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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

19-01-2015 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 19 januari 2015 
Aanwezige leden: Peter van Erp, Tonny van Erp, Hans Hoeben, Michel  van Nistelrooij, Piet 
van de Wetering, Christel Willemse en Hugo van der Zande. Notulist Ine Groos 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel; wijkcoördinator voor Geffen, 
gebiedsbeheerder Joseph Holl  
Toehoorders: Rico Brands, Ad Bijveld, Gwenny Cremers, Jo van Dinther,  Gerard van der 
Heijden, Hans Jansen, Huub Lamers, Rien Oomens, Harry Peters, Ingrid Renders, Gerrit 
Romme, Paul van Vucht, Cees van Wanrooij, Koen van Wanrooij  
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De nieuwe leden van 
de DG stellen zich voor en geven hun motivatie. De nieuwe leden zijn: Michel van Nistelrooij, 
Christel Willemse en Hugo van der Zande. Tijdens het eerste vooroverleg is over de 
taakverdeling gesproken. Hans Hoeben blijft voorzitter, Peter van Erp blijft secretaris. Piet 
van de Wetering wordt vicevoorzitter en Christel Willemse wordt de 2de secretaris en zal 
binnen de DG de communicatie voor haar rekening nemen. De overige 
taken/projecten/aandachtsvelden zullen in de loop der tijd worden verdeeld. Voor de 
Gemeente Oss zal René Peters de aandacht bestuurder zijn. Alle nieuws en vergaderdata 
worden op de website vermeld (www.dorpsraadgeffen.nl). De Stichting DG is per 31 
december 2014 ontbonden en de DG gaat nu verder als advies orgaan van de Gemeente 
Oss.   
 
2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen 15 december 2014 
De notulen worden vastgesteld. Aan de agenda worden de items Vladerackenfonds (punt 
10) en De Wiel (punt 7) toegevoegd. 
 
3. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst 

- Melding van Seniorenraad Maasdonk over verdeling van de restantgelden.  
Dit is geoormerkt geld voor projecten die voor senioren zullen worden uitgevoerd. 

- Correspondentie met Dorpsraad Nuland over snelfietsroute.  
Ook bij de Gemeente Oss (wethouder Johan van der Schoot) is een bezwaarschrift 
ingediend. Joseph zal e.e.a. opvolgen.  

- Correspondentie Fam. van Dinther Bergstraat over gevaarlijke bocht.  
Peter legt de situatie uit en Joseph geeft aan dat er ± mei 2015 een nieuwe slijtlaag 
(extra stroefheid) zal worden aangelegd. Het weer is bepalend. De Fam. van Dinther 
is op de hoogte gebracht van deze actiestap. 

- Uitnodiging voor kampioenenhuldiging in Oss op 12 februari 2015. 
Mededeling ontvangen op 20-01-2015: De Geffense kampioenen 2014 zijn al 
gehuldigd aan het einde van het sportseizoen (juni/juli 2014) en zullen niet gehuldigd 
worden op 12 februari.    

- Uitnodiging voor deelname aan de wijkacademie op 5 februari 2015. 
Dit wordt gezien als een zeer nuttige bijeenkomst. 

- Mededeling Gemeente Oss over portefeuilleverdeling B&W. 
Zie website Gemeente Oss B&W. 

http://www.dorpsraadgeffen.nl/
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- Verzoek Gemeente Oss om suggesties voor betere bekendheid ondergrondse 
afvalcontainers.  
Er zal een ambtenaar van de Gemeente Oss tijdens een van de volgende 
vergaderingen aanwezig zijn om e.e.a. te verduidelijken. 

- Subsidieverzoek W.I.K. voor organiseren culturele avond op 25 april (Geffen meets 
Groot Oss). Zie ook punt 5. 
Mooi initiatief en vooralsnog wordt er € 500,- ter beschikking gesteld door de DG. 
Mededeling ontvangen op 20-01-2015: De Gemeente Oss heeft een subsidie van  
€ 1.000,- toegezegd. 

