Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
16-06-2014

Verslag van de openbare vergadering van 16 juni 2014
Aanwezige leden: Jo van Dinther, Peter van Erp, Tonny van Erp, Ans Oude Wesselink,
Hans Hoeben en Piet vd Wetering.
Afwezig met kennisgeving: Antoon Bierings en Ton Tijs
Aanwezig namens:
De Gemeente Oss: Joseph Holl (gebiedsbeheerder).
Arboretum/Gilde St Joris/Restauratie parochiekerk: Harry Peters
Toehoorders: Pierre Konings, Hans Jansen en Elly Smit-Nahon
Notulist: Ine Groos
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen 19 mei 2014
De notulen zijn vastgesteld en zullen worden rondgestuurd. Er zijn problemen met het
plaatsen van items op de website; actie wordt genomen door Peter van Erp.
3. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst
- manifest Seniorenraad Maasdonk; De DG staat achter dit manifest; zie ook punt 7.
- diverse raadsinformatiebrieven; geen actie nodig.
- vragenlijst burgerparticipatie Joos Ven (afstudeerproject); zie actiestappenlijst.
4. Laatste reguliere bijeenkomst met B&W Maasdonk (mondeling verslag)
Het verslag van de vergadering van 10 december 2013 is vastgesteld.
4a. Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat. Piet vd Wetering zal samen met wethouder
Brands (nogmaals) de situatie bekijken.
4b. bestemming gemeentehuis/levendigheid Dorpsplein
Er wordt voortvarend gezocht een nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Van de
Gemeente Oss heeft de Gemeente Maasdonk groen licht gekregen om actie te nemen. Er is
een bedrag van €5.000,- geoormerkt voor het levendig houden van het Dorpsplein.
4c. plan voor bomenpark (arboretum).
Op 16 juni 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden met wethouder Brands. Er is een
stichting opgericht en een subsidie toegezegd. Er zijn ook 3 locaties genoemd. Zowel de
Maashorst en Herperduin staan positief tegenover de plannen. De vereniging
Landschapsbelang Geffen zal ook een rol gaan spelen. Joseph Holl geeft aan dat afspraken
over onderhoud contractueel moeten worden vastgelegd.
4d. snelfietsroute; de aftrap vindt op 3 juli 2014 in Rosmalen plaats. De Gemeente Oss zal
de situatie in Geffen niet uit het oog verliezen.
4e. accommodaties in Geffen voor activiteiten
a) perikelen De Koppellinck/WIK: op 30 juni zal er een gesprek met wethouder Brands, de
WIK en De Koppellinck (Stg VPG) plaatsvinden. De roep om hulp van De Koppellinck (met
name van de voorzitter Pierre Konings) wordt door de DG gehoord.
b) St Joris Gilde, en Scouting: op dit moment heeft er een bespreking plaats over eventuele
tijdelijke en permanente oplossingen op andere locaties.
c) het accommodatie aanbod in Geffen moet in beeld worden gebracht door de DG. De DG
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moet via een publicatie in de Torenklanken aan de inwoners van Geffen uitleggen waarom
deze inventarisatie plaatsvindt; actie Hans Hoeben en Peter van Erp.
4f. plaatsing banken en inbreng kunstkring Geffen
Bij het vaststellen van de locatie zal de DG betrokken worden. Er zal geen inbreng van de
Kunstkring worden gevraagd. Hans Jansen brengt in dat het aanbrengen van de mozaïek
een kostbare zaak is (vergt veel werkuren) en dat de kosten opnieuw bekeken moeten
worden en inbreng van de Kunstkring overwogen moeten worden. Hans Hoeben zal dit
doorgeven aan de Gemeente Maasdonk.
4g. bouwplan Kouwe Noord in relatie tot recent besluit gemeenteraad. De initiatiefnemer

