Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
20-10-2014

Verslag van de openbare vergadering van 20 oktober 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
Aanwezige leden commissie verkiezing leden Dorpsraad Geffen: Bert van Laarhoven,
Antoon Romme en Cynthia Smit. Afwezig: Chrisjan van Dinther.
Aanwezig namens Gemeente Oss: Johan Berendsen; Hoofd Wijkzaken, Geert van Boxtel;
wijkcoördinator voor Geffen en Joseph Holl; gebiedsbeheerder
Toehoorders: Rien vd Berg, Charles van Herpen, Pierre Konings, Hans Jansen, Harry
Peters, en Huub Lamers (vervanger Ton Tijs)
Notulist: Ine Groos
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is besloten dat het
concept verslag van deze vergadering gestuurd wordt naar alle aanwezigen.
2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen 15 september 2014
De notulen zijn vastgesteld en zullen worden rondgestuurd.
3. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst
- mailwisseling m.b.t. transitie website Seniorenraad naar Dorpsraad
- mailwisseling betreffende doorstart website Seniorenraad onder dorpsraadvlag; zie 8f
- onthulling eerste social sofa; zie 8i
- uitnodiging informatiebijeenkomst Gezondheid en Veehouderijen in Oss; geen actie nodig
- bericht gemeente Maasdonk m.b.t. verkeersremmer Dorpstraat; zie 8d
- uitnodiging afscheidsetentje met college Maasdonk; uitnodigingen zijn ontvangen
- raadsinformatiebrief 14-000138 inzake beantwoording schriftelijke vragen; geen actie nodig
4. Kennismaking met de wijkcoördinator voor Geffen; Geert van Boxtel
Geert introduceert zichzelf. Hij zal zowel de wijkcoördinator voor Geffen als voor de
voormalige Gemeente Lith worden in 2015. Op dit moment heeft hij nog niet veel ervaring
maar volgt cursussen en wordt begeleidt door Johan Berendsen. Hans Hoeben wenst Geert
veel succes en hoopt op een vruchtbare samenwerking.
5. Gewijzigd bouwplan Kouwe Noord
Hans Hoeben geeft aan welke actiestappen door de DG tot nu toe genomen zijn. Het
definitieve plan is nu beschikbaar en er zal opnieuw bezwaar gemaakt worden. De
bezwaarpunten zijn: er komt een klein ‘woonwijkje’ op het perceel en er is dus nog steeds
geen sprake van het doortrekken van bestaande lintbebouwing. Het plan laat woningen zien
die niet met de weg worden meegebouwd, maar die er in rijen haaks op staan. Omdat de
woningen niet op de Kouwe Noord kunnen worden ontsloten, is er een de oplossing bedacht
die doet denken aan een woonerfconstructie. Dergelijke constructies zijn prima in de
bebouwde kom en 30-kilometerzones, maar passen niet in het buitengebied.
6. DG op weg naar gemeente Oss
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6a. De kandidaat stelling voor de DG moet voor 12 november 2014 worden afgerond. De
benoemingscommissie die de kandidaten benaderd/beoordeeld bestaat uit: Chrisjan van
Dinther, Bert van Laarhoven, Antoon Romme en Cynthia Smit. De benoemingscommissie is
onafhankelijk en heeft geen binding met de DG. Johan Berendsen geeft uitleg over de
functie van de commissie en zal aanwezig zijn bij alle gesprekken met de kandidaten en
bijeenkomsten van de commissie. De commissie hoeft geen verantwoording af te leggen aan
de huidige DG. De uiteindelijke benoeming wordt gedaan door de burgemeester. De DG is
een (a-politiek) adviesorgaan van de Gemeente De leden van de DG worden benoemd voor
4 jaar en zijn daarna herkiesbaar. Er dienen 7 leden zitting te nemen in de DG. De leden
moeten weten dat zitting in de DG per week 1 dagdeel kost. Binding met de gemeenschap is
van essentieel belang. De benoemingscommissie zal na de benoeming een
vertrouwenspositie behouden en indien nodig de leden een spiegel voorhouden. Als een van
de leden uitvalt zal de benoemingscommissie weer actief betrokken worden. Het budget voor
de DG bedraagt € 15.000,- en € 0.40 per inwoner.
6b. Infrastructuur
Joseph Holl: begin januari 2015 zullen de nieuwe komborden geplaatst worden. De
Heesterseweg zal worden aangepast (3 opties). Dit geld komt uit de beschikbare gelden
i.v.m. de herindeling. Extra attentie wordt gevraagd voor de gevaarlijke situatie die ontstaat
tijdens de afsluiting van de Heesterseweg. Een smalle weg en op sommige plaatsen geen
