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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

15-09-2014 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 15 september 2014 
Aanwezige leden: Jo van Dinther, Peter van Erp, Tonny van Erp, Hans Hoeben en Piet vd 
Wetering 
Afwezig met kennisgeving: Ans Oude Wesselink en Ton Tijs 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Johan Berendsen; Hoofd Wijkzaken en Joseph Holl; 
gebiedsbeheerder 
Toehoorders: Pierre Konings, Hans Jansen, Harry Peters, Rien Oomens en Huub Lamers 
(vervanger Ton Tijs)  
Notulist: Ine Groos 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is besloten dat het 
concept verslag van deze vergadering gestuurd wordt naar alle aanwezigen (actie Ine). 
 
2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen 18 augustus  2014 
De notulen zijn vastgesteld en zullen worden rondgestuurd.  
 
3. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst 
- raadsinformatiebrief m.b.t. bouwplan Kouwe Noord (zie punt 5). 
- raadsinformatiebrief m.b.t. huishoudelijke verzorging; dit betreft het pilot onderzoek i.v.m.  
  de WMO-bezuinigingen. Het WMO platform heeft zijn grote zorg uitgesproken over het 
  resultaat van dit onderzoek en een brief gestuurd naar de gemeente Maasdonk. Hans 
  Jansen zal een kopie sturen naar de DG. De DG  zal dit met grote aandacht volgen maar  
  zal op dit moment geen actie ondernemen.  
- raadsinformatiebrief m.b.t. niveau groenonderhoud (zie punt 6). 
- uitnodiging van Ondernemend Geffen voor overleg (zie punt 6a). 
- oproep Dorpsraad Nuland voor deelname aan enquete BD over editiewijziging; geen actie  
  nodig 
- uitnodiging onthulling Aloysiusraam van de heemkundekring; de DG was aanwezig. 
- raadsinformatiebrief m.b.t. exploitatie Koppellinck (zie punt 4). 
- verslag Seniorenraad Maasdonk over rapport woonservicegebieden (zie  punt 8c). 
Nagekomen: uitnodiging onthulling social sofa in Nuland; geen actie nodig. 
 
4. Accommodaties Geffen en inventarisatie tbv voorzieningenkaart (stand van zaken) 
4a. MFC De Koppellinck. Tot 31-12-2014 zal de Gemeente Maasdonk garant staan en zal 
het exploitatietekort worden betaald. Er moet een structurele oplossing komen.  Meer 
commerciële verhuur? In oktober zal er een gesprek plaatsvinden tussen de Stg 
Verenigingsplatform, de gemeente Maasdonk en de Beheerstg van het MFC.  
4b. St Joris Gilde, en Scouting: de situering van de locatie Weverstraat/Kerkesteeg wordt 
door de Gemeente Oss bekeken. De huidige situatie bij Carbone is onveilig er moet z.s.m. 
een extra nooduitgang worden gemaakt worden. De gemeente Maasdonk heeft geld 
toegezegd om deze tijdelijke behuizing veiliger te maken. Of er wel of niet een 
bouwvergunning moet worden aangevraagd is niet duidelijk.   
4c. het accommodatie aanbod in Geffen moet in beeld worden gebracht door de DG.  
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5. Gewijzigd bouwplan Kouwe Noord 
I.p.v. de geplande 12 woningen komen er nu 8 woningen. Dit onderwerp zal eind september 
2014 in de gemeenteraad vergadering aan de orde komen. De DG zal vragen stellen over 
o.a. de te verwachte geluidshinder, woonerf is geen lintbebouwing, waarom een beslissing 
nemen voor 31-12-2014 en over de ontsluiting. Agendapunt volgende vergadering. 
 
6. DG op weg naar gemeente Oss 
Er zal door de gemeente Oss een ABC worden opgesteld met daarin alle veranderingen 
t.o.v. de gemeente Maasdonk. Zodra deze beschikbaar is zal de DG hier aandacht aan 
schenken. De speerpuntenlijst (versie 15 april 2014) zal opnieuw worden besproken. 
Niveau groenonderhoud; Joseph geeft aan wat de stand van zaken is over de veranderingen 
in het groenonderhoud (snoeien e.d.) Er moet een duidelijk overzicht komen waarin alle 
verschillen over de manier waarop de gemeente Oss en de gemeente Maasdonk werken 
genoemd zijn. M.a.w. wat geven we prijs en wat winnen we. De inventarisatielijst met alle 
bijzondere (particulieren) bomen en gemeente-bomen moeten worden achterhaald. 
6a.  samenwerking met Ondernemend Geffen? 
Verslag van de vergadering van 02-09-2014 ontvangen. De belangen van de ondernemers 
uit Geffen kunnen evt. gaan via Jo van Dinther en Piet van de Wetering, die ook beide 
ondernemers zijn en lid zijn van Ondernemend Geffen. Het bestuur van Ondernemend 
Geffen zal nauw overleg blijven houden met de DG. Het contact zal gaan lopen via de 

secretarissen Peter van Erp en Wilbert van den Berg. 

