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DORPSRAADSPLAN BERGHEM 2018 - 2022 

 
Missie  
De Dorpsraad heeft de intentie om de leefbaarheid in Berghem te 

bewaken, mede in stand te houden en te werken aan verbetering. 

Dit wil de Dorpsraad doen op een actieve, betrokken en objectieve 

manier. 

 

Visie / droombeeld 

Mensen kennen ons en weten ons te vinden. Het dorp heeft een goed gevoel bij ons en de 

onderwerpen waar we mee bezig zijn. Er komen ongevraagd nieuwe mensen (ook jongeren) in de 

dorpsraad. Te slot opereren we als team en dit is in – en extern zichtbaar, doordat we resultaten 

bereiken en op een goede manier samenwerken. 

Taken en bevoegdheden van de Dorpsraad  
De gemeente Oss heeft in een verordening vastgelegd, wat de taken en bevoegdheden van de 
Dorpsraad zijn:  
- de Dorpsraad heeft een signalerende en adviserende taak naar het college van burgemeester en 
wethouders over het woon- en leefklimaat in zijn gebied. De Dorpsraad heeft ook een verbindende 
rol tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de bewoners van de dorpen. Ook kan de 
Dorpsraad inwoners en belanghebbenden de weg wijzen naar de juiste instanties of personen.  

- de Dorpsraad mag het College van Burgemeester en Wethouders en ambtenaren gevraagd en 
ongevraagd advies geven over zaken speciaal voor zijn eigen gebied. Het advies is overigens niet 
bindend.  
 

Speerpunten 2018 - 2022  
De Dorpsraad heeft zich gebogen over de vraag, welke onderwerpen in de periode 2018-2022 de 
aandacht behoeven. Zij wil de komende periode in contact zijn en blijven met de inwoners, 
verenigingen, ondernemers, etc. over onderwerpen die van belang zijn voor de leefbaarheid van 
Berghem. De relatie en communicatie met de achterban is voor de Dorpsraad essentieel om zijn werk 
goed te kunnen doen.  
De hieronder genoemde onderwerpen zullen dus regelmatig aangepast en aangevuld worden. Het is 

overigens niet realistisch om te veronderstellen, dat alle onderwerpen tegelijkertijd opgepakt kunnen 

worden. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Hiervoor zijn er drie speerpunten 

geformuleerd. Daarnaast is het zo, dat bepaalde zaken nog verder moeten worden geconcretiseerd. 

Dit willen we doen door in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de betrokken doelgroepen. 

De Dorpsraad wil zich actief gaan inzetten voor de volgende zaken:  
 
1. Het Centrumplan 
Met het in gebruik nemen van de nieuwbouw van De Berchplaets in augustus 2013 is een 
voorziening beschikbaar gekomen, die een centrale ontmoetingsplek is geworden voor alle inwoners 
van Berghem.  Het is een belangrijke faciliteit geworden, waar verenigingen, ouderactiviteiten, de 
Dorpsraad, culturele activiteiten, workshops, cursussen en overige lokale initiatiefnemers / 
ondernemers van kunnen profiteren. 
De inwoners uit alle delen van Berghem, ook uit de nieuwe wijken Piekenhoef en ’t Reut, kunnen 
elkaar nu nog beter weten te vinden. De band tussen de wijken wordt versterkt, en daarmee het ‘wij-
gevoel’ van alle inwoners van de vroegere gemeente Berghem. 
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De Dorpsraad stimuleert en probeert haar steentje bij te dragen om rond De Berchplaets het Hart 
van Berghem te creëren. En dat betekent in de praktijk: 

• Het stimuleren van een gevarieerd winkelaanbod. Om dit te bewerkstelligen vindt er overleg 
plaats tussen de Dorpsraad, de ondernemersvereniging, de aandachtswethouder voor 
Berghem namens de gemeente Oss en betrokken ambtenaren. 

• Het realiseren van voldoende woningen voor alle leeftijdscategorieën, met name voor 
ouderen. Hiervoor zal de Dorpsraad, indien mogelijk, in  gesprek gaan met Mooiland, Brabant 
Wonen en de gemeente. 

