandstraat: de inspraakperiode is voorbij. Het ontwerpplan is nu definitief en de 
aanbestedingsperiode is in voorbereiding. 
- Centrum: is er wel voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers van de Jumbo en de Berchplaets? 
Zeker als er nog woningen worden gebouwd? En waar kun je je fiets kwijt? Het parkeerbeleid is 
afgestemd op het aantal bezoekers van een supermarkt en de bezoekers van de Berchplaets. De 



 

mogelijkheid om fietsen te parkeren is vooral aan de andere kant van de Berchplaets. Er zal worden 
gekeken naar fietsparkeermogelijkheden aan de kant van de supermarkt – die waren op de 
tekeningen van de plannen wel ingevuld. Wim Slebus zal dit navragen. 
- Veldstraat: waarom heeft er nog steeds geen onderhoud plaatsgevonden? Dat gebeurt pas als de 
woningen gereed zijn. 
- Hoe lopen de aan- en afvoerroutes van de Jumbo? Aanvoerroute: Past. Van Teteringenstraat -> 
Sportstraat -> Veldstraat -> Kapelaan Kitslaarstraat. Afvoerroute: St. Willibrordusstraat -> Past. Van 
Teteringenstraat. Leidt dit niet tot opstoppingen bij Bloem en het Kruidvat? Dit is al op eerdere 
vergaderingen besproken. De dorpsraad heeft dit al bij de gemeente gemeld en zal ernaar blijven 
kijken. 
- De dorpsraad heeft de kerngegevens over 2017 (“Berghem op 1 A4, editie 2017”) van de gemeente 
gekregen. De gegevens zullen op de website en facebook gepubliceerd worden. 
- Marianne Zondag-Voet is geschrokken van de berg afval rondom de ondergrondse afvalcontainer op 
het kerkplein. Veel mensen denken dat als er één zak naast de afvalcontainer staat, de afvalcontainer 
niet in bedrijf is. Uit 80 metingen is echter gebleken dat dit in 100% niet het geval was. Veel mensen 
proppen de plastic zak te vol, die vervolgens niet in de vulopening van de afvalcontainer past en 
plaatsen de afvalzak erbij in plaats van erin. Mevrouw Zondag is in actie gekomen en heeft contact 
gezocht met de gemeente. Vanaf 6 maart a.s. zal er een kunststofgrasmat met kunstbloemen 
aangebracht worden en een bord met de tekst “samen houden we het hier schoon”. Uit onderzoek is 
gebleken dat mensen groen, gras en bloemen associëren met schoon en daardoor bewuster omgaan 
met afval. 
 
Vastlegging besluitenlijst openbare vergadering 12 december 2017 
Met dank aan de notuliste, wordt het verslag vastgesteld. 
 
Spreekrecht voor de heer H. van de Coolwijk 
De heer Van de Coolwijk vraagt aandacht voor de verkeersdrukte op de Berghemse uitvalswegen: de 
Zevenbergseweg en de Osseweg. Samen met andere aanwonenden maakt hij zich grote zorgen over 
de almaar toenemende verkeersdrukte. Zij vinden dat de aanstaande reconstructie van de Osseweg 
een mooie kans is om een deel van het probleem op te lossen door een aparte linksaf te maken voor 
het verkeer dat de Weg van de Toekomst op wil. Nu nog is er één wachtrij voor rechtdoor en linksaf, 
hetgeen tot opstoppingen leidt. Zeker als er straks vaker een goederentrein naar de Osse haven rijdt 
en er een verkeerscentrum komt. 
De heer Van de Coolwijk heeft al veel brieven naar de gemeente geschreven en gesprekken met de 
gemeente gevoerd. Hij voelt zich niet serieus genomen door het gemeentebestuur dat telkens naar 
het mobiliteitsplein verwijst waarin volgens hem niet de nieuwste cijfers staan. Gisteren heeft hij weer 
een brief naar de burgemeester gestuurd. Een aantal aanwezigen adviseert hem de brief ook naar de 
gemeenteraad te sturen. De dorpsraad hecht veel waarde aan veiligheid en leefbaarheid en vindt dat 
de groei van het dorp gelijke tred moet houden met de mate van toegankelijkheid. Dorpsraad zal de 
vinger aan de pols houden. 
 
Mededelingen en rondvraag 
- Jop Linskens, de nieuwe woonconsulent van Mooiland, stelt zich voor. Hij is bereikbaar via e-
mailadres: jlinskens@mooiland.nl. De dorpsraad wenst hem veel succes. 
- De dorpsraad is gevraagd een advies uit te brengen over de huisvesting van arbeidsmigranten op 
het adres Harensesteeg 14. De dorpsraad heeft een voorlopig positief advies gegeven, ervan 
uitgaande dat aan alle criteria (o.a. geen parkeeroverlast, blijvend toezicht, geen geluidsoverlast, 
goede huisvesting) zal worden voldaan. De gemeente heeft nog geen vergunning verleend; de hele 
procedure moet nog worden doorlopen. Het voorlopig advies is via onderstaande link te vinden: 
.http://www.berghem.nl/images/dorpsraad/2018/Adviezen/advies_arbeidsmigratie_logies_Harenseweg
_14_.pdf.  
- De penningmeester van de dorpsraad, Bert van Deurzen, geeft een korte toelichting op de financiële 
uitgaven in 2017. Voor 2018 is een conceptbegroting gemaakt. De nieuwe dorpsraad zal een besluit 
nemen over de definitieve begroting. 
- Een bewoner vraagt of er een voorlichtingsavond georganiseerd kan worden over huurwoningen. 
Volgens hem is er met name onder ouderen behoefte aan uitleg over wanneer je in aanmerking komt 
voor een huurwoning. Zowel de woonconsulent van Mooiland als de dorpsraad vinden dit een goed 
idee en zullen een bijeenkomst gaan beleggen. 
- Aan het einde van de avond wordt er afscheid genomen van twee leden van de dorpsraad, Eric 
Remmerswaal en Anuschka van Oss-Boeyen; zij gaan definitief niet door. Namens de dorpsraad 
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bedankt vicevoorzitter Jan van Leest, Anuschka en Eric voor hun grote inzet voor Berghem en 
overhandigt ze een bos bloemen en een beeldje.  
 
Sluiting 
Er komt een einde aan de periode van de huidige dorpsraad. Eind van de maand zal er meer bekend 
zijn over de samenstelling van de nieuwe dorpsraad.  