6b. betrekken jongeren/jeugd 
Er is een oproep geplaatst in de Torenklanken voor een klankbordgroep. Er is nog geen 
reactie ontvangen. Hans Hoeben zal nogmaals contact opnemen met V.V. Nooit Gedacht 
(Han van Duren). Geluiden uit groepen (zoals W.I.K) worden doorgegeven aan de leden van 
de DG. Of de jongerenraad Maasdonk een actieve rol zal kunnen spelen, zal door Hans 
Hoeben worden nagevraagd.  
6c. Infrastructuur 
Er worden diverse vragen gesteld over projecten en aanpassingen die door Joseph Holl, zo 
mogelijk, worden beantwoord. De Heesterseweg zal worden aangepast en daar is geld voor 
beschikbaar gesteld. Een verzoek voor ondergrondse afvalcontainers kan na 01-01-2015 
worden gedaan. De bestrating in de (verlengde) Bredeweg moet als project worden 
aangekondigd. Of er wel of niet voldoende speelgelegenheden zijn, wordt door de Gemeente 
Oss bekeken. Geoormerkt geld voor o.a. het Dorpsplein blijft geoormerkt.   
 
7. Voorbereidingen voor verkiezingsdebat/ontmoeting met burgemeester Oss 
DG houdt op 12-11-2014 een verkiezingsdebat in Geffen. Het debat is in de eerste plaats 
bedoeld voor de politieke partijen die meedingen naar zetels in de Gemeenteraad van 
Oss. De eerste algemene uitnodiging is verstuurd. Het programma zal nog gemaakt worden.  
 
8. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
8a. ambtenaren-dag gemeente Oss in Geffen op 02-09-2014. Dit is een dag geworden waar 
Geffen heeft laten zien wat Geffen tot Geffen maakt.  
8b. de beslissing over het toekennen van de subsidie voor de restauratie van de kerk is 
bekend. Toekenning Bernhard-fonds (€ 7.500,-) is gegarandeerd maar voor wat betreft de 
bijdrage van de provincie Noord Brabant. zal er na 01-10-2014 opnieuw (3de keer) een 
poging worden gedaan om geld te krijgen  
8c. Seniorenraad Maasdonk (SrM) Lopende projecten zijn: De Ontmoeting is op 10-09-2013 
begonnen en zal wekelijks in het Oude Klooster plaatsvinden. Blijvend Thuis; er is een 
bijeenkomst georganiseerd op 22-09-2014. Digibuurt (via RIGOM) informatie bijeenkomst op 
05-11-2014 waar een deskundige alle ontwerpen zal bespreken. De Dementiewerkgroep: er 
staat een voorlichtingsbijeenkomst (workshop) voor verenigingen en bedrijven gepland voor 
13-11-2014. In totaal zullen 20 personen kunnen deelnemen.  
 
Ingekomen SrM rapport woonservicegebieden. Huub Lamers zal namens de SrM het 
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initiatief nemen voor een extra vergadering die geheel in het teken van dit onderwerp zal 
staan.  
8d. Vervanging van leden van de Dorpsraad: Johan Berendsen legt uit dat de 7 
Dorpsraadsleden formeel niet vervangen kunnen worden.   
8e. Projecten heemkundekring incl. herdenkingsmonument. Locatie herdenkingsmonument; 
samen met de kunstenares, wethouder van de Ven en Gerrit vd Helm  zal de locatie gekozen 
worden. Kunstobjecten; de Kunstkring heeft overleg gehad met Gerrit vd Helm. E.e.a.  moet 
verder met de gemeente Maasdonk geregeld worden. Er is, naar alle waarschijnlijk, een 
taxatierapport met gegevens over alle lokale kunst. Het is niet duidelijk wat er moet gebeuren 
met het RABObank  object. Locatie social sofa is nog niet bekend. De kunstkoeien worden 
momenteel tentoongesteld in het MFC in een afgesloten vitrine.  
8f. Bezoek DG aan stamtafel op 5 oktober 2014. 
8g. Afscheid Antoon Bierings op 22-09-2014; Lambertusstraat 19 om 20.30uur. 
8h. Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat. Alle voorbereidingen zijn getroffen en voor 
eind september 2014 zal e.e.a. gerealiseerd zijn (mededeling wethouder Brands). De 
betreffende ambtenaar van de gemeente Maasdonk moet naast Restaurant Oud Geffe en de 
Gouden Leeuw ook de omwonende op de hoogte stellen.   
8i. De speerpuntenlijst (versie 15 april 2014) zal opnieuw worden besproken. 
8j. de wielertocht van de windmolen; i.v.m. het slechte weer waren er weinig deelnemers. 
vragenlijst burgerparticipatie Joos Ven (afstudeerproject). 
8k.  Website en social media; Peter heeft contact opgenomen met Creativos. i.v.m. met 
vervallen van de website van de SrM zal Huub Lamers contact opnemen met Creativos en 
zal Peter over de uitkomst informeren. 
8l. plan voor bomenpark (arboretum). Er is een startsubsidie aangevraagd. Er zijn nog geen 
duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente Oss. Joseph Holl zal e.e.a. bekijken. Op 24-
09-2014 zal er een gesprek plaats vinden met wethouder Brands.    
8m. Snelheidsroute; een kopie van de brief die de Dorpsraad naar de gemeente Maasdonk 
heeft gestuurd zal naar Joseph Holl worden gestuurd. De DG zal alert blijven.  
8n. De aanvangstijd van de vergaderingen zal worden vermeld op de website. 
8o. Joseph geeft aan dat er een podiumvergadering is aangekondigd waar het 
Centrumplan en de aanpassingen aan de Heesterseweg besproken zullen worden. De 
memo hierover zal hij sturen naar Peter van Erp. 
 
