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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

15-06-2015 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 15 juni 2015 
Aanwezige leden: Peter van Erp (notulen), Hans Hoeben, Michel van Nistelrooij, Piet van 
de Wetering, Christel Willemse en Hugo van der Zande.  
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel (wijkcoördinator voor Geffen), Joseph 
Holl (gebiedsbeheerder), Anita de Smit, Thijs Neveu en Nienke Stein (afdeling milieu), René 
Peters (wethouder), Johan Berendsen (participatie). 
Overige toehoorders/insprekers, onder anderen: Elisabeth Romanillos (WMO-raad), 
Marianca Finke (Vluchtelingenwerk), Mariëlle Vermeulen (Gymnastiek Vereniging Geffen), 
Ellie Smit, Mark vd Doelen, Jolanda Schneider, Jo van Dinther, Huub Lamers, Eduard van 
Heese. 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering, heet het grote aantal aanwezigen van harte.  
 
2. Vaststelling agenda 
De nota vluchtelingenwerk wordt toegelicht door wethouder Peters en Marianca Finke en 
wordt naar voren gehaald. Ook de mededelingen van de gebiedsbeheerder worden 
toegevoegd onder punt 4. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

2. Vaststelling agenda  
Aan de agenda zijn de ingekomen stukken toegevoegd en bespreking van de laatste stand 
van zaken rond het onderkomen van scouting/gilde, het gemeentehuis en het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied.    
 

3. Vaststelling notulen 23 maart 2015 
Er wordt opgemerkt dat de datering onderaan de pagina’s niet klopt.  
Huub Lamers vraagt zich af waarom de presentatie over de centrumplannen nog niet op 
dorpraadgeffen.nl staan. Hans antwoordt dat door een verkeerd mailadres de stukken 
vandaag pas bij hem in de mail zijn beland.  
 

4. Mededelingen/presentaties 
 - Afvalbeleid 
 Anita de Smit meldt dat de kern Geffen ver voor loopt op de rest van Oss als het gaat 
 om afvalscheiding. In Geffen wordt de doelstelling voor 2020 nu al zo goed als 
 gehaald. Dat hebben we waarschijnlijk te danken aan het diftar-systeem, dat in 
 Maasdonk werd gehanteerd. De Smit is benieuwd naar de ervaringen met de oranje  
 container voor plastic afval. Er zijn louter positieve geluiden in de zaal. De ervaringen 
 met de toegevoegde afvalsoorten blik en drankkartons, die sinds 1 juni ook in de 
 oranje kliko mogen, zijn nog te vers om te evalueren. De gemeente houdt eind van de 
 maand desondanks een enquête onder de inwoners, omdat de gemeenteraad dat 
 heeft bedongen. De Smit roept iedereen op om aan de enquête deel te nemen. 
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 Thijs Nepveu vertelt nog wat over de communicatie en educatie vanuit de gemeente 
 over afvalscheiding, ophaaldagen en dergelijke. De afvalapp voor smartphones is een 
 succes, de papieren afvalkalender wordt komend jaar niet meer huis-aan-huis 
 verspreid, alleen nog op aanvraag opgestuurd. 
 Nienke Stein vertelt dat er nog veel winst te behalen valt met afvalscheiding in de 
 gemeente Oss. Er  belandt jaarlijks voor 1,8 miljoen euro aan blik, plastic en ander 
 recyclebaar materiaal bij het restafval. 
 
 - WMO-raad 
 Elisabeth Romanillos is interim-voorzitter van de WMO-raad. Ze vertelt wat de raad 
 doet en roept Geffenaren op om zich kandidaat te stellen voor de raad of voor een 
 van de zes werkgroepen (individuele voorzieningen, zorg, werk & bijstand, 
 ouderenparticipatie, jeugd/onderwijs/leerlingenvervoer,  bereikbaarheid/toegan- 
 kelijkheid). Momenteel is Geffen in geen van de groepen vertegenwoordigd, terwijl de 
 thema’s ook onze dorpelingen aangaan. De dorpsraad ondersteunt de oproep en zet 
 in op een open communicatiekanaal met de WMO-raad.  
 