- Kennisgeving Gemeente Oss voor ontvangen verzoek evenemententerrein Geffen. 
Dit verzoek zal door Joseph worden opgevolgd.  

 
4. Terugblik op installatieavond dorps- en wijkraden Oss en nieuwjaarsbijeenkomst 
met ludieke actie 
Alle leden van de DG hebben beide gebeurtenissen als positief ervaren. Het is duidelijk dat 
dorpsraden als zeer waardevol adviesorgaan gezien worden.  
 
5. Bespreking richtlijnen subsidieverstrekking DG en beheer van het budget 
De richtlijnen voor subsidieverstrekking moeten nog vastgesteld worden.20-01-2015:hebben 
we een aantal voorbeelden van richtlijnen van verschillende dorpsraden ontvangen.Tonny en 
Christel zullen tijdens het eerstvolgende vooroverleg op 10 februari met een voorstel komen. 
Ook zal de subsidieregeling door de provincie Brabant voor kleine projecten leefbaarheid 
(doebudgetten) worden bekeken.  
 
6. Ontsluiting op de Molengraaf voor Verlengde De Run  
Koen van Wanrooij krijgt het woord. Er is een enquêteformulier naar 70  bewoners gestuurd 
en er zijn 41 reacties ontvangen. Het is duidelijk dat er een gevaarlijk situatie ontstaat als er 
alleen een ontsluiting aan de Papendijk is. Ook vraagt men zich af of er sprake is  van een 
wijziging van het bestemmingsplan. Er is door Piet een dossier samengesteld met alle 
handtekeningen en situatietekeningen. Dit dossier is overhandigd aan Joseph die e.e.a. zal 
opvolgen en bespreken met Anne Zaadnoordijk.  
 
7. Ontwikkelingen in openbare ruimte en uitnodiging tot leveren bijdrage aan nieuw 
Integraal Uitvoeringsplan (IUP). 
Joseph geeft aan welke projecten, op dit moment, worden behandeld door de Gemeente 
Oss. Het betreft 1) de herstructurering van de Heesterseweg; het budget is rond en de 
plannen zullen z.s.m. worden gepresenteerd 2) het fietspad Runrotstaat/De Doelen; bezig 
met aankoop grond om e.e.a. mogelijk te maken 3) Groot onderhoud aan Heesterseweg op 
het traject van de Veldstraat tot de Runrotstraat, De Wiel: aanplant in het voorjaar en 
verandering aanbrengen in de bestrating en het (opnieuw) asfalteren van een gedeelte van 
de Bredeweg. Het nieuwe IUP zal gelden voor de jaren 2016 t/m 2019 en zal ter advies aan 
de dorpsraden en wijkraden worden gestuurd. 
 
8. Toekomst zorgcentrum De Heegt 
Hans heeft binnenkort een bespreking met o.a. wethouder Peters (portefeuille zorg).  
BrabantZorg zal samen met de DG in kaart brengen wat de toekomstverwachtingen zijn en 
hoe dit bewerkstelligd kan worden. Los daarvan blijven we als DG staan achter het door de 
seniorenraad uitgebrachte manifest en zullen we de belangen voor de senioren in Geffen 
ook nadrukkelijk blijven behartigen.  
Er moet een globaal plan van aanpak komen. De voormalige leden van de Seniorenraad 
Maasdonk zullen gevraagd worden mee te praten over de ontwikkelingen rondom de Heegt. 
BrabantZorg en BrabantWonen zullen een centrale rol in de ouderenzorg in Geffen blijven 
spelen.  
 
