
 

Verslag Dorpsraad Geffen Pagina 1 14-04-2014 
 

 

 
 

Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

14-04-2014 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 14 april 2014 
Aanwezige leden: Antoon Bierings, Jo van Dinther, Peter van Erp, Tonny van Erp, Ans 
Oude Wesselink, Hans Hoeben en Piet vd Wetering  
Aanwezig namens: 
De Gemeente Oss: Johan Berendsen (Hoofd wijkzaken) en Joseph Holl (gebiedsbeheerder). 
W.I.K.: Johan van Herpen 
Arboretum/Gilde St Joris/Restauratie parochiekerk: Harry Peters 
WMO platform/De Kunstkring: Hans Jansen 
Scouting Geffen: Chrisjan van Dinther, Roy van Dinther en Arnold van Sonsbeek 
Toehoorders: Perry van Erp, Ine Peters, Xander Smit en Cees Velthuis 
Notulist: Ine Groos 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda, vaststelling notulen 17 maart 2014 
Aan agendapunt 4 worden 2 items gekoppeld: 4a: gebiedsbeheer Geffen (Joseph  Holl) 
4b: plan voor arboretum (Harry Peters). Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen. 
Uit de actielijst:  
Verkeersremmende maatregelen Dorpstraat. Piet vd Wetering geeft aan dat de Gemeente 
Maasdonk alleen de situatie bij Boetje gaat aanpassen. Bij de Gouden Leeuw gebeurt 
voorlopig niks. Wethouder Brands gaf aan dat aanpassingen mogelijk worden meegenomen 
bij de uitvoering van de snelfietsroute (zie 4). Joseph Holl meldt dat er geen maatregelen 
voor de Dorpstraat en Kloosterstraat in het verschiet liggen in het kader van de 
snelfietsroute.  DG neemt dit punt mee in het halfjaarlijks overleg met B en W van Maasdonk 
op 27 mei 2014. 
 
 3. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst 
- Uitnodiging bijeenkomst met B en W van Oss op 22 april (zie agendapunt 6) 
- Uitnodiging Gemeente Oss voor bijeenkomst op 23 april over vrijkomende 
  agrarische bebouwing (vab’s). Jo van Dinther en Piet van de Wetering zullen naar 
  deze bijeenkomst toegaan. 
- oproep lokale omroep voor bijdragen aan herinneringsboek Maasdonk  
- Uitnodiging onthulling gedenksteen Simon vd Bergh op 6 april 2014 
- Verslagen van stuurgroep Heesch-West 
- Diverse raadsinformatiebrieven 
- Verslag bijeenkomst met B&W Maasdonk 10 december 20131. Aanwezig namens 
   DG: Peter van Erp en Antoon Bierings en niet, zoals abusievelijk vermeld,  Piet van de 
   Wetering. 
- Uitnodiging themabijeenkomst Seniorenraad ‘Wonen voor ouderen in Maasdonk’  
  Uitnodiging door de Seniorenraad Maasdonk ingetrokken. 
- Nieuwe uitnodiging aan Ondernemend Geffen verstuurd 
- Brief Gemeente Maasdonk betreffende bestemmingsplan Kouwe Noord. De  zienswijze  
  ingediend door de DG is niet opgenomen in het bestemmingsplan dat ingediend is aan de   
gemeenteraad. Op 22 april wordt de Maasdonkse gemeenteraad gevraagd in te stemmen 
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met het plan. DG is die avond niet in staat een mondelinge toelichting te geven op onze 
zienswijze. Peter zal die toelichting vooraf aan de griffier sturen, zodat de raadsleden er tijdig 
kennis van kunnen nemen.  
  
