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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

17-11-2014 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 17 november 2014 
Aanwezige leden: Jo van Dinther, Peter van Erp, Tonny van Erp, Hans Hoeben, Ans Oude 
Wesselink en Piet vd Wetering. Afwezig met kennisgeving: Ton Tijs 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Johan Berendsen; Hoofd Wijkzaken, Geert van Boxtel; 
wijkcoördinator voor Geffen en Joseph Holl; gebiedsbeheerder 
Toehoorders: Joke vd Hengel, Pierre Konings (deels), Hans Jansen, Rien Oomens (deels), 
Harry Peters, Huub Lamers (vervanger Ton Tijs) en Cees Velthuis 
Notulist: Ine Groos 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen 20 oktober  2014 
De agenda en de notulen zijn vastgesteld.  
 
3. Toekomst gemeentehuis Maasdonk 
Bewoners van Geffen hebben inspraak voor wat betreft  de bestemming van het 
gemeentehuis en het Dorpsplein. Door de DG zal er een inspraakavond georganiseerd 
worden. Alle Geffenaren zijn welkom op deze avond, die gehouden zal worden op (indien 
mogelijk) maandag 2 februari 2015. Er zullen professionals gevraagd worden om hun visie te 
geven. Ideeën worden geopperd: antikraak, Cello (aangepaste woningen voor mensen met 
een beperking), slopen is geen optie voor de DG. Johan Berendsen zal uitzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor tijdelijke behuizing ook i.v.m. vandalisme. Piet en Jo zullen een 
locatie zoeken voor de inspraakavond.  
  
4. Toekomst De Heegt en Ouderenzorg Geffen  
Door Brabant Wonen en Brabant Zorg was gepland om De Heegt te renoveren. In 2011 is er 
een onderzoek gedaan naar de behoefte aan zware zorg en daarom zou de De Heegt een 
zwaardere zorgtaak krijgen. Door het bestuur van Brabant Wonen en Brabant Zorg is 
besloten de voorbereidingen rondom deze renovatie on hold te zetten. De DG twijfelt of we in 
Geffen in de toekomst nog wel een zorgcentrum zullen hebben en zal aandringen op een 
gesprek met Brabant Zorg (Suzan Kroesen, Manager locatiegroep Maasland-West). Een 
uitnodiging voor de eerstvolgende DG vergadering zal z.s.m. worden gedaan (afgehandeld). 
Ook Mevr. Smit zal worden uitgenodigd.   
 
5. Zorg aan huis Sint Jozefoord na splitsing Maasdonk 
Wat zijn de gevolgen van wijzigingen na het beëindigen van de Gemeente Maasdonk in 
relatie tot Sint Jozefoord (SJ) en de wijzigingen in de WMO (Wet Maatschappelijke 
ondersteuning). SJ heeft nu ca. 125 bedden en naast een aantal religieuzen ook een 
groeiend aantal particulieren waarvan een groeiend aantal uit Geffen. Door de wijziging van 
de WMO etc. zijn een aantal zorg taken (ZZP1t/m4) ondergebracht in de thuis situatie en zet 
de zorg instanties aan tot het leveren van gevraagde zorg aan huis (extramurale zorg). De 
WMO budgets worden in principe begrensd door de gemeente grenzen. Het SJ zou dus 
geen extramurale zorg binnen Geffen kunnen leveren. SJ heeft hiervoor van de Gemeente 
Den Bosch reeds toestemming en een WMO budget toegewezen gekregen. Voor een 
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vergrijzend Geffen is deze ontwikkeling een verschraling van het algemeen aanbod inzake 
thuiszorg, maar ook een moeilijk te verteren ontwikkeling/betutteling in de vrije keuze voor 
toekomstige cliënten, met name veroorzaakt door de opheffing van Maasdonk. Het e.e.a. 
wordt nog versterkt door een herbezinning op de toekomst van de Heegt door Brabant zorg. 
 
6. Nabeschouwing verkiezingsavond in De Koppellinck op 12 november 2014 
DG heeft dit verkiezingsdebat georganiseerd en zich daardoor positief geprofileerd.  
 
