Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
17-02-2014

Verslag van de vergadering van 17 februari 2014
Aanwezige leden: Antoon Bierings, Jo van Dinther, Peter van Erp (notulen), Tonny van Erp,
Ans Oude Wesselink, Hans Hoeben en Piet vd Wetering.
Aanwezig als gasten: Elly Smit
1. Opening
Hans opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen van 21 oktober 2013
Voorafgaand aan de vaststelling van de agenda kondigt Ans haar vertrek als
penningmeester aan. Geen vrije keuze. De gemeente Oss stelt als voorwaarde dat leden
van de dorpsraad in de betreffende kern wonen. Ans maakt dit jaar op verzoek van Hans nog
wel vol.
Agenda wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen stelt Hans de vraag of er nog reacties zijn gekomen op de
oproep in Torenklanken voor een cpo-project in Geffen. Peter meldt dat niemand zich
gemeld heeft als belangstellende. Alleen wethouder Moon heeft gereageerd (zie ingekomen
stukken).
Tweede punt uit notulen: hoe staat het met de verkeersremmers in de Dorpstraat?
Piet is bij zowel Boetje als de Gouden Leeuw geweest. Boetje wil beide obstakels aan de
kant van zijn terras. Hij is tevreden over effect.
Bij de Gouden Leeuw is het lastiger. Door het parkeren tegenover bij Oud Geffe is een
versmalling bij het terras geen optie. Mogelijk biedt een sluisconstructie aan weerszijden van
de Gouden Leeuw een oplossing. Wethouder Brands vermoedt dat deze constructie niet
past in een 30-kilometerzone, maar is bereid om de zaak nog eens goed tegen het licht te
houden. Er komt een vervolggesprek met Piet en een verkeersambtenaar.
Mevrouw Smit vraagt aandacht voor de belabberde situatie voor wandelaars bij De Gouden
Leeuw. Dit probleem wordt meegenomen in het vervolggesprek.
Derde punt uit de notulen: Hans wil vaart in de actualisering van de website. Antoon en Peter
plannen een afspraak bij Gilbert om de site over te nemen. In een later stadium wordt
mogelijk een nieuwe site gebouwd. Eventueel wordt dat een nieuwe dorpssite, waar behalve
de dorpsraad ook andere verenigingen en organisaties hun informatie kunnen delen.
Uit de actielijst:
- Peter blijft contact zoeken met dorpsraad Herpen voor informatieuitwisseling.
- Nieuwe afspraak met B en W (inmiddels is deze vastgelegd op 27 mei)
- De adoptie van de tweede Geffense rotonde door een bedrijf wordt meegenomen in
de bespreking met B en W.
Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst
Hans meldt dat de dorpsraad de vinger nadrukkelijk aan de pols moet houden bij de
gevolgen van de herindeling voor verenigingen en accommodaties. De gemeente Oss belegt
enkele informatiebijeenkomsten over dit onderwerp in maart. DG is aanwezig om dit kritisch
te kunnen blijven volgen.
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Ans meldt dat de post van de Rabobank betreffende de rekening van DG nog steeds bij
Gilbert in de bus valt. Om dit te corrigeren moet de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
worden gewijzigd, weet Antoon. Hij gaat procedure na en informeert bestuur (inmiddels
gebeurd).
Ook de post van De Koppellinck is niet juist geadresseerd. Komt nu nog aan bij Ine. Peter
legt contact om dit te wijzigen in zijn adres.
Hans doet verslag van zijn activiteiten in de eerste weken van zijn voorzitterschap. Hij heeft
onder meer gesprekken gevoerd met Johan Berendsen, dorpsraad Vinkel en dorpsraad
Nuland. Ook is hij geïnterviewd door Radio Vladeracken.
4. Zorgcoöperatie
Antoon en Jo hebben op 19 januari een uitgebreid gesprek gehad met het RIGOM om het
speelveld in beeld te krijgen. Conclusie na afloop is dat een zorgcoöperatie in Geffen op dit
moment geen toegevoegde waarde heeft. Er lijkt al een soort van sluitend netwerk te
bestaan en een zorgcoöperatie die ook weer zaken regisseert is niet zinvol.
Hans oppert een staalkaart om alle contacten en activiteiten inzichtelijk te krijgen.
Antoon meldt dat de Seniorenraad daar al volop mee bezig is.
Mevrouw Smit meldt dat uiteindelijk nog wel geconcludeerd zou kunnen worden dat er in
Geffen hiaten zijn, bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum met eetpunt.
5. Inbraakpreventie
Hans, Piet en Ans hebben een gesprek gehad met een medewerkster van de gemeente die
over veiligheid gaat en de wijkagent. Zij vragen de medewerking van de drie dorpsraden bij
de bewustmaking van inwoners op inbraakrisico. Eerder is samen met de scouting een
succesvolle voetstappenactie uitgevoerd. Nu wordt geopteerd voor een ‘roadblock’ op een
van de toegangswegen, waarbij automobilisten naar hun reisdoel wordt gevraagd en een