• Het bieden van voldoende parkeergelegenheid. Hiervoor zal er regelmatig overleg 
plaatsvinden met de gebiedsbeheerder van de gemeente  en betrokken partijen. 

• Zorgen voor voldoende ruimte voor evenementen, zoals de kermis en de carnavalsoptocht.  
De Dorpsraad overlegt hierover met de gemeente en betrokken organisaties en 
verenigingen. 

• Het bekijken hoe het centrum betrokken kan worden bij activiteiten in de Berchplaets. 
Regelmatig heeft de Dorpsraad hierover overleg met de beheerder van de Berchplaets en 
indien nodig met het bestuur van de Berchplaets. 
 

2. Bevordering van de leefbaarheid van het dorp op langer termijn 
Leefbaarheid is een veelomvattend begrip en kent veel verschillende aspecten. Leefbaarheid heeft 
betrekking op de veiligheid, de inrichting van de openbare ruimte en de voorzieningen, maar vooral 
ook op de manier waarop mensen in ons dorp met elkaar samenleven en hoe ze hun woonomgeving 
beleven.  
 
Een goed beheer van de openbare ruimten (wegen, riolering, bomen, groen, openbare verlichting, 
speelvoorzieningen, bermen, etc.) is van groot belang voor de leefbaarheid. In het verleden zijn er in 
goede samenwerking met de betrokken gebiedsbeheerder van de gemeente op dit gebied grote 
stappen gezet. Van belang is om dit de komende periode in stand te houden en te kijken naar 
mogelijke verdere verbeteringen.  

 
Voor de jeugd worden veel activiteiten georganiseerd door de verenigingen in het dorp. Dit is voor 
de leefbaarheid van groot belang. Daarnaast is het aanwezig zijn van voldoende speelvoorzieningen 
en ontmoetingsplekken erg belangrijk. De Dorpsraad wil dit soort zaken graag bespreken met de 
diverse wijkverenigingen in het dorp 
 
Door de toenemende vergrijzing en hogere levensverwachting van onze bewoners wordt de groep 
‘ouderen’ in onze samenleving steeds groter. Tegelijkertijd worden ouderen geacht langer zelfstandig 
te blijven functioneren, zowel wat betreft wonen als werken, deelname aan het verkeer, winkelen, 
recreëren etc. De behoefte aan specifieke woonzorg en andere vormen van ouderenzorg neemt toe. 
Er dienen goede voorzieningen voor ouderen in het dorp tot stand gebracht, of in leven gehouden, te 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden, verzorgingshuis / 
aanleunwoningen, bankfiliaal en postgelegenheden. 
De Dorpsraad wil graag in overleg met verenigingen, instanties en de gemeente om te zien wat we 
voor elkaar kunnen betekenen en in hoeverre bepaalde zaken gezamenlijk opgepakt kunnen worden.  

 
Arbeidsmigratie is mede door het vrije verkeer van personen, diensten en goederen niet meer weg te 
denken in de Nederlandse en ook de Osse samenleving. Het is belangrijk dat zowel de 
arbeidsomstandigheden als sociale- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten goed geregeld 
zijn. Het is van belang dat arbeidsmigranten die langere tijd in Oss verblijven, in staat worden gesteld 
om te integreren in de lokale samenleving en hierin hun weg kunnen vinden. De gemeente wil zorgen 
voor voldoende kwantitatieve mogelijkheden voor (grootschaligere) huisvesting. 
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Ook in de dorpen worden arbeidsmigranten geplaatst. Het is belangrijk dat er draagvlak wordt 
gecreëerd onder de omwonenden om hen te laten integreren in de samenleving. Door omwonenden 
vroegtijdig te betrekken bij de komst van de arbeidsmigranten en ze mee te laten denken hoe ze het 
beste kunnen integreren, kunnen in de toekomst integratieproblemen worden voorkomen.  
De Dorpsraad is bereid in dat proces een rol te vervullen, zodat er gezamenlijk gewerkt wordt aan 
een plan van goede sociale integratie om zo een prettige leefomgeving te creëren/behouden voor 
iedereen. 
 