7. DG op weg naar gemeente Oss 
7a. De kandidaat stelling voor de DG. Er zijn voldoende kandidaten om een keuze te 
maken. Na de toetsing door Johan Berendsen zal de uitslag zeer waarschijnlijk op 1 
december 2014 bekend zijn. De installatie wordt verwacht op 8 januari 2015.  
7b. Infrastructuur 
Joseph Holl: De Heesterseweg zal worden aangepast (3 opties). De financiële kant van de 
zaak is nog niet rond. Medio 2015 wordt een beslissing genomen. Alle openbare verlichting 
zal aangepast/verbeterd worden, dus ook de verlichting aan de Heesterseweg. De bewoners 
van de Heesterseweg kunnen door de DG geraadpleegd worden en eventuele tips kunnen 
worden doorgegeven aan Gemeente Oss.  
De Gemeente Oss wil duidelijk hebben of het parkeren van vrachtwagens in Geffen een 
probleem vormt. Het enige probleem in het centrum van Geffen is een vrachtwagen aan de 
Vlijmdstraat. Deze straat is een doorgang naar de sportvelden. Er zal contact worden 
opgenomen met de chauffeur en een antwoord zal gestuurd worden sturen naar de 
Gemeente Oss. Melding gevaarlijke situatie Bergstraat/Bredeweg door buurtbewoner Tonnie 
van Dinther. Dit punt zal aandacht krijgen.   
De Wiel: er zal bekeken worden of er een gevaarlijke situatie ontstaan is. De beplanting 
verdient ook zeker aandacht.  
 
8. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst 
- uitnodiging informatiebijeenkomst bestemmingsplan buitengebied VGA. Geen actie nodig. 
- ontvangstbevestiging zienswijze DG op bestemmingsplan Kouwe Noord. Dit is een   
  ontwerpbestemmingsplan en komt in de raadsvergadering van 9 december 2014. 
- bericht Brabant Zorg over opschorten verbouwplannen De Heegt. Zie punt 4.  
- informatienota over veranderingen in openbaar vervoer in gemeente Oss. Geen wijziging in 
  Geffen. Het openbaar vervoer wordt geregeld en betaald door de provincie.  
- stand van zaken infraprojecten Geffen (gebiedsbeheerder). Zie punt 6b. 
- raadsinformatiebrief over totaal stookverbod. Geen actie nodig. 
- uitnodiging voor planten eerste bomen arboretum. Zie punt 8e. 
- concept ABC veranderingen met overgang naar Oss. De finale versie wordt in december  
  2014 rondgebracht. 
- melding gevaarlijke situatie Bergstraat/Bredeweg door buurtbewoner Tonnie van Dinther.  
  Zie punt 6b. 
 
8. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
8a. Restauratie parochiekerk Geffen. Voor Kerst 2014 weten we of we kunnen rekenen op  
bijdrage van de provincie Noord Brabant.  
8b. De Seniorenraad Maasdonk (SrM) houdt op te bestaan. De projecten die door de DG 
gevolgd zullen worden zijn: 1. Blijvend Thuis in Eigen Huis; in totaal zijn er ± 50 
aanmeldingen binnengekomen bij de RIGOM en 2. het SrM rapport woonservicegebieden.  
Afgehandeld is het project Digibuurt: er is goed bezochte informatiemiddag gehouden op 5 
november 2014. De “computerhoek” zal alle ondersteuning blijven geven. 
8c. Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat. Of er wel of niet een versmallingsbord 
geplaatst moet worden zal door Piet worden besproken met de Gemeente Maasdonk.   
8d. Website en social media; er moet een werkgroep gevormd worden en de wensen 
moeten duidelijk geformuleerd worden.  
8e. Bomenpark (arboretum). Op 31 december 2014 en 1 januari 2015 zullen 2 bomen 
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geplant worden. De DG is uitgenodigd om aanwezig te zijn en de leden moeten aangeven  of 
zij wel of niet aanwezig zullen zijn. De Gemeente Oss wil, indien nodig, de 
stroomvoorziening voor hun rekening nemen.     
8f. Er zal geen officiële onthulling van de social sofa in Geffen plaatsvinden. De DG spreekt 
zijn teleurstelling hierover uit.  
8g. Opheffen Stichting Dorpsraad Geffen. De papieren voor de KvK moeten ingevuld 
worden. Het kapitaal van de stichting is 0; er zijn dus geen gelden meer beschikbaar. Er 
moet een ontbindingsvergadering worden gehouden (combinatie met reguliere vergadering 
op 15 december 2014).  
8h. Het feestelijk afscheid van de inwoners van Maasdonk vindt plaats op zondag 14 
december 2014 van 14.00-17.00 uur in de sporthal in Geffen.  
8i. Er zal een ludieke overdracht van Geffen naar de Gemeente Oss plaatsvinden. Hier 
worden verder geen mededelingen over gedaan. 
8j. Snelfietsroute; De DG zal alert blijven. 
8k. MFC De Koppellinck: het huurconflict met W.I.K. is opgelost.  
8l. St Joris Gilde en Scouting: de situering van de locatie Weverstraat/Kerkesteeg wordt door 
de Gemeente Oss bekeken. Er moet een educatieve paraaf worden toegevoegd aan de 
aanvraag voor de bouw van de accommodatie. 
8m. Gevaarlijke situatie bij de basisschool. Er zal gecheckt worden of er attentieverhogende 
gekleurde palen moeten/kunnen komen. 
8n. Voor wat betreft een evenemententerrein in Geffen zal door de DG een e-mail gestuurd 
worden naar de Gemeente Oss (afd. Ruimtelijke Ordering). De Gemeente Oss heeft een  
oproep om (bouw)plannen voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied aan te dragen 
voor 20 november. De locatie aan de Papendijk is mogelijk een goede optie. Op een weiland 
tegenover de brandweerkazerne (Papendijk) worden de laatste jaren al wel een aantal 
evenementen gehouden.Het maximum aantal ontheffingen op jaarbasis wordt op deze 
manier elk jaar verleend. Stichting Rottenrijk organiseert sinds een aantal jaar met veel 
succes feestavonden met carnaval in een groot tentencomplex in het dorp. Tot op heden kon 
dit steeds op een open bouwlocatie.  
8o. Op de avond van de Geffense kwis zijn veel Geffenaren actief bezig met Geffen. De DG 
zou zich deze avond kunnen profileren. En als toekomstige DG b.v. de allerbeste wensen 
voor 2015 geven.  
8p. Aanleg glasvezelkabel is een initiatief van de Nuts bedrijven.  
 
10.  Sluiting 
Hans Hoeben dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.  
Alle vergaderingen in 2014 en 2015 beginnen om 19.30 uur. Locatie MFC De 
Koppellinck. Deze maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op 
17 november en 15 december 2014. De data van de vergaderingen in het eerste 
kwartaal van 2015 zijn: 19 januari, 16 februari, 16 maart en 20 april.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actiestappenlijst 
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Datum Actie Door wie status 

17-03-14 Afspraak maken met Dorpsraad Herpen. Geert van 
Boxtel zal ook aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.  

Peter gaande 

21-10-13 Website updaten. In januari 2015 moet deze in de lucht 
zijn. 

Hans, Huub 
en Peter 

gaande 

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

Jo en Hans gaande 

15-09-14 Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat.  Piet Gaande. Zie 
punt 8c 

15-09-14 raadsinformatiebrief m.b.t. huishoudelijke verzorging; 
Het WMO platform heeft zijn grote zorg uitgesproken. 

Hans Jansen afgehandeld 

15-09-14 Bespreking verslag SrM rapport woonservicegebieden Peter  Afgehandeld. 
Zie punt 8b 

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.  

Hans gaande 

20-10-14 De DG zal nagaan waar vrachtwagens niet particulier 
geparkeerd zijn en een antwoord sturen naar de 
Gemeente Oss.  

Piet en Peter Afgehandeld. 
Zie punt 6b 

17-11-14 Bomenpark (arboretum). Op 31 december 2014 en 1 
januari 2015 zullen 2 bomen geplant worden. De DG is 
uitgenodigd om aanwezig te zijn en de leden moeten 
aangeven  of zij wel of niet aanwezig zullen zijn.    

Allen  gaande 

17-11-14 Voorbereiden ontbindings vergadering  Ine  gaande 

17-11-14 Locatie inspraakavond bestemming gemeentehuis en 
Dorpsplein en uitnodiging Elly Smit 

Piet en Jo gaande 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 