brochure wordt overhandigd. Ook zou de dorpsraad een informatiebijeenkomst met dit thema
kunnen houden.
De leden van DG zijn niet enthousiast over het roafblock-idee. Wekt waarschijnlijk alleen
maar irritatie op. Het kan wel een onderwerp zijn op een informatieavond, maar de vraag is
of er veel mensen op zo’n avond afkomen. Wel kan het onderwerp onderdeel zijn van een
bredere bijeenkomst. Hans stemt dit verder af met de gemeente.
6. Onrust rond De Koppellinck
In de krant heeft een uitgebreid artikel gestaan over de hoge huur die fanfare WIK kwijt is vor
De Koppellinck. Inmiddels heeft de gemeente besloten de huur te bevriezen en te
onderzoeken hoe de huur voor WIK zich verhoudt tot muziekverenigingen in Vinkel en
Nuland.
Hans stelt voor dit onderzoek af te wachten. Het probleem geldt wat hem betreft niet alleen
voor WIK maar ook voor het bestuur van De Koppellinck. Die kan de exploitatie met drie
huurders niet rond krijgen. De vraag is ook hier hoe Oss straks met deze problematiek om
zal gaan.
Hans legt contact met de burgemeester (portefeuillehouder Rien van de Ven is ziek) met de
vraag of het probleem bij een volgende bijeenkomst van DG kan worden toegelicht.
7. Verdere ontwikkeling Dorpsraad Geffen richting 2015
Hans heeft een nota als discussiestuk ingebracht. Met deze nota wil hij de basis leggen voor
de dorpsraad onder Osse vleugels. Belangrijk kader daarin is de speerpuntenlijst die DG
eerder op verzoek van de gemeente Maasdonk heeft opgesteld. Deze lijst behoeft
actualisering. Ook de portefeuilleverdeling moet herijkt.
De meeste leden voorzien problemen bij een herverdeling van aandachtsgebieden op basis
van thema’s. Gekozen wordt voor een taakverdeling in doelgroepen. Dat is helderder.
De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:
- Antoon: doelgroep senioren
- Piet: doelgroep ondernemers
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- Peter en Hans: buurtverenigingen en gezinnen
- Tonny: jeugd/jongeren/kinderen
- Hans en Jo: verenigingen
De taakverdeling is niet vrijblijvend. Iedere portefeuillehouder wordt geacht in kaart te
brengen hoe het geluid van de doelgroepen het best in DG kan doorklinken. In 2015 moet
heel Geffen zich vertegenwoordigd voelen in de dorpsraad.
Om alle extra activiteiten tijdig te kunnen bijsturen is een verhoging van de
vergaderfrequentie vereist. We gaan elke maand vergaderen, waarbij de huidige (even)
maanden openbare vergaderingen zijn en de extra (oneven) maanden besloten. Niet omdat
we iets te verbergen hebben, maar omdat het praktischer is in de communicatie naar buiten
toe. Belangrijke besluiten worden altijd in het openbaar genomen.
De huidige vergaderruimte in De Koppellinck past niet in het uitgangspunt van transparantie.
Niemand die de dorpsraad ooit ziet vergaderen en er is nauwelijks ruimte voor gasten. Peter
brengt de alternatieven voor deze vergaderplek in kaart en doet verslag.
Ten slotte wil Hans het college en de gemeenteraad van Oss uitnodigen om in mei kennis te
maken met Geffen en de dorpsraad. Er moet een interessant dagprogramma worden
georganiseerd en DG moet tegelijk inzichtelijk maken waar de aandachtspunten in Geffen
liggen voor gemeentebestuur en politiek.
8. Rondvraag
Piet: In Lith worden eerder gedoogde situaties nu erg streng gehandhaafd. Hoe gaat dat
strak in Geffen? Wellicht een vraag voor tijdens het bezoek van Oss aan Geffen.
Antoon tipt overige leden dat de Seniorenraad een erg interessante nota op haar website
heeft gepubliceerd over woonzorgzones.
9. Sluiting
Hans dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.
Actiestappenlijst
Datum
21-10-13
21-10-13
21-10-13
16-12-13
16-12-13
16-12-13
16-12-13
16-12-13
Datum
15-10-12

Actie
Door wie
status
gaande
Inbraakpreventie
Hans
gaande
Afspraak maken met Dorpsraad Herpen
Peter
Website updaten
AntoonPeter gaande
gaande
Nieuwe vergaderdata 2013/2014
Peter
gaande
Nieuwsbrief voor lokale bladen
Hans/Peter
afgewerkt
Portefeuilleverdeling leden DG
Hans/Peter
27 mei
Afspraak maken met B&W Maasdonk
Peter
Gaande
Verkeerssituatie centrum Geffen
Piet
Te bespreken met de Gemeente Maasdonk en/of wethouder(s)
Rotondes Geffen: door de Gemeente Maasdonk wordt een bedrag
gereserveerd voor het voortraject. Een rotonde is geadopteerd door De
Korenbeemd. De andere rotonde (D’n Hoan) is nog beschikbaar voor adoptie.

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

Tel.no.:
06-2256 2563
06-1035 1036
06-4629 4615
06-5733 3760
06-2118 6319
073-532 1995
06-5378 5726
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
Ine.groos@home.nl
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