4. Snelfietsroute 
Het besluitvormingsproces is gelopen. De aanbesteding zal plaatsvinden in september 2014. 
Het veiligheidsaspect is niet opgenomen. Er is feitelijk niks veranderd aan de route of de 
uitvoering in Geffen. Volgens Joseph Holl is daar ook geen budget voor. DG betreurt de 
gang van zaken in hoge mate en zal zich publiekelijk distantiëren van het project. Hans 
Hoeben zal hierover eerst nog contact opnemen met wethouder Brands. 
4a: gebiedsbeheer Geffen na 1 januari 2015. 
Joseph Holl geeft aan wat gebiedsbeheer in de Gemeente Oss inhoudt. Hieronder valt het 
beheer van openbare gebouwen/ruimten en het onderhoud van bestaande gebouwen. De 
herindeling van De Wiel, de renovatie van De Run, het optimaliseren van de waterafvoer in 
Zuid Geffen en de inspectie van de asfaltwegen en andere zaken zijn in het IUP (Integraal 
Uitvoerings Plan) opgenomen. De DG heeft het recht op het geven van gevraagd en 
ongevraagd advies.  
4b: plan voor arboretum (bomenpark) 
Harry Peters geeft aan dat een voorstel voor een ecologisch educatief centrum en een  
arboretum bij de Gemeente Maasdonk ligt. Er zijn reeds contacten gelegd met het 
ecologisch centrum de Maashorst en Herperduin. Gedacht wordt aan ecologische scholing 
en landschapsbeheer. Het plan van aanpak zal door Hans Hoeben worden  besproken met 
B&W;  DG staat volledig achter het plan en zal de gemeente Maasdonk enthousiasmeren. 
E.e.a. is nog niet overgedragen aan de afdeling Landschapsbeheer van de Gemeente Oss 
(de naam van de contactpersoon zal door Johan Berendsen worden doorgegeven aan Harry 
Peters). Of de vereniging Landschapsbelang Geffen blijft bestaan na 1 januari 2015 staat ter 
discussie.   
  
5. Accommodaties 
1. Uitzichtloze situatie voor Scouting, St Jorisgilde en Jeugdvakantiewerk? Namens de 
stichting die bestaat uit de 3 belanghebbenden geeft Chrisjan van Dinther de actuele situatie 
weer. Het plan is door de Raad van State afgewezen en op dit moment kijken zowel de 
juridische afdeling van de Gemeente Maasdonk en de Gemeente Oss naar de afwijzing. 
Scouting Geffen bestaat dit jaar 30 jaar en in deze periode zijn zij 8 keer van locatie moeten 
veranderen.  De nood is hoog en de brandveiligheid is niet langer gegarandeerd. Ook de 
verwarming/stroomvoorziening van de huidige locatie is een probleem. De stichting die voor 
de fondsen en de regelgeving zorgt wil graag z.s.m. antwoord op de vraag op welke termijn 
er een oplossing zal komen. Dit is een zaak voor de afdeling Vastgoed van de Gemeente 
Oss (Hr Fons Gerardts). De vraag van Harry Peters of er sprake kan zijn van 
belangenverstrengeling omdat een van de indieners van bezwaarschriften bij de Gemeente 
Oss werkt wordt door Johan Berendsen met klem ontkend.    
2. Tijdens de raadsvergadering van 22 april 2014 zal het exploitatieonderzoek 
Gemeenschapshuizen Maasdonk worden besproken. De situatie rond o.a. W.I.K. en MFC 
De Koppellinck zal hier aan de orde komen.  
 
6. Bijeenkomst met B&W Gemeente Oss op 22 april 2014 
Het doel van deze bijeenkomst is de voorgelegde stellingen te bespreken. Het motto is: 
samen doen en hoe doen we dat. Piet van de Wetering, Jo van Dinther en Hans Hoeben 
zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. 
 
7. Bezoek B&W  Gemeente Oss aan Geffen  
De datum is vastgesteld op woensdag 2 juli 2014. Tijdstip 16.00 – 20.00 uur. Zodra de 
agenda is samengesteld zal de DG een officiële uitnodiging uit laten gaan. Peter van Erp, 
Hans Hoeben en Piet van de Wetering zullen zich bezighouden met het samenstellen van 
het programma. De fractievoorzitters van de politieke partijen zullen ook uitgenodigd worden.   
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8. Verdere ontwikkeling Dorpsraad Geffen richting 2015 
Kiescommissie/Raad van wijzen: Antoon Romme, Chrisjan van Dinther en Bert van 
Laarhoven zullen in deze kiescommissie plaatsnemen. Hans Hoeben vraagt om namen van 
potentiele kandidaten aan hem door te geven zodat hij deze kan benaderen. Het aantal 
leden waaruit een dorpsraad moet bestaan is niet duidelijk. De eerder vastgestelde 
speerpuntenlijst voor Geffen wordt aangepast. Het accent zal met name ook komen liggen 
op het accommodatiebeleid en de kwaliteit van de openbare ruimte. De aanpassingen zullen 
naar de inwoners, die de lijst mee hebben opgesteld, worden gecommuniceerd.  
 
