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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

17-03-2014 

 
 

Verslag van de vergadering van 17 maart 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: Johan Berendsen 
 
1. Opening 
Hans opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda, vaststelling notulen 17 februari en actielijst 
Geen opmerkingen over de agenda en notulen. 
Uit de actielijst:  

- Op aangeven van Johan wordt contact gezocht met Berghem in plaats van Herpen. 
Volgens Johan is Berghem als enkelvoudige kern beter vergelijkbaar met Geffen dan 
Herpen. Johan mailt nog wie we het beste kunnen benaderen voor info-uitwisseling. 

- De volgende openbare vergadering van Dorspraad Geffen is niet op de vaste derde 
maandag van de maand, in verband met Pasen. De nieuwe vergaderdatum wordt 14 
april. Peter stuurt bericht naar Torenklanken om publiek hierop te attenderen. 

- Dorpsraad Geffen wil in voorbereiding op de overgang naar Oss het college van B en 
W van deze gemeente uitnodigen voor een kennismaking in mei of juni. Johan gaat 
op zoek naar een geschikte datum in de drukke agenda van het college. Hij adviseert 
ook de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad uit te nodigen 
en de ambtelijke top, bij elkaar ongeveer 15 personen. Aan de dorpsraad om een 
aardige ontvangst en programma in elkaar te steken. Peter, Hans en Piet zullen zich 
daarmee bezighouden.  

- De situatie rond WIK en De Koppellinck is nog steeds onhelder. Hans gaat uitzoeken 
hoe de vlag erbij hangt en of de dorpsraad een rol kan spelen in het oplossen van de 
problemen. 

 
 
 
3. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst 
Uitnodigingen voor bijeenkomsten (sport)verenigingen over het subsidiebeleid in Oss. En 
een reactie op de alternatieve snelfietsroute. Beide punten komen later als apart agendapunt 
aan de orde.  
  
4. Subsidiebijeenkomsten 
In De Koppellinck en het gemeentehuis zijn op 10 en 11 maart bijeenkomsten gehouden 
voor (sport)verenigingen over het subsidiebeleid in de gemeente Oss. Dorpsraad Geffen was 
op beide bijeenkomsten goed vertegenwoordigd. 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. Ook kwamen er zorgpunten aan het licht. Zo moeten 
buitensportverenigingen het reguliere onderhoud zelf gaan uitvoeren en is er straks geen 
beheerder meer in de sporthal. Dorpsraad Geffen is het met Johan Berendsen eens dat deze 
zaken met een beetje goede wil en heldere afspraken moeten zijn op te lossen. Waar 
problemen blijven bestaan is er altijd de mogelijkheid om in overleg te gaan met de 
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gemeente.  
  
5. Andere vergaderlocatie dorpsraad 
Zoals tijdens de vorige vergadering afgesproken heeft Peter contact gelegd met De 
Koppellinck (Ad van den Hurk) over een alternatieve vergaderlocatie. De huidige 
vergaderplek zit verstopt en Dorpsraad Geffen wil zich juist laten zien en transparantie 
uitstralen. Probleem is dat er in de eerste dagen van de week weinig ruimte vrij is in De 
Koppellinck. Verplaatsen van de vaste vergadermaandag is eerder al problematisch 
gebleken, dus dat is geen optie. Peter deed de suggestie om de glazen ruimte op de eerste 
verdieping te gebruiken. Deze blijkt echter van de basisschool en valt dus buiten de ruimtes 
van het verenigingsplatform. Ad vd Hurk ziet desondanks mogelijkheden. Met Tonnie hebben 
we als het ware een toezichthouder van de school in ons midden. Ad legt contact met de 
schooldirectie en laat ons weten of we in de toekomst gebruik kunnen maken van deze 
ruimte. 
 
6. Snelfietsroute 
Na een lange stilte is er eindelijk een reactie op het schrijven van Dorpsraad Geffen over de 
Snelfietsroute door ons dorp. Helaas is de reactie uitermate teleurstellend. De route dwars 
over de Dorpstraat en Kloosterstraat blijft gehandhaafd. De alternatieve route wordt om een 
aantal redenen terzijde geschoven. In de ogen van Dorpsraad Geffen snijden de meeste 
daarvan geen hout. Zo wordt onder meer gesproken over het maatschappelijke aspect (de 
route door het dorp leidt fietsers langs terrassen en dat genereert omzet voor de horeca). De 
hele opzet van de snelfietsroute is echter gericht op forensen en andere mensen die snel 
van A naar B willen. Het is geen toeristische fietsroute. Er wordt totaal niet ingegaan op de 
argumenten van de dorpsraad dat de geplande route gevaarlijk is, niet herkenbaar als 
snelfietsroute, geen vlotte doorstroming garandeert, kortom op geen enkele wijze bijdraagt 
aan de doelstellingen van de snelfietsroute.  
Johan Berendsen stelt dat de dorpsraad een achterhoedegevecht voert. “Het 
besluitvormingsproces is gelopen.” Mogelijk zijn er nog wel kansen om de vastgestelde route 
veiliger in te richten. De Osse ambtenaar die kennelijk achter het schrijven aan de dorpsraad 
zit wordt door Johan benadert om bij de volgende vergadering aan te schuiven en de zorgen 
van DG aan te horen.  
Intussen zal Peter een formele reactie (van teleurstelling) schrijven aan wethouder Brands. 
Als het verdere overleg  geen resultaat sorteert, zal Dorpsraad Geffen zich publiekelijk 
distantiëren van het project.  
 
