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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

18-08-2014 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 18 augustus 2014 
Aanwezige leden: Jo van Dinther, Peter van Erp, Tonny van Erp, Ans Oude Wesselink, 
Hans Hoeben en Piet vd Wetering 
Afwezig met kennisgeving: Ton Tijs 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Johan Berendsen; Hoofd Wijkzaken. 
Toehoorders: Pierre Konings, Hans Jansen, Harry Peters, Ellie Savelkouls en Cees 
Velthuis  
Notulist: Ine Groos 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen 16 juni  2014 
De notulen zijn vastgesteld en zullen worden rondgestuurd. Toegevoegd aan de agenda is 
punt 7a; interactie met Stamtafel.   
 
3. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst 
- verslag bijeenkomst met B. & W. Maasdonk 27 mei (geen actie nodig) 
- raadsinformatiebrief m.b.t. accommodatie scouting en gilde (punt 5b) 
- aandachtspunten couleur locale Maasdonk voor Den Bosch en Oss + reacties (geen reactie  
  nodig) 
- uitnodiging bijeenkomst CDA Oss 1 september (geen actie nodig) 
- ambtenarendag Gemeente Oss in Geffen 2 september (punt 8f) 
- zorgen herdenkingsmonument Stamtafel (geen reactie nodig) 
- reactie heemkundekring op vragen DG over herdenkingsmonument (punt 8g) 
- overzicht projecten heemkundekring (punt 8g) 
- correspondentie met kunstkring over social sofa’s Maasdonk (punt 8d) 
- nieuw evenementenbeleid Gemeente Oss (zie:oss.nl/actueel/bekendmakingen); Hans geeft  
  een toelichting. De Gemeente Oss is al betrokken bij Effe noar Geffe (geen actie nodig) 
 
4. Bezoek Gemeentebestuur en ambtelijke top aan Geffen op 1 juli 2014; korte  
evaluatie 
Johan Berendsen geeft een compliment aan de organisatie. Het was een warm welkom 
maar ook de kritische noot ontbrak niet (opening door Jan van Ravenstein). 
 
5. accommodaties in Geffen en inventarisatie tbv voorzieningenkaart voor activiteiten 
5a. perikelen De Koppellinck/WIK: op 30 juni 2014 heeft er een constructief gesprek met 
wethouder Rini vd Ven, de WIK en De Koppellinck (Stg VPG) plaatsgevonden. Tot 31 
december zal de Gemeente Maasdonk garant staan. Er moet een structuele oplossing 
komen.   
5b. St Joris Gilde, en Scouting: de situering van de locatie Weverstraat/Kerkesteeg wordt 
door de Gemeente Oss bekeken. De DG is van mening dat er een veilige oversteek voor 
kinderen gerealiseerd moet worden. 
Op 20 augustus zal er een overleg plaatsvinden over de huidige situatie bij Carbone.  
5c. het accommodatie aanbod in Geffen moet in beeld worden gebracht door de DG.  
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6. Verkiezingsdebat/kennismaking Geffen met Burgemeester Oss  
Dorpsraad Geffen houdt op 12 november 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 voor dit debat zal z.s.m. door de 
secretaris worden verstuurd (afgehandeld). Het programma zal nog gemaakt worden. Denk 
aan bezichtiging kerk (restauratie). Het aanbod van Boetje om, op ons verzoek, dit 
evenement plaats te laten vinden tijdens Strooipop komt hierbij te vervallen.  
 
7. Dorpsraad Geffen 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. Het is 
duidelijk dat de afvalverzameling in de Gemeente Maasdonk anders is geregeld dan in de 
Gemeente Oss. 
 
7a. Interactie met de stamtafel.  
Zoals al eerder besproken is de column in de Torenklanken, De Dorpspomp, zeker niet 
leidend voor de DG maar geeft wel een indruk van wat er besproken wordt in Geffen. Aan de 
uitnodiging van de Stamtafel voor de bijeenkomst op 23 augustus kan geen gehoor worden 
gegeven omdat Hans Hoeben met vakantie is. 
 
8.  Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
8a. Afscheid Antoon Bierings; wordt geregeld door Ans en Tonny. 
8b. Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat. Er is nog geen actie ondernomen; deadline 
31 juli 2014. Piet vd Wetering zal contact opnemen met wethouder Brands. 
8c Bomenpark (arboretum). 
Er is een stichting opgericht en een subsidie toegezegd. Zowel de Maashorst en Herperduin 
staan positief tegenover de plannen. De vereniging Landschapsbelang Geffen zal geen rol 
gaan spelen.     
8d. plaatsing banken en inbreng kunstkring Geffen 
Als locatie voor de geschonken bank (social sofa) stelt de DG het Dorpsplein voor. Hans zal 
dit doorgeven aan de betrokken wethouder. Het is niet duidelijk hoe deze bank eruit gaat 
zien en het wel of niet aanbrengen van mozaïek ter discussie staat.   
8e. Verbreden draagvlak; 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. Benaderen jeugd; een oproep in de Torenklanken voor een 
klankbordgroep voor de jeugd zal z.s.m. door de secretaris geplaatst worden.  
8f. ambtenarendag Gemeente Oss in Geffen op 2 september. Dit moet een dag worden waar 
Geffen laat zien wat Geffen tot Geffen maakt. Piet en Jo zullen contact opnemen met de 
Heemkundekring (Gerrit vd Helm). 
8g. overzicht projecten heemkundekring incl. herdenkingsmonument; agendapunt volgende 
vergadering. Voorgestelde locatie is het grasveld bij de Heegt waar ook de rode beuk 
(Geffen 700) geplaatst is. Hans Hoeben zal dit doorgeven aan Gerrit vd Helm. De Kunstkring 
(via Hans Jansen) zal, na overleg met Gerrit vd Helm inventariseren welke lokale kunst er in 
Geffen beschikbaar is. Ook moet er een overzicht gemaakt worden met alle kunstobjecten 
van Geffen.   
8h. Snelfietsroute; er werd geopperd om hier samen met het VVV een recreatieve tocht van 
te maken (koffie drinken e.d.). 
8i. Op 15 september 2014 wordt de beslissing over het toekennen van de subsidie voor de 
restauratie van de kerk bekend gemaakt. 
8j. De wijkcoördinator voor Geffen wordt per 1 januari 2015 Geert van Boxtel. 
8k. De wielertocht van de Windmolens zal als thema herindeling hebben. Er zullen 3 
verschillende routes met startpunten in de 3 kernen van Maasdonk gereden kunnen worden. 
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8l. Seniorenraad Maasdonk; de projecten die nog lopen in 2014 zullen z.s.m. 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. 
8m.  Website en social media; Peter neemt contact op met Creativos. 
8n.  Het glas in lood raam  ”het spelende kind” (Aloysiusschool) zal op 13 september in De 
Koppellinck worden onthult. 
 
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 15 september, 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 

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 

19-05-14 Verbreden draagvlak Dorpsraad Geffen 
(verenigingen) 
Verbreden draagvlak Dorpsraad Geffen (jeugd) 

Hans 
  
Tonny/Ans 

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  

Peter: 
agendapunt 
15-09-2014 

gaande 

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 

 


