
 

 

 
 

 
 
VERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 5 FEBRUARI 2019 
 
1. Opening 
Voorzitter Pieter van Houten opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij is 
verheugd dat er zoveel mensen gekomen zijn. 
 
2. Evaluatie en informatie vanuit 'Berghem Events', door Dennis van Rooij 
Berghem Events heeft de organisatie van de kermis overgenomen van de gemeente. Er zijn veel 
positieve reacties over de kermis in 2018 ontvangen. Dit jaar worden nog de volgende verbeteringen 
doorgevoerd: er komt een cakewalk, er zal meer verbinding met kermisexploitanten worden gelegd, 
offline en online marketing zullen nog beter op elkaar afgestemd worden, nieuwe sociale media 
(instagram, snapchat) zullen worden ingezet en er komen prikkelarme uren. Ook gaat men nadenken 
over goede ideeën voor de braderie en over de indeling van het plein in de toekomst in verband met 
de extra bebouwing. Het veroorzaken van zo min mogelijk overlast en zorgen voor vernieuwingen, 
zullen altijd aandachtspunten blijven. Berghem Events is blij met alle hulp uit het dorp.  
O.a. met financiële ondersteuning door de dorpsraad, organiseert Berghem Events ook ieder jaar een 
kindermiddag tijdens het Hoessenbosch festival. Honderden kinderen beleven hier veel plezier aan. 
 
3. Informatie vanuit 'Beeldend Berghem', door Jolanda Bekkens, Annelies Erkelens en Piet 
Huibers  
Stichting Beeldend Berghem wil in het kader van het 10-jarig bestaan graag een kunstwerk aanbieden 
aan de bewoners van Berghem. De keuze is gevallen op een ontwerp van Piet Huibers, genaamd 
Zicht op Berghem. Het beeld wordt 8 meter hoog en stelt de oude dorpsgrenzen van Berghem voor. 
Het beeld zal (tegen alleen materiaalkosten) gemaakt worden door Baaijens Constructie uit Oss in 
samenwerking met Piet van Bethlehem en Beeldend Berghem. Als locatie heeft de dorpsraad de 
Spaanderstraatsche Akkers (bij de fietstunnel van de Spaanderstraat) aanbevolen. Als je door het 
beeld kijkt, zie je Berghem liggen. 
Om aandacht en publiciteit voor het kunstwerk te krijgen, is Beeldend Berghem gestart met een 
tijdelijke expositie en atelier in de voormalige fietsenwinkel van Jan Boeijen. Hier is iedereen iedere 
vrijdag en zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur van harte welkom. Daarnaast organiseert Beeldend 
Berghem op vrijdag 15 maart 2019 om 20.00 uur in de Kapel op de Koolwijk een (licht) klassiek 
concert. De toegang is gratis, maar vrijwillige bijdragen komen ten goede aan het kunstwerk. De 
dorpsraad zal een subsidie toekennen ten bate van het kunstwerk.  
Nadere informatie is te vinden op www.beeldendberghem.nl. 
 
4. Mededelingen van de wijkagent  
Wijkagent Jeroen van Gils geeft een samenvatting van de meest relevante zaken van 2018. Er waren 
14 fietsdiefstallen, 41 diefstallen uit een auto of van een auto, 53 vernielingen en 12 woninginbraken. 
In 2018 waren er 12 meldingen van jeugdoverlast tegen 31 in 2017. 
Heel positief vinden de wijkagenten de acties buurtpreventie en de buurtwhatsappgroepen. 
De wijkagenten zijn voortaan ook actief op twitter en instagram (te vinden via wijkagenten Berghem / 
Gerbrand en Jeroen). 
 
5. Mededelingen vanuit de afdeling gebiedsbeheer van de gemeente Oss, door Rob Zijderveld  
Rob Zijderveld stelt zich voor. Hij is Moniek van Opstal opgevolgd als gebiedsbeheerder voor 
Berghem. Hij is te bereiken via het e-mailadres: gebied1@oss.nl. 
- IUP (Integraal Uitvoeringsplan) projecten: Rob Zijderveld deelt mede dat het Wolvepad gereed is. Op 
11 maart a.s. wordt met de herstructurering van de Osseweg begonnen. Voor of na de 
bouwvakvakantie zal gestart worden met de Veldstraat. 
- Wadi’s Piekenhoef: om te voorkomen dat het gras de overhand neemt, zullen de wadi’s met een 
bloemenmengsel worden ingezaaid, zodat er een bloemenzee ontstaat.  
- Parkeerplaats Berchplaets: er zijn borden geplaatst met het verzoek aan de achterzijde te parkeren, 
zodat er meer parkeergelegenheid is voor bezoekers van de Jumbo. Ter bevordering van de 