van het bouwplan moet met een nieuw plan moet komen dat uitgaat van veel minder
woningen en dat de uitwegen niet op de fietspad mogen uitkomen.
5. Bezoek B&W Oss aan Geffen op dinsdag 1 juli 2014
Besproken na afloop van de vergadering. Peter van Erp, Hans Hoeben en Piet van de
Wetering houden zich bezig met het samenstellen van het programma.
6. Dorpsraad Geffen op weg naar Gemeente Oss
Op 27 mei 2014 heeft de Gemeente Maasdonk toegezegd om alle lopende zaken over te
dragen naar de Gemeente Oss. Verbreden draagvlak; door de Ondernemers Vereniging is er
geen nieuwe afspraak gemaakt. De wensen van de diverse wijken in Geffen met het oog op
de leefbaarheid in de wijk zal in beeld worden gebracht. De buurtverenigingen zullen
benaderd worden; actie Hans Hoeben. Er komt een plan van aanpak voor het benaderen
van de jeugd. Er zal ook een oproep geplaatst worden in de Torenklanken voor een
klankbordgroep voor de jeugd..
7. Seniorenraad Maasdonk
De projecten die nog lopen in 2014 zullen in de eerstvolgende vergadering worden
besproken. Projecten zijn: De Ontmoeting (oude Klooster), Blijvend Thuis en Digibuurt (via
RIGOM) en de Dementiewerkgroep. Het obstakelboek, toegankelijkheid/stoepen, moet door
de Gemeente Maasdonk worden overgedragen aan de Gemeente Oss.
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
8a. Verplaatsing herdenkingsmonument. Het initiatief ligt bij de Stamtafel.
8b. Organiseren feest: einde Gemeente Geffen. Het initiatief ligt bij de Stamtafel.
8c. Wie vult de leemte in van de burgemeester als spreker bij officiële gelegenheden?
8d. Joseph Holl maakt duidelijk hoe de Gemeente Oss omgaat met o.a. het dagelijks
onderhoud en groot onderhoud. Aandachtspunten betreffende het onderhoud moeten
doorgegeven worden aan Gebiedsbeheer. Ook de verschillende budgeten worden
besproken.
8e: Peter van Erp is benaderd door bewoners langs de geluidswal langs het spoor. Er is een
oplossing gevonden (rasterwerk met klimop); geen kosten voor de bewoners.
8f. De column in de Torenklanken, De Dorpspomp, is zeker niet leidend voor de DG maar
geeft wel een indruk van wat er besproken wordt in Geffen.
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 18 augustus, 15
september, 20 oktober 17 november en 15 december 2014.
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Actiestappenlijst
Datum
17-03-14
17-03-14
21-10-13
16-12-13
19-05-14
19-05-14

19-05-14
16-06-14

16-06-14
Datum

Actie
Door wie
status
gaande
Situatie De Koppellinck.
Hans
gaande
Afspraak maken met Dorpsraad Berghem en/of Peter
Herpen.
Website updaten.
Peter/Perry gaande
gaande
Nieuwsbrief voor lokale bladen.
Hans/Peter
gaande
Het accommodatie aanbod in Geffen moet in
Jo
beeld worden gebracht door de DG.
gaande
De stand van zaken betreffende de projecten
Peter;
van de Seniorenraad Maasdonk die nog lopen
agenda punt
in 2014 zullen in de eerstvolgende vergadering 18-08-2014.
worden besproken.
gaande
Verbreden draagvlak Dorpsraad Geffen
Hans
Publicatie over het doel van het in beeld
Hans/Peter
brengen van beschikbare accommodatie in
Geffen.
gaande
vragenlijst burgerparticipatie Joos Ven
Piet
(afstudeerproject).
Te bespreken met de Gemeente Maasdonk en/of wethouder(s)
Geen nieuwe datum afgesproken.

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

Tel.no.:
06-2256 2563
06-1035 1036
06-4629 4615
06-5733 3760
06-2118 6319
073-532 1995
06-5378 5726
073-5325328
06-5374 3531
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e-mail adres
jhoeben@home.nl
peter.vanerp1@gmail.com
ans.v.erp@hotmail.com
abierr@ziggo.nl
jo.mia@ziggo.nl
pa.vanerp@hetnet.nl
piet@vdweteringtransport.nl
helmton@home.nl
Ine.groos@home.nl
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