De Dorpsraad wil, in nauw overleg met de inwoners, verenigingen, ondernemers, gemeente, 
woningbouwcorporatie, politie, etc., actief en met passie zijn bijdrage leveren aan de ‘leefbaarheid’ 
in Berghem.  
 
Mogelijkheden hiervoor zijn: 

• Het zelf initiëren van activiteiten, het ondersteunen van initiatieven en het zoeken naar 
wegen om plannen te ondersteunen.  

• Het stimuleren van het verenigingsleven en het ondersteunen van kleinschalige activiteiten, 
zoals buren – en buitenspeeldag in straten en buurten. De Dorpsraad verleent hiervoor 
subsidies bij aanvragen die overeenkomen met het subsidiebeleid. 

• De veiligheid te bevorderen o.a. door actief mee te participeren bij de organisatie en 
uitvoering van buurtpreventie, buurtwhatsappgroepen én het organiseren van wijkgerichte 
zaken / wijkschouw. 

• Zich aanspreekbaar op te stellen; niet alleen in formele settings maar ook bijvoorbeeld op 
straat en in winkels bij het tot stand komen van contacten. 

• De belangen van de inwoners van Berghem bij zaken op het gebied van ruimtelijke ordening 
te behartigen. Hiervoor onderhoudt de Dorpsraad nauw contact met de gemeente. 

 
3. De Dorpsraad dichter bij de mensen brengen 
De Dorpsraad kan het niet alleen. Om feeling te hebben en te houden met wat er leeft in Berghem, 
zal de Dorpsraad enerzijds in contact moeten komen met de inwoners van Berghem. Anderzijds 
betekent dit ook, dat de bewoners van Berghem op de hoogte moeten zijn wat de Dorpsraad doet en 
voor de bewoners kan betekenen. Men moet elkaar weten te vinden. 
 
Voor de Dorpsraad betekent dit, dat: 

• Ze aandacht schenkt aan wat er leeft in de wijken, bijvoorbeeld door het organiseren van 
wijkschouw en thema-avonden. 

• De inwoners van Berghem de gelegenheid krijgen om mee te denken  en te praten over 
onderwerpen waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt. Hiervoor worden een aantal keren 
per jaar een openbare vergadering georganiseerd. 

• Ze lijfelijk aanwezig is bij evenementen en activiteiten. Als voorbeeld hiervan kunnen 
Koningsdag, Dodenherdenking, jubilea van verenigingen, Sinterklaasintocht, culturele 
activiteiten en de kermis genoemd worden. 

• Er Ieder jaar een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd wordt voor alle inwoners van 
Berghem om elkaar op informele wijze te ontmoeten. 

• Ze contacten onderhoudt met verenigingen en burgerinitiatieven, zoals Repair Café, de 
Berghse Tafel en BerghsLeven. 

• Inwoners geïnformeerd worden over de onderwerpen waar de Dorpsraad zich mee bezig 
houdt. Dit geschiedt o.a. tijdens de diverse overleggen en vergaderingen, maar ook door het 
plaatsen van een artikel in het Berghs Contact en informatie op de website en de 
Facebookpagina van de Dorpsraad. 

• Bewust contact onderhoudt met de gemeente. Er zijn twee wijkcoördinatoren toegewezen 
aan de Dorpsraad. Daarnaast zijn, indien gewenst,  bij de onderlinge- en openbare 
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vergaderingen van de Dorpsraad de wijkagenten, de gebiedsbeheerder en de 
aandachtswethouder van de gemeente en een vertegenwoordiger van zorg en welzijn 
aanwezig. De voorzitter van de Dorpsraad heeft daarnaast vier keer per jaar een apart 
overleg met de aandachtswethouder om elkaar bij te praten over het wel en wee van de 
Dorpsraad en Berghem. 

 

Tot slot  
De Dorpsraad wil zichtbaar zijn voor alle inwoners van Berghem, waarbij een goede communicatie 
van groot belang is. 

 
 

 