 - Notitie vluchtelingen 
 René Peters vertelt dat er twee redenen voor hem waren om de notitie te schrijven. 
 De eerste: Oss krijgt net als alle andere gemeenten de komende jaren te maken met 
 een forse toename van het aantal vluchtelingen. Dit zijn mensen met een 
 verblijfsstatus  die door de gemeente moeten worden gehuisvest. De afgelopen jaren 
 schommelde het aantal statushouders rond de 55 per jaar. Dit jaar loopt dat al op 
 naar 170 en volgend jaar naar 270. Hoewel de meeste statushouders een voorkeur 
 hebben voor wonen in de stad, zullen er ook een aantal gevestigd worden in de 
 dorpen.  
 De tweede reden betreft de problemen met de vestiging van twee Somalische 
 gezinnen in Lith. Doordat de buurt niet betrokken werd bij de huisvesting en integratie 
 van deze gezinnen, ontstonden er spanningen en leefden de vluchtelingen in angst.  
 Met de notitie wil de wethouder het startschot geven voor een andere aanpak. Een 
 aanpak waarbij buurtbewoners meer betrokken worden bij de integratie.  
 Marianca Finke van Vluchtelingenwerk vertelt dat er ook een praktische reden is: de 
 medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk hebben hun handen vol aan het 
 regelen van primaire zaken voor de vluchetlingen. Ze worden in plaats van twee jaar 
 nog maar een halfjaar begeleid. Voor verdere integratie is het van belang dat er 
 contacten worden gelegd met de buurt. De dorpsraad wordt voortaan vooraf ingelicht 
 als er vluchtelingen worden geplaatst en de buurt wordt geïnformeerd middels flyers. 
 Het minimale doel is dat Vluchtelingenwerk wordt gebeld als er dingen niet goed gaan 
 met een gezin of een individuele vluchteling. Verder wordt goed nabuurschap 
 gestimuleerd.  
 Hans Hoeben gaat op zoek naar een netwerkje van vrijwilligers die zich eerder in 
 Geffen hebben ingespannen voor de integratie van vluchtelingen. Mogelijk kan dat 
 opnieuw worden geactiveerd.  
 
 - Werk aan de weg 
 Gebiedsbeheerder Joseph Holl geeft de laatste stand van zaken betreffende de 
 voorgenomen reconstructie van de Heesterseweg, waar met name leidingen en 
 kabels  onder de grond kopzorgen geven.  
 Er is een parkeeronderzoek uitgevoerd in De Wiel en de Dr. Poelsstraat. Dat laatste 
 op verzoek van de dorpsraad. De parkeerdruk in de straat is naar de beleving van de 
 dorpsraad erg hoog in de Dr. Poelsstraat. Maar dit blijkt niet uit onderzoek. Volgens 
 de normen van de gemeente Oss is er geen reden voor de aanleg van extra 
 parkeerplekken. Holl overlegt het onderzoeksrapport aan de dorpsraad.  
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 In De Wiel is de gemeente wel tot een vergelijk gekomen met de bewoners over de 
 aanplant van een achttal groenperken. Die worden na aanleg door de bewoners zelf 
 onderhouden. 
 Na klachten over de trottoirs langs de Lambertusstraat zijn er enkele verbeteringen 
 gepleegd. De verwachting is dat de problemen met de definitieve inrichting van de 
 openbare ruimte rond de nieuwbouwprojecten in centrum-zuid zullen worden 
 opgelost.  
 - Uitrit De Schouw op de Papendijk. Het aanbod van een aanwonende om een stuk 
 tuin te verkopen aan de gemeente voor een beter uitzicht en eventueel trottoir ligt op 
 het bureau van de afdeling vastgoed bij de gemeente. Hans Hoeben roept de 
 ambtenaren  op om spijkers met koppen te slaan. ‘Laat deze kans niet voorbijgaan.’ 
 - Ook over de tweede uitweg voor de Verlengde Run is geen nieuws te melden. Ook 
 dat onderwerp ligt nog op het bordje van vastgoed. Wel is inmiddels de te hoge 
 drempel op de Molengraaf aangepast, aldus Holl.  
 - Ellie Smit vestigt de aandacht op een gevaarlijke situatie in De Wiel. Kleine kinderen 
 kunnen volgens haar makkelijk vanaf de brug in het water vallen. Ze vraagt om extra 
 afscherming onder de leuningen.  
 