http://www.beeldendberghem.nl/
mailto:gebied1@oss.nl


 

verkeersveiligheid zijn er borden geplaatst waarop vermeld staat dat het verkeer van rechts voorrang 
heeft.    
- Knopkruid: een bewoner vraagt wanneer er een weg aangelegd wordt, nu de woningen klaar zijn. 
Rob Zijderveld komt hierop terug. 
- Wolvepad: een bewoner geeft complimenten voor de perken. 
- Parkeren voetbalclub: een bewoner wil weten waar precies de in- en uitgang van het parkeerterrein 
zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente Oss (www.oss.nl). Een bewoner 
vraagt rekening te houden met Berchs-Heem; zij gaan de oude kantine van Berghem Sport gebruiken 
en hebben ook een goede ingang en parkeergelegenheid nodig.   
- Burgemeester van Erpstraat tot aan de Wetering: een bewoner wil weten waarom de fietsroute niet 
zichtbaar is. De dorpsraad zoekt dit uit.   
- Hondenpoep: enkele bewoners vragen of er niet meer gedaan kan worden aan de 
hondenpoepoverlast overal in het dorp. De wijkagenten geven aan dat de handhavers dit niet alleen 
kunnen oplossen. Spreek zelf ook hondeneigenaren aan. Positief punt is dat de hondenpoep aan de 
achterzijde van de Jumbo drastisch verminderd is.    
- Spaanderstraatsche Akkers: een bewoner vraagt of er niet iets gedaan kan worden aan de vele 
honden die niet aangelijnd zijn. Hij durft er niet meer te gaan wandelen. Rob Zijderveld gaat dit 
doorgeven aan de handhavers en de politie zal extra rondes rijden. Ook de dorpsraad gaat 
meedenken. Er is bewust gekozen voor een natuurgebied met zo min mogelijk verbodsborden.  
 
6. Begroting 2019 en toekenning subsidies, door Pieter van Houten 
De dorpsraad ontvangt € 19.500 euro van de gemeente Oss (een vast bedrag van € 15.000 euro en € 
0,45 per inwoner).  
De dorpsraad besteedt het geld o.a. aan: 
- subsidies voor jubilea, attenties voor verenigingen;   
- subsidies voor activiteiten en evenementen;  
- organisatorische zaken (vergaderingen, zaalhuur, website, nieuwjaarsbijeenkomst); 
- leefbaarheid, veiligheid, welzijn, buurtpreventie, wijkondersteuning. 
De dorpsraad moet verantwoording afleggen aan de gemeente. De subsidierichtlijnen en het 
aanvraagformulier staan op de website (www.dorpsraadberghem.nl). De dorpsraad wil graag dat het 
geld ten goede komt aan iedereen, jong en oud. 
 
7. Dankwoord Geert Grosfeld 
Geert Grosfeld, vereerd met de Zilveren Willibrordus, bedankt de dorpsraad voor de toekenning. Het 
was een enorme verrassing voor hem. Ook vindt hij het geweldig dat toneelgroep Hoessenbosch en 
toneelgroep Amicitia samen hun medewerking hebben verleend. 
 
8. Mededelingen en rondvraag 
- Namens de dorpsraad doet Marianne Dreese-van Leth een oproep om namen door te geven van 
mensen met een koninklijke onderscheiding die nog niet bekend zijn bij de dorpsraad. Zij ontvangen 
dan een uitnodiging voor Koningsdag. Om privacyredenen ontvangt de dorpsraad van de gemeente 
geen overzicht meer. 
- Een bewoner heeft vernomen dat er in het poldergebied mogelijk een windmolenpark komt. Hij vindt 
dit geen geschikte locatie en is bang voor overlast. Welke acties heeft de dorpsraad ondernomen en 
hoe wordt de mening van bewoners gepeild? Voorzitter Pieter van Houten licht toe dat de dorpsraad 
de ontwikkelingen en het proces op de voet volgt.  Echter, de dorpsraad is onafhankelijk en heeft 
alleen een adviserende rol. De dorpsraad zal op het juiste moment de bewoners informeren en advies 
uitbrengen. 
- Binnenkort is er een avond voor alle bewoners om te praten over het Effectbestek. Wat dit precies 
inhoudt, hoort u nog. De dorpsraad hoopt op een grote opkomst! 
 
9. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. De volgende openbare vergadering vindt 
plaats op woensdag 10 april a.s.  
 
Hierna volgt een nieuw onderdeel: de leden van de dorpsraad lopen rond en nemen ruimschoots de 
tijd om met de aanwezigen in gesprek te gaan. Hiervan wordt volop gebruik gemaakt.   


