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Verslag openbare vergadering dorpsraad Berghem, 
woensdag 26 oktober 2022, de Berchplaets te Berghem 

 
 
Namens de dorpsraad zijn aanwezig: Ruud Hoefnagel, Petra Manders, Harold Mazen, Tiny Mulders, 
Harmen Snoeijs en Roger Strik.  
Namens het kernteam is aanwezig: Rob Zijderveld (gebiedsbeheer). 
 
1. Opening  
Voorzitter Harmen Snoeijs opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij is blij met 
de hoge opkomst.  
 
2. Mededelingen 
 
- Zowel de  Berchplaets als de dorpsraad hebben de gemeente verzocht zo lang mogelijk een doorgang 
in het hek dat nu om het Mr. Gielenplein staat, aan de kant van de Veldstraat open te houden. Dit omdat 
met name ouderen nu een pad om bij de Berchplaets te komen, missen. De gemeente heeft het verzoek 
in beraad. Er is op dit moment geen projectleider voor het Centrumplan. De gemeente gaat kijken of er 
een vervangend projectleider kan komen. Ook voor evenementenorganisatoren is het van belang dat er 
duidelijkheid komt. 

- Ieder jaar wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad de ‘Zilveren Willibrordus’ uitgereikt aan 
een Berghemnaar die zich in hoge mate heeft ingezet voor de Berghemse gemeenschap. De dorpsraad 
wil de mogelijkheid bieden kandidaten hiervoor te nomineren. Heeft volgens u iemand deze 
onderscheiding ten zeerste verdiend, laat het dan de dorpsraad weten.     
- Er kwam een verzoek bij de dorpsraad binnen om een tweede bankje te plaatsen bij de Beatrixhof. Een 
bewoner gaf aan dat vele mensen gebruik maken van het huidige bankje, waardoor er vaak geen plek is. 
Daarom zou een tweede bankje van harte welkom zijn. De dorpsraad heeft dit opgepakt en heeft bij de 
gemeente hiervoor een verzoek ingediend. De dorpsraad heeft onlangs te horen gekregen dat het 
verzoek gehonoreerd zal worden en dat binnenkort een tweede bankje wordt geplaatst. 

- Er dreigde vissterfte in de visvijver aan de Waatselaarstraat door een wildgroei van 
eendenkroos. De dorpsraad heeft vervolgens snel geschakeld met de gemeente. Er is een 
pomp aangesloten om zuurstof toe te voegen. Gelukkig was dit op tijd om vissterfte te voorkomen. Als 
structurele oplossing voor volgende zomer komt er een elektrische aansluiting voor de pomp. 
- Er komen binnenkort green junkies op de Spaanderstraatsche Akkers. 
- Er zijn diverse bijeenkomsten specifiek over het zwembad geweest. In januari en februari 2023 zal de 
gemeente een verkeerskundig onderzoek uitvoeren in samenwerking met een verkeersbureau. De 
inwoners van Berghem zullen zoveel mogelijk bij het verkeersplan betrokken worden. Er gaat ook 
bekeken worden waar het zwembad het beste gepositioneerd kan worden en hoe het er aan de 
buitenkant uit komt te zien. De gemeente heeft definitief besloten om een (verkeers)innovatiecentrum 
niet financieel te ondersteunen. 
- Er zijn klachten binnengekomen van bewoners over geluidsoverlast, stank, onveiligheid en slechte 
hygiëne betreffende de hondenuitlaatveldjes op de hoek van de Clausstraat/Wilhelminasingel. Om aan 
de wens van bewoners om de veldjes op te heffen, tegemoet te komen, is draagvlak nodig onder 
aanwonenden, omwonenden en hondenbezitters. Het is de rol van de dorpsraad om ervoor te zorgen 
dat naar de argumenten en oplossingsrichtingen van deze drie groepen geluisterd wordt. De gemeente 
is de beheerder van de hondenuitlaatveldjes en zal met de aanwonenden, omwonenden en 
hondenbezitters in gesprek gaan. Daarnaast is een bezwaarprocedure onderdeel van het proces. Voor 
de gemeente zijn de klachten aanleiding om het hondenbeleid in Berghem weer tegen het licht te 
houden. Er zijn vanuit de aanwezigen veel vragen, opmerkingen en discussiepunten. Die kunnen tijdens 
een volgende bijeenkomst die door de gemeente gefaciliteerd wordt, naar voren worden gebracht. De 
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dorpsraad kan nu alleen ingaan op vragen over het proces. Voor de bijeenkomst (die waarschijnlijk eind 
november plaatsvindt) zal iedereen die binnen een bepaalde straal woont, worden uitgenodigd en ook 
hondenbezitters. De dorpsraad zal ervoor zorgen dat via aanplakbiljetten bij de veldjes, de 
hondenbezitters op de hoogte worden gebracht van de bijeenkomst. 
Een bewoner wil graag weten hoeveel bekeuringen er de laatste jaren zijn uitgedeeld voor het niet 
opruimen van hondenpoep. Deze vraag kan worden voorgelegd aan de wijkagent die binnenkort te gast 
is tijdens een openbare vergadering. 
Een bewoner geeft aan dat het poortje van het hondenuitlaatveldje in ‘t Reut al een tijdje defect is. De 
bewoner zal hiervan melding doen bij de gemeente. 
Een bewoner maakt melding van een verkeersonveilige situatie bij het hondenuitlaatveldje in de 
Sleutelbloem; ‘s avonds lopen er honden los en hondenbezitters staan midden op straat. De gemeente is 
hiervan al op de hoogte en heeft deze melding in behandeling. 
- Als u op de hoogte wilt worden gebracht van de agenda van een openbare vergadering, dan graag uw 

