Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
15-12-2014

Verslag van de openbare vergadering van 17 november 2014
Aanwezige leden: Tonny van Erp, Hans Hoeben, Ans Oude Wesselink, Piet vd Wetering,
Ton Tijs en Peter van Erp (notulen). Afwezig met kennisgeving: Jo van Dinther en Ine Groos.
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel; wijkcoördinator voor Geffen,
gebiedsbeheerder Joseph Holl heeft zich afgemeld. Daarmee vervalt agendapunt 6.
Aanwezig namens BrabantZorg/BrabantWonen: Suzan Kroesen, Ad Sterkens, Anne
Minnema (manager van De Heegt) en Cees van Wanrooij (voorzitter cliëntenraad De Heegt)
Toehoorders: Huub Lamers, Elly Smit, Harry Peters, Rien Oomen, Pierre Konings
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen 20 oktober 2014
De agenda wordt vastgesteld. In de notulen moet de vergadering in februari verzet
worden.16 februari valt in de carnaval, dat wordt 23 februari.
3. Toekomst zorgcentrum De Heegt
Dorpsraad Geffen is onaangenaam verrast door besluit BrabantZorg om de geplande
verbouwing van De Heegt uit te stellen om te onderzoeken of deze wel volgens de in 2011
vastgestelde vorm moet doorgaan. Suzan Kroezen verklaart dat de situatie ten opzichte van
2011 enorm is veranderd voor de verpleegzorg, zowel financieel als maatschappelijk.
Bekeken wordt of de een bescheiden centrum voor intensieve zorg nog wel haalbaar is voor
Geffen. Daarnaast speelt mee dat de wachtlijsten voor opname krimpen. Mensen maken
andere keuzes, blijven bijvoorbeeld langer thuis wonen. Vanuit de dorpsraad en het publiek
worden kritische kanttekeningen geplaatst bij het verhaal van BrabantZorg. Waarom bouwt
BrabantZorg bijvoorbeeld wel het Martinushuis in Nuland om, terwijl daar al Jozefoord is
gevestigd? Kroezen geeft aan dat Nuland het geluk heeft dat daar de werkzaamheden al zijn
begonnen. De veranderingen zijn juist afgelopen jaar pas goed duidelijk geworden. Kroezen
en Ad Sterkens geven aan dat BrabantZorg en BrabantWonen sowieso een centrale rol in de
ouderenzorg in Geffen willen blijven spelen. Het gaat niet alleen om de bedden voor zorg in
de zwaarste categorie. Juist ook veel grotere groep die daaronder zit moet in de toekomst
goed geholpen worden. De tijd dat de zorgorganisatie alle taken op zich nam zijn voorbij.
Voorzieningen op het sociale vlak, zoals een ontmoetingsruimte en/of restaurant moeten
door meerdere partijen gedragen worden. De komende maanden wil BrabantZorg samen
met de dorpsraad in kaart brengen hoe dit bewerkstelligd kan worden. Uitgangspunt blijft om
de voorzieningen zo dicht als mogelijk bij de mensen te houden. Harry Peters roept
BrabantZorg op om in verband hiermee opnieuw in contact te treden met Jozefoord. De
zorgorganisaties moeten elkaar ondersteunen ten behoeve van de zorgbehoevenden en niet
elkaar beconcurreren.
Het vervolg: in de tweede helft van februari heeft BrabantZorg een goed beeld van de cijfers
voor De Heegt, zowel financieel al qua zorgbehoefte. Die cijfers worden naast het
oorspronkelijke plan gelegd. Begin maart worden conclusies getrokken. Dan wordt de lokale
informatie uit de gemeenschap toegevoegd. Hiervoor volgt een nieuw overleg met de
dorpsraad. In juni of juli wordt bepaald of het plan wordt aangepast.
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4. Toekomst gemeentehuis Maasdonk
Dorpsraad Geffen gaat samen met de inwoners en ondernemers onderzoeken of er
alternatieven zijn voor antikraakbewoning. Op 2 februari wordt hiertoe een bijeenkomst
belegd, waaraan zoveel mogelijk mensen deelnemen. Het streven is om de bijeenkomst in
het gemeentehuis zelf te beleggen. DG zal de bevolking oproepen om met suggesties te
komen.
5. Ontwikkelingen rond bouwplan Kouwe Nord
De gemeenteraad van Maasdonk heeft het voorliggende bouwplan (9 woningen, waarvan 8
op perceel aan de Bredeweg) in de vergadering van 9 december met krappe meerderheid
verworpen. De zienswijze van DG bleek van cruciaal belang voor sommige tegenstemmers.
DG is blij dat Maasdonk dit plan niet op de drempel van opheffing van de gemeente heeft
doorgezet en dat Oss nu met een schone lei naar het initiatief kan kijken.
7. DG op weg naar gemeente Oss
Geert van Boxtel meldt dat van de huidige dorpsraad vier leden een nieuwe termijn van vier
jaar aangaan: Hans Hoeben, Peter van Erp, Tonny van Erp en Piet van de Wetering. Ans
Oude Wesselink treedt terug, omdat ze niet in Geffen woont. Jo van Dinther heeft
aangegeven graag plaats te maken voor jong bloed in de raad. Dat geldt ook voor Ton Tijs,
al heeft die wel een aanmerking op de procedure. Omdat hij in het buitenland zat heeft hij
zijn belangstelling voor een nieuwe termijn alleen schriftelijk kunnen aangeven. Van de
benoemingscommissie heeft hij nooit een reactie gehad over de afloop.
Los van dit smetje stelt de dorpsraad vast dat de benoemingscommissie prima werk heeft
geleverd. Er zijn drie nieuwe leden geworven die de gemiddelde leeftijd fors naar beneden
trekken. Op 8 januari worden naast de genoemde leden ook Christel Willemse, Hugo van der
Zande en Michel van Nistelrooij benoemd als lid van Dorpsraad Geffen.
8. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst
- de raadsinformatiebrief over het toekomstige onderkomen voor scouting en gilde
biedt weinig nieuws. Volgens Piet van de Wetering (tevens lid van het gilde) gaat het
nog minstens een jaar duren voor het gebouw er staat.
- Er klinkt kritiek op het afscheidsfeest van Maasdonk in sporthal De Geer. Het
programma verliep rommelig, een groot deel van de stoelen bleef leeg, terwijl rond de
statafels veel geroezemoes was. Een gemiste kans.
- Dorpsraad Herpen wil graag een delegatie van Geffen ontvangen tijdens een
vooroverleg in januari. Peter gaat na welke datum daarvoor geldt en wie er allemaal
vanuit Geffen mee gaat.
- Bram van Ravenstein is op de achtergrond begonnen met de ombouw van de
website van Seniorenraad Maasdonk tot website voor Dorpsraad Geffen. DG neemt
uiteraard de doorlopende kosten voor zijn rekening.
9. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
Tonny vraagt aandacht voor de welkomsborden bij de entrees van het dorp. Wie beheert die
en is het mogelijk om er per januari een nieuwjaarsboodschap van de dorpsraad op te
zetten? De gemeente beheert de borden en een boodschap erop zetten vergt minstens zes
weken voorbereiding, zo wordt gesteld.
Tonny vraagt ook aandacht voor de slechte bezorging van het huis-aan-huisblad Regio Oss.
Aan de noordzijde van het spoor wordt die niet bezorgd, terwijl dat wel moet van de
gemeente Oss, aangezien die daarin de gemeentelijke publicaties plaatst.
10. Sluiting
Hans Hoeben dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.
Alle vergaderingen in 2014 en 2015 beginnen om 19.30 uur. Locatie MFC De
Koppellinck. Deze maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op
17 november en 15 december 2014. De data van de vergaderingen in het eerste
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kwartaal van 2015 zijn: 19 januari, 23 februari, 16 maart en 20 april.