9. 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 20 oktober, 17 
november en 15 december 2014.  
 
Actiestappenlijst 
 

Datum Actie Door wie status 

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

21-10-13 Website updaten. Denk ook aan social media zoals 
Facebook en Twitter Website en social media; Peter 
heeft contact opgenomen met Creativos. i.v.m. met 
vervallen van de website van de SrM zal Huub Lamers 
contact opnemen met Creativos en zal Peter over de 
uitkomst informeren. 

Peter gaande 

19-05-14 Het accommodatie aanbod in Geffen moet in beeld 
worden gebracht door de DG  

Jo gaande 

19-05-14 De stand van zaken betreffende de projecten van de 
Seniorenraad Maasdonk die nog lopen in 2014 zullen 
z.s.m. worden besproken 

Peter; 
agenda punt 
15-09-2014 

gaande 
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19-05-14 Verbreden draagvlak Dorpsraad Geffen (verenigingen) 
Verbreden draagvlak Dorpsraad Geffen (jeugd) of de 
jongerenraad Maasdonk een actieve rol zal kunnen 
spelen zal door Hans Hoeben worden nagevraagd 

Hans 
  
 

gaande 
 
gaande 

16-06-14 vragenlijst burgerparticipatie Joos Ven 
(afstudeerproject). 

Piet gaande 

18-08-14 De stand van zaken betreffende de projecten  van de 
Heemkundekring zullen z.s.m. aan de orde komen  

agendapunt  gaande 

15-09-14 Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat. De 
betreffende ambtenaar van de gemeente Maasdonk 
moet naast Restaurant Oud Geffe en de Gouden 
Leeuw ook de omwonende op de hoogte stellen.   

Hans  

15-09-14 Gewijzigd bouwplan Kouwe Noord: 
De DG zal vragen stellen over o.a. woonerf is geen 
lintbebouwing, verwachte geluidshinder, waarom een 
beslissing nemen voor 31-12-2014 en de ontsluiting. 
Agendapunt volgende vergadering. 

agendapunt  

15-09-14 raadsinformatiebrief m.b.t. huishoudelijke verzorging; 
Het WMO platform heeft zijn grote zorg uitgesproken 
en een brief gestuurd naar de gemeente Maasdonk. 
Hans Jansen zal een kopie sturen naar de DG. 

Hans Jansen  

15-09-14 Snelheidsroute. Een kopie van de brief die de DG naar 
de gemeente Maasdonk heeft gestuurd zal naar 
Joseph Holl worden gestuurd.  

Peter  

15-09-14 verslag SrM rapport woonservicegebieden. Huub 
Lamers zal namens de SrM het initiatief nemen voor 
een extra vergadering geheel in het teken van dit 
onderwerp zal staan. 

Huub  

15-09-14 Groenonderhoud: er moet een overzicht komen waarin 
verschillen over de manier waarop de gemeente Oss 
en de gemeente Maasdonk werken genoemd zijn. De 
inventarisatielijst met alle bijzondere (particulieren) 
bomen en gemeente bomen moeten worden 
achterhaald. 

Hans  

15-09-14 De aanvangstijd van de vergaderingen zal worden 
vermeld op de website. 

Peter  

15-09-14 Joseph geeft aan dat er een podiumvergadering is 
aangekondigd waar het Centrumplan en de 
aanpassingen aan de Heesterseweg besproken 
zullen worden. De memo hierover zal hij sturen naar 
Peter van Erp. 

Joseph  

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

 Geen nieuwe datum afgesproken. 

 
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 

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 
Ton Tijs lid 073-5325328 helmton@home.nl 
Ine Groos notulist 06-5374 3531 Ine.groos@home.nl 

 

Verslag aangenomen en vastgesteld tijdens de vergadering van 20 oktober 2014. 
 