e-mailadres invullen op de presentielijst of een mail sturen naar dorpsraad@berghem.nl. 
 
3. Inventarisatie onveilige situaties 
De dorpsraad heeft met een filmopname een aantal verkeersonveilige situaties in Berghem in beeld 
gebracht. Bijvoorbeeld het fietspad bij de Fonkeling, de rotonde en de parkeerplaats bij de Jumbo die 
niet rolstoeltoegankelijk is. Het filmpje is te bekijken via de volgende 
link https://www.youtube.com/watch?v=lxcXuRP4hKE en via de website van de dorpsraad 
(www.dorpsraadberghem.nl). 
Vanuit de gemeente wordt de komende tijd bekeken wat er aan onveilige verkeerssituaties gedaan kan 
worden en daar wil de dorpsraad gebruik van maken. Tijdens deze openbare vergadering hoort de 
dorpsraad graag van de bewoners of er nog meer knelpunten zijn.  
De aanwezigen worden in drie groepen verdeeld en aan de hand van een plattegrond van Berghem en 
stickers kan iedereen aangeven waar de verkeersonveilige situaties zich bevinden en welke het meest 
urgent zijn. Ook wordt de aanwezigen gevraagd mee te denken over wat mogelijke oplossingsrichtingen 
zijn voor de topprioriteiten. 
O.a. de volgende  knelpunten komen uit de groepsdiscussies naar voren: de rotonde, Silly’s, het centrum 
(parkeerterrein Jumbo-St. Willibrordusstraat), beide basisscholen tijdens het halen en brengen, 
Broekstraat-Burg. Van Erpstraat, Spaanderstraat-Julianastraat, Julianastraat-‘t Reut, Landbouwlaan-
Zevenbergseweg.  
In november gaat de dorpsraad alle verzamelde informatie (samen met informatie van de politie) 
bundelen in een advies naar de beleidsgroep van de gemeente. Gebiedsbeheerder Rob Zijderveld zegt 
toe dat de dorpsraad een terugkoppeling krijgt van de beleidsgroep over wat er met de adviezen gedaan 
zal worden en op welke termijn. De dorpsraad blijft e.e.a. ook monitoren. De vertegenwoordiger van de 
Adviesraad Sociaal Domein Oss geeft aan graag te willen samenwerken, want samen sta je sterker. De 
dorpsraad vindt dit een goed idee.  
  
4. Rondvraag 
- Er is een concept gebiedsvisie over de toekomst van natuurgebied de Maashorst uitgebracht waarin 
gesproken wordt over het afsluiten van een groter gebied voor het publiek ten behoeve van wisenten in 
Herperduin. Omdat de dorpsraad niet meer vertegenwoordigd is in de adviesraad van de Maashorst, 
attendeert een bewoner de dorpsraad op inloopmomenten/reactiemomenten die gehouden worden: 
vrijdagochtend 28 oktober bij de Boshut te Schaijk en vrijdagmiddag 28 oktober bij Pan en Zo te Herpen. 
Gezien het raakvlak met Herperduin, wellicht interessant voor de dorpsraad. Voorzitter Harmen Snoeijs 
bedankt de bewoner voor de tip en zegt toe dat de dorpsraad zich gaat verdiepen in dit onderwerp. 
- Een bewoner vraagt waarom IBN de plastic zakken bij bijvoorbeeld de container op het kerkplein niet 
mag opruimen. Gebiedsbeheerder Rob Zijderveld legt uit dat dit met geldstromen en keuzes die gemaakt 
zijn, te maken heeft; het team van de gemeente dat de containers leegt, moet ook het afval dat ernaast 
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ligt, opruimen. IBN ruimt alleen zwerfvuil op. Als je afvaloverlast meldt bij de gemeente, wordt het afval 
vaak snel opgeruimd. 
De dorpsraad heeft de overlast door afval op het kerkplein al aangekaart bij de gemeente.  
 
5. Sluiting 
Harmen Snoeijs bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hij hoopt iedereen weer te ontmoeten op 
de volgende openbare vergadering die plaatsvindt op woensdagavond 7 december a.s. in de 
Berchplaets.  