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
Tonny van Erp geeft aan dat ze met haar portefeuille jeugd wel in gesprek komt met ouders, 
maar niet met de jeugd zelf. Er komt een plan van aanpak voor het benaderen van de jeugd. 
Antoon Bierings geeft aan dat hij zijn portefeuille ouderen wil overdragen.  
Hans Jansen: het cliëntenplatform WMO wil het WMO manifest aanbieden tijdens de 
eerstvolgende vergadering op 19 mei 2014. Er is al contact geweest met de gemeente Oss 
en Den Bosch. De Kunstkring stelt hun expertise beschikbaar bij de plaatsing van de, door 
de Gemeente Maasdonk geschonken bankjes, en is altijd beschikbaar voor advies.  
Subsidiebeleid in de Gemeente Oss.  De verenigingen kregen in meerderheid te horen dat 
ze in de toekomst meer subsidie mogen verwachten van de gemeente. Alleen de 
binnensporters gaan erop achteruit. DG zal de knelpunten inventariseren. 
Harry Peters: de restauratie van de parochiekerk staat niet op de agenda van de Gemeente 
Oss omdat het een rijksmonument is. De naam van de contactpersoon bij de Gemeente Oss 
voor dit soort zaken zal worden doorgegeven aan Harry Peters. De DG wil dit onderwerp op 
de agenda houden.  
Cees Velthuis spreekt zijn bezorgdheid uit over de veiligheid van de snelfietsroute. 
Johan van Herpen: DG zal de situatie van de huurperikelen van W.I.K. alle aandacht geven. 
Op de vraag of het aanbod en de samenwerking met de Muzelinck financieel voordeel gaat 
opleveren na 1 januari 2015 kan niet worden beantwoord door de Gemeente Oss aangezien 
De Muzelinck een zelfstandige onderneming is. 
Het is belangrijk dat de communicatieroute bekend wordt gemaakt. De Gemeente Oss zal 
een ABC gids introduceren 
Potentieel lid Perry van Erp zal informatie krijgen van Hans over het lidmaatschap aan de 
DG. 
 
10. Sluiting 
Hans Hoeben dankt de aanwezigen voor hun bijdrage. 
Alle vergaderingen in 2014 beginnen om 19.30 uur. Locatie MFC De Koppellinck. Deze 
maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op 19 mei, 16 juni, 18 
augustus, 15 september, 20 oktober 17 november en 15 december 2014.  
 
Actiestappenlijst 
 
Datum Actie Door wie status 

17-03-14 Situatie De Koppellinck Hans gaande 

17-03-14 Afspraak maken met Dorpsraad Berghem Peter gaande 

21-10-13 Website updaten  AntoonPeter gaande 

16-12-13 Nieuwe vergaderdata 2013/2014 Peter afgehandeld 

16-12-13 Nieuwsbrief voor lokale bladen Hans/Peter gaande 

16-12-13 Verkeerssituatie centrum Geffen Piet afgehandeld 

Datum Te bespreken met de Gemeente Maasdonk en/of wethouder(s) 

14-04-14 Snelfietsroute: het besluitvormingsproces is gelopen. De DG zal zich 
publiekelijk distantiëren van het project. 
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Contactlijst leden DG 
 
naam functie Tel.no.:  e-mail adres 
Hans Hoeben voorzitter 06-2256 2563 jhoeben@home.nl 
Peter van Erp secretaris 06-1035 1036 peter.vanerp1@gmail.com 

Ans Oude Wesselink penningmeester 06-4629 4615 ans.v.erp@hotmail.com 
Antoon Bierings lid 06-5733 3760 abierr@ziggo.nl 
Jo van Dinther lid 06-2118 6319 jo.mia@ziggo.nl 
Tonny van Erp lid 073-532 1995 pa.vanerp@hetnet.nl 
Piet vd Wetering lid 06-5378 5726 piet@vdweteringtransport.nl 
Ine Groos notulist 06-5374 3531 Ine.groos@home.nl 
 
 