fietspad langs de Bredeweg/Bergstraat. Geoormerkt geld voor o.a. het Dorpsplein blijft
geoormerkt. Alle openbare verlichting zal aangepast/verbeterd worden. Alle bermen zullen
geoptimaliseerd worden. Hans Hoeben is erg verheugd te horen dat het eigen initiatief van
Joseph Holl i.v.m. de verbetering van de fietsroute voor de jeugd Nuland en jeugd Geffen
Zuid gedeelte Heesterseweg traject kruising Runrotstraat-Veldstraat (subsidie 80% tot 01-012016) dankzij zijn inspanning doorgang kan vinden. De Gemeente Oss wil duidelijk hebben
of het parkeren van vrachtwagens in Geffen een probleem vormt. De DG zal nagaan waar
vrachtwagens niet particulier geparkeerd zijn en een antwoord sturen naar de Gemeente
Oss. Dit is een Algemene Plaatselijke Verordering: geen handhaving wel een instrument in
geval van overtreding.
7. Voorbereidingen voor verkiezingsdebat/ontmoeting met burgemeester Oss
DG houdt op 12-11-2014 een verkiezingsdebat in Geffen. Het programma wordt in petit
comité besproken.
8. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
8a. Subsidie restauratie parochiekerk: toekenning Bernhard-fonds is gegarandeerd maar
voor wat betreft de bijdrage van de provincie Noord Brabant zal er na 01-10-2014 opnieuw
(3de keer) een poging worden gedaan om geld te krijgen
8b. Seniorenraad Maasdonk (SrM) Lopende projecten zijn: Digibuurt (i.s.m. RIGOM)
informatie bijeenkomst op 05-11-2014 waar een deskundige alle ontwerpen zal bespreken.
De Dementiewerkgroep: er staat een voorlichtingsbijeenkomst (workshop) voor verenigingen
gepland voor 13-11-2014. In totaal zullen 20 personen kunnen deelnemen.
Ingekomen SrM rapport woonservicegebieden. In verband met volle agenda (o.a. door
gemeenteraadsverkiezingen) van de DG zal in een later een extra vergadering worden
gepland die geheel in het teken van dit onderwerp zal staan.
8c. Projecten heemkundekring incl. herdenkingsmonument. Locatie herdenkingsmonument;
samen met de kunstenares, wethouder van de Ven en Gerrit vd Helm zal de locatie gekozen
worden. Alle argumenten zijn besproken en een uitspraak zal spoedig volgen.
8d. Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat. Alle voorbereidingen zijn getroffen wanneer
er daadwerkelijk begonnen zal worden is niet duidelijk.
8e. De speerpuntenlijst (versie 15 april 2014) zal opnieuw worden besproken.
8f. Website en social media; er moet een werkgroep gevormd worden en de wensen moeten
duidelijk geformuleerd worden.
8g. De subsidie voor het bomenpark (arboretum) is binnen. De voorbereidingen zijn in volle
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gang. .
8h. Snelheidsroute; De DG zal alert blijven.
8i. Ans Oude Wesselink was bij de onthulling van de social sofa in Nuland. Dit was een
feestelijke gebeurtenis waarbij de wethouder, de Dorpsraad Nuland en de schooljeugd
aanwezig was. De voorbereiding voor het plaatsen en de onthulling van de sofa in Geffen
zijn klaar. De locatie is het Dorpsplein in Geffen.
8j. blijft de subsidie voor de Torenklanken?
8k. 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.
8l. 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.
8m. Er zal een ludieke overdracht van Geffen naar de Gemeente Oss plaatsvinden.
8n. Verschieting om de Eerste en Laatste Maasdonkse Schutterskoning: op initiatief van de
burgemeester en het Nulandse en Geffense Gilde zal op zondagmiddag 26 oktober 2014 bij
molen De Vlijt het koningschieten plaatsvinden.
Accommodaties Geffen en inventarisatie tbv voorzieningenkaart (stand van zaken)
a. MFC De Koppellinck. Tot 31-12-2014 zal de Gemeente Maasdonk garant staan en zal het
exploitatietekort worden betaald. Er moet een structurele oplossing komen. Momenteel wordt
meer commerciële verhuur verwacht.
b. St Joris Gilde en Scouting: de situering van de locatie Weverstraat/Kerkesteeg wordt door
de Gemeente Oss bekeken. Fietspaden van en naar Weverstraat: op 29 oktober 2014 zal er
een gesprek plaats vinden.
c. het accommodatie aanbod in Geffen moet in beeld worden gebracht door de DG.
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 17 november en 15
december 2014.
Actiestappenlijst
Datum