 
5. Ingekomen en uitgaande stukken 
- de dorpsraad heeft teleurgesteld gereageerd op de resultaten van het onderzoek naar een 

alternatief voor snelfietsroute F59. De wethouder heeft inmiddels toegezegd dat hij in 

gesprek wil blijven met de dorpsraad als het gaat om gevaarlijke knelpunten op de route 

Kloosterstraat/Dorpstraat.  

- verschillende verenigingen hebben schriftelijk geageerd tegen verhoging van de 

huurtarieven voor de sporthal. De verenigingen komen in de knel door een stapeling van 

ongunstige maatregelen (verhoging tarieven, verlaging subsidie en schrappen van de 

beheerder). Mariëlle Vermeulen geeft een toelichting namens de Gymnastiek Vereniging 

Geffen. Ze heeft woensdag (17 juni) een gesprek met medewerkers van de gemeente over 

dit onderwerp. ‘We willen het probleem in ieder geval voor de jeugdactiviteiten oplossen.’ 

Dorpsraad Geffen ondersteunt de acties van de binnensportverenigingen en heeft een 

brandbrief naar het college van B en W gestuurd. Hans Hoeben: ‘We hopen dat de 

gemeente zich niet verschuilt achter regels en normen, maar er toe bijdraagt dat de 

leefbaarheid in het dorp behouden blijft.’ 

- kaderstellende notitie betreffende De Koppellinck. De gemeente Oss heeft op schrift 

gesteld hoe De Koppellinck een doorstart kan maken na de opheffing van het 

verenigingsplatform. De dorpsraad ziet met dit schrijven kansen om een nieuwe groep 

vrijwilligers te formeren die van het sociaal-cultureel centrum een succes kan maken. 

Inmiddels heeft Gilbert van de Meulenreek aangegeven dat hij een van de kartrekkers wil 

zijn. De dorpsraad zal hem de notitie toesturen en hoopt dat er op korte termijn een 

constructief overleg met hem en de zittende leden van de beheerstichting kan plaatsvinden.  

- subsidieverzoek Dorpszeskamp. De organisatoren van de Dorpszeskamp hebben een 

bijdrage gevraagd voor een nieuwe materialenopslag op het sportpark ten behoeven van de 

jaarlijkse zeskamp. De dorpsraadsleden vinden dat de aanvraag op alle vlakken voldoet aan 

de criteria. Met algemene stemmen wordt ingestemd met een bijdrage van 1000 euro.  

- subsidieverzoek heemkundekring. De heemkundekring heeft een nieuw restauratieproject 

geadopteerd: een glas-in-lood-raam bij de entree van de kerk, geschonken door de parochie 

ter gelegenheid van de bevrijding in 1944. Het raam is dringend aan restauratie toe. Het 

verzoek is net binnen en wordt na de zomervakantie beoordeeld.  

- raadsvoorstel parkeerverbod vrachtwagens. Dorpsraad Geffen is positief over dit voorstel 

om geparkeerde vrachtwagens in de avonduren en weekenden uit de kom te weren.  
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6. Financiën 

Ans Oude Wesselink en Michel van Nistelrooij geven inzage in de bankrekening van de 

dorpsraad en een toelichting op inkomsten en uitgaven. Duidelijk is dat de dorpsraad dit jaar 

nog genoeg armslag heeft om activiteiten in het dorp te stimuleren. Hans Hoeben: ‘Kom 

maar op met die aanvragen!’ 