Actiestappenlijst
Datum

Actie

Door wie

status

17-03-14

Afspraak maken met Dorpsraad Herpen. Geert van
Boxtel zal ook aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.
Website updaten. In januari 2015 moet deze in de lucht
zijn.
Het accommodatie aanbod in Geffen moet z.s.m. in
beeld worden gebracht door de DG
Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat.

Peter

gaande

Hans, Huub
en Peter
Jo en Hans

gaande

Piet

Gaande. Zie
punt 8c
afgehandeld

21-10-13
19-05-14
15-09-14
15-09-14
15-09-14
15-09-14

20-10-14

17-11-14

17-11-14
17-11-14

raadsinformatiebrief m.b.t. huishoudelijke verzorging;
Het WMO platform heeft zijn grote zorg uitgesproken.
Bespreking verslag SrM rapport woonservicegebieden

Hans Jansen

Groenonderhoud: er moet een overzicht komen waarin
verschillen over de manier waarop de gemeente Oss
en de gemeente Maasdonk werken genoemd zijn.
De DG zal nagaan waar vrachtwagens niet particulier
geparkeerd zijn en een antwoord sturen naar de
Gemeente Oss.
Bomenpark (arboretum). Op 31 december 2014 en 1
januari 2015 zullen 2 bomen geplant worden. De DG is
uitgenodigd om aanwezig te zijn en de leden moeten
aangeven of zij wel of niet aanwezig zullen zijn.
Voorbereiden ontbindings vergadering

Hans

Locatie inspraakavond bestemming gemeentehuis en
Dorpsplein en uitnodiging Elly Smit

Contactlijst leden DG
naam
Hans Hoeben
Peter van Erp
Ans Oude Wesselink
Jo van Dinther
Tonny van Erp
Piet vd Wetering
Ton Tijs
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functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Tel.no.:
06-2256 2563
06-1035 1036
06-4629 4615
06-2118 6319
073-532 1995
06-5378 5726
073-5325328
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Peter

gaande

Afgehandeld.
Zie punt 8b
gaande

Piet en Peter

Afgehandeld.
Zie punt 6b

Allen

gaande

Ine

gaande

Piet en Jo

gaande

e-mail adres
jhoeben@home.nl
peter.vanerp1@gmail.com
ans.v.erp@hotmail.com
jo.mia@ziggo.nl
pa.vanerp@hetnet.nl
piet@vdweteringtransport.nl
helmton@home.nl
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Ine Groos
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06-5374 3531
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