Actie

Door wie

status

17-03-14
21-10-13

Afspraak maken met Dorpsraad Herpen
Website updaten.

gaande
gaande

19-05-14

Het accommodatie aanbod in Geffen moet in beeld
worden gebracht door de DG
Projecten van de Seniorenraad Maasdonk die nog
lopen in 2014 zullen z.s.m. worden besproken
Verbreden draagvlak Dorpsraad Geffen

Peter
Huub en
Peter
Jo en Hans
Peter

gaande

19-05-14
19-05-14

gaande

Hans

afgehandeld

Piet

Geen actie
nodig
gaande

15-09-14

vragenlijst burgerparticipatie Joos Ven
(afstudeerproject).
Projecten van de Heemkundekring zullen z.s.m. aan
de orde komen
Verkeer-remmende maatregelen Dorpstraat.

15-09-14

Gewijzigd bouwplan Kouwe Noord

Peter

afgehandeld

15-09-14

Hans Jansen

gaande

15-09-14

raadsinformatiebrief m.b.t. huishoudelijke verzorging;
Het WMO platform heeft zijn grote zorg uitgesproken.
Snelheidsroute.

Peter

gaande

15-09-14

Bespreking verslag SrM rapport woonservicegebieden

Peter

gaande

15-09-14

Groenonderhoud: er moet een overzicht komen waarin

Hans

16-06-14
18-08-14
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15-09-14
15-09-14

Datum

verschillen over de manier waarop de gemeente Oss
en de gemeente Maasdonk werken genoemd zijn.
De aanvangstijd van de vergaderingen zal worden
Peter
vermeld op de website.
Joseph geeft aan dat er een podiumvergadering is
Joseph
aangekondigd waar het Centrumplan en de
aanpassingengen aan de Heesterseweg besproken
zullen worden.
De DG zal nagaan waar vrachtwagens niet particulier
Piet en Peter
geparkeerd zijn en een antwoord sturen naar de
Gemeente Oss.
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
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
notulist

Tel.no.:
06-2256 2563
06-1035 1036
06-4629 4615
06-2118 6319
073-532 1995
06-5378 5726
073-5325328
06-5374 3531
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afgehandeld
afgehandeld

gaande

e-mail adres
jhoeben@home.nl
peter.vanerp1@gmail.com
ans.v.erp@hotmail.com
jo.mia@ziggo.nl
pa.vanerp@hetnet.nl
piet@vdweteringtransport.nl
helmton@home.nl
Ine.groos@home.nl
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