 

7. Overige mededelingen 

  

- Gemeentehuis. 

Hugo van der Zande legt uit dat er nog een aantal opties onderzocht dienen te 

worden: huisvesting voor mensen met een beperking, huisvesting voor jongeren en 

werkplek voor kleine ondernemers. De vraag wordt bij de gemeente neergelegd om 

de mogelijkheden te onderzoeken. 

 Hans Hoeben doet een oproep aan ondernemers die belangstelling hebben voor 

 werkruimte in het voormalige gemeentehuis om zich te melden. Michel Van Nistelrooij 

 stelt dat jongeren en minder-validen zich bij voorkeur moeten groeperen om 

 huisvesting dichterbij te brengen. 

 Op een vraag van Ellie Smit stelt Hans Hoeben dat de plannen met het gemeentehuis

 niet belemmerd hoeven worden door het proces dat in september start om te komen 

 tot een voorzieningenkaart voor Geffen. ‘Alle vergaarde informatie rond het  

 gemeentehuis kan beschouwd worden als deelonderzoek voor de 

 voorzieningenkaart. Die kaart is het alomvattende plan voor voorzieningen in lengte 

 der jaren.’ 

 Hans Schellings laat blijken dat hij nog steeds kansen ziet voor een gedeeltelijke 

 herbestemming van het gemeentehuis, maar hij wil weten wat de vraagprijs is. Hans 

 Hoeben en Eduard van Heese moedigen hem aan niet te wachten op de gemeente, 

 maar om een exploitatie voor zijn plannen op te stellen en de kosten van verwerving 

 als restbedrag op te voeren. In dat geval is het aan de gemeente om te beoordelen of 

 ze het pand voor dat bedrag kwijt willen.  

 

- Bezoek college van B en W 

Christel Willemse en Michel van Nistelrooij hebben het programma voor het bezoek 

op maandag 22 juni rond. Over de inhoud wordt wijselijk niets medegedeeld.Alleen 

dat het van 16.00 tot 18.00 uur duurt en dat het laatste uur in De Koppellick 

plaatsvindt en mogelijk ook een aardige gelegenheid is voor dorpsbewoners om 

kennis te maken met het gemeentebestuur.   

 

8. Spreekrecht/rondvraag 

 - Ellie Smit doet de verheugende mededeling dat het eetpunt voor ouderen in het 

 Oude Klooster van start zal gaan.   

 - Mark van der Doelen vraagt aan Joseph Holl of de gemeente aan luizenbestrijding 

 in bomen doet. Het antwoord is ‘nee’.  

 - Eduard van Heese vindt het een slechte zaak dat aanvragen voor 

 evenementenvergunningen vaak pas worden gepubliceerd als het evenement al heeft 

 plaatsgevonden. Alternatief is dat de gemeente vergunningen die net te laat worden 

 aangevraagd niet in behandeling neemt, zo reageert René Peters. Dat zal  de 

 gemeente ook niet in dank worden afgenomen. Geert van Boxtel zegt toe uit te 

 zoeken hoe het proces van aanvragen, beoordelen en verstrekken loopt.  
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10. Sluiting 
Om 22.35 uur wordt de vergadering afgesloten.  
. 
 
 
Contactlijst leden DG 

naam functie Tel.no.:  e-mail adres 

Hans Hoeben voorzitter 06-2256 2563 jhoeben@home.nl 

Piet vd Wetering vicevoorzitter 06-5378 5726 piet@vdweteringtransport.nl 

Peter van Erp secretaris 06-1035 1036 peter.vanerp1@gmail.com 

Christel Willemse 2de secretaris en 
communicatie 

06-5499 4377 christelwillemse@hotmail.com 

Michel van Nistelrooij lid 06-1374 1581 mvannistel@gmail.com 

Tonny van Erp lid 073-532 1995 pa.vanerp@hetnet.nl 

Hugo van der Zande lid 06-3838 4485 hugovdzande@hotmail.com 

Geert van Boxtel Wijkcoordinator   

 

 

 

 

 

 
 