 
7. Gemeentehuis/heemkundekring/accommodaties 
Als op 1 januari het gemeentehuis leegkomt, slaat dit een groot gat in de levendigheid op en 
rond het Dorpsplein. Dorpsraad Geffen vreest verloedering en wil met de gemeente Oss, de 
nieuwe eigenaar, meedenken over herbestemming dan wel sloop en nieuwbouw.  
De situatie van de heemkundekring vergt bijzondere aandacht. Deze vereniging is na 1 
januari nog de enige gebruiker van het gemeentehuis en de gemeente Oss wil het gebouw 
afsluiten van licht en verwarming. De heemkundekring gaat op zoek naar een andere ruimte, 
maar voorziet dat dit een lastige opgave is, gezien het grote ruimtebeslag dat momenteel op 
de kelder van het gemeentehuis wordt gelegd. Het Makelpunt van de gemeente Oss biedt 
ondersteuning. Intussen vraagt Dorpsraad Geffen zich af of er geen kansen zijn om de 
heemkundekring toch niet nog een paar jaar op de huidige plek te laten zitten. Het 
verwarmings- en lichtprobleem moet relatief simpel opgelost kunnen worden. Mocht de 
heemkundekring in de knel komen, dan wil de dorpsraad graag meedenken over een 
oplossing in deze richting. Dorpsraad Geffen wil sowieso dat het gemeentehuis en de 
leefbaarheid van het Dorpsplein hoog op de aandachtslijst in Oss komt.  
 
In navolging van voorgaande problematiek komt ook de situatie rond multifunctioneel 
centrum De Koppellinck aan de orde. Jo vat die problematiek als volgt samen: “Het is een 
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heel mooie school, maar als sociaal-cultureel centrum is het een mislukking.” De problemen 
zijn bekend: overdag is het gebouw in gebruik als school en kunnen er geen anderen gebruik 
van maken. ’s Avonds is muziekvereniging WIK veel dagen de hoofdgebruiker. Het geluid 
dat dan geproduceerd wordt maakt gebruik door andere verenigingen vaak onmogelijk. Er is 
volgens Jo bezuinigt op de geluidsisolatie. Om deze reden en vanwege de hoge huurkosten 
blijven andere verenigingen, zoals de toneelvereniging, weg. Dat veroorzaakt weer 
problemen met de exploitatie en zo komt De Koppellinck in een neerwaartse spiraal.  
Hans voorziet de situatie dat straks verenigingen dakloos raken, terwijl de gemeente met 
lege ruimtes zit. Hij wil meer coördinatie tussen behoefte en aanbod van ruimte.  
Johan weet dat de gemeente Oss bezig is met het opstellen van zogenaamde 
voorzieningenkaarten voor verschillende kernen. Daarin worden behoeften, accommodaties 
en ontwikkelingen op beider vlak in kaart gebracht. Zo ontstaat een beter inzicht en worden 
zinloze investeringen voorkomen. Hij gaat kijken of Geffen snel een eigen 
voorzieningenkaart kan krijgen.  
Met de specifieke situatie rond De Koppellinck wil Oss zich niet bemoeien, zolang de 
gemeente Maasdonk met het probleem aan de slag is. Of de huren straks dalen of stijgen 
valt moeilijk te zeggen. Er is in Oss geen relatie tussen de gevraagde huren en de bezetting 
van een accommodatie (exploitatieprobleem). 
 
8. Verdere ontwikkeling Dorpsraad Geffen richting 2015 
Kiescommissie/Raad van wijzen: Antoon Romme heeft als eerste toegezegd om als 
toezichthouder van de dorpsraad te gaan functioneren. De namen van Gerrit vd Helm, Diny 
van Wanrooij, Chrisjan van Dinther en Bert van Laarhoven vallen als andere kandidaten voor 
deze eervolle rol. Hans gaat ze benaderen. 
Hans gaat een uitnodiging opstellen voor de buurt- en andere verenigingen om in overleg te 
treden.  
Tonnie concludeert dat ze met haar portefeuille jeugd wel in gesprek komt met ouders, maar 
niet met de jeugd zelf. Via Ans probeert ze in contact te komen met carnavalsverenigingen. 
Onze doelgroep ligt met name op de leeftijd tussen 18 en 30.  
Antoon geeft aan dat hij zijn portefeuille ouderen wil overdragen aan Ton Tijs. Die zit nu nog 
in de Seniorenraad Maasdonk, die eind dit jaar wordt opgeheven. Hij heeft aangegeven in de 
Osse Seniorenraad te willen aanschuiven. In het verlengde daarvan zou een plek in de 
Geffense dorpsraad een perfecte aanvulling zijn.  
Jo en Piet gaan ondernemersvoorzitter John van Wanrooij aan zijn jas trekken over een 
gesprek met de dorpsraad.  
 
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.  
 
Om meer bekendheid aan de dorpsraad te geven en uitleg te geven over de rol die  de 
dorpsraad gaat spelen, wordt ingezet op een openbare bijeenkomst in september/oktober. 
Tijdens deze bijeenkomst kan het gemeentebestuur van Oss zich ook aan de bevolking 
presenteren. Aan de bijeenkomst kan ook een verkiezingsdebat worden gekoppeld. Mogelijk 
kan dit op het festivalterrein van Strooipop.  
 
 
9. Rondvraag 
Geen vragen.  
  
10. Sluiting 
Hans dankt de aanwezigen voor hun bijdrage. 
 
Actiestappenlijst 
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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 gaande 

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

16-12-13 Portefeuilleverdeling leden DG Hans/Peter afgewerkt 

16-12-13 Afspraak maken met B&W Maasdonk Peter Staat (27 mei) 

16-12-13 Verkeerssituatie centrum Geffen Piet Gaande 

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

15-10-12 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 
 
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 notuliste 06-5374 3531 Ine.groos@home.nl 
 
 