 



 

Verslag Dorpsraad Geffen Pagina 3 19-01-2015 
 

9. Themabijeenkomst in en over voormalig gemeentehuis. Programma bespreken met 
projectleider vastgoedontwikkeling Anne Zaadnoordijk.  
DG heeft de bevolking opgeroepen om met suggesties te komen voor het behoud van het 
gemeentehuis en het gebruik door derden. Vragen die gesteld zijn door Ad Bijveld kunnen 
nog niet beantwoord worden omdat de Gemeente Oss eerst wil weten welke plannen er zijn. 
DG gaat dit samen met de inwoners en ondernemers op 2 februari  inventariseren. Hans zal 
samen met Anne deze bijeenkomst leiden en het programma en de wijze waarop de plannen 
gepresenteerd worden zal nog besproken worden. Het is duidelijk dat er deze avond alleen 
een inventarisatie van de plannen zal plaatsvinden en  er nog geen antwoorden gegeven 
kunnen worden over wat we kunnen bieden. Harry Peters vraagt zich af of ook het 
Dorpsplein betrokken zal worden bij de plannen. Zowel de Kunstkring Geffen als de 
ondernemers moeten een bericht ontvangen van de DG. Denk ook aan 
expositieruimte/etalages e.d. Er moet een kader bekend zijn en er moet een deadline gesteld 
worden voor het inleveren van de concrete plannen. De eindbeslissing moet voor de 
zomervakantie 2015 genomen worden. Hugo en Michel zullen na 2 februari de plannen in 
eerste instantie toetsen. Mededeling ontvangen op 20-01-2015: Peter Krol, voormalig 
gemeentebode, zal zowel op zaterdagmiddag 31 januari als op maandagavond 2 februari 
aanwezig zijn.  
 
10. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
Vladeracken fonds: voor 1 maart 2015 moet het aanvraag formulier voor het verkrijgen van 
een financiële bijdrage verstuurd zijn. Ook W.I.K. kan hier gebruik van maken. 
Hondenbeleid: Mededeling ontvangen op 20-01-2015: Rudie Schleedoorn komt in de 
dorpsraadsvergadering van 23 februari een toelichting geven op het nieuwe hondenbeleid 
van de gemeente. Voorafgaande aan deze vergadering zal de DG een rondje Geffen maken 
en daarna eventueel de buurtverenigingen inschakelen. 
Torenklanken: De vermelding van de Seniorenraad Maasdonk vervalt en in plaats daarvan 
komt de naam van de website en het contactadres van de DG; www.dorpsraadgeffen.nl 
secretariaat Bredeweg 63, 5386 KN Geffen 
Bestemmingsplan Buitengebied: De vraag van Gerrit Romme over het bestemmingsplan 
Buitengebied en met name de hoek Weverstraat/Sassendreef/Heikestraat zal door Joseph 
worden opgevolgd. Het plaatsen van nieuwe bomen: is het mogelijk om iepen te plaatsen 
deze stonden ook oorspronkelijk op deze plek.  
Bankje Dorpsplein: er laten nu al tegeltjes los. Dit probleem moet z.s.m. worden aangepakt.  
Herdenkingsmonument:  De locatie blijft vooralsnog hetzelfde. De DG zal alert blijven. 
Arboretum: de zwarte grond die nodig is om een extra deklaag aan te brengen moet 
aangekocht worden. 
Vrachtverkeer: of het mogelijk is om doorgaand vrachtverkeer in de kern Geffen te weren 
moet worden uitgezocht. Het parkeren van vrachtwagens is door de DG onderzocht en er 
zijn geen problemen geconstateerd. Dit moet nog wel aan de Gemeente Oss worden 
doorgegeven.  
 
11.  Sluiting 
Hans Hoeben dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.  
Alle vergaderingen in 2015 beginnen om 20.00 uur. Locatie MFC De Koppellinck. Deze 
maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op maandag 23 
februari, 16 maart en 20 april.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorpsraadgeffen.nl/
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Actiestappenlijst 
 

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 

afgehandeld 

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 afgehandeld 

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 

17-11-14 Locatie inspraakavond bestemming gemeentehuis en 
Dorpsplein  

Piet en Jo afgehandeld 

19-01-15 Torenklanken wijzigen: doorgeven aan redactie Ine  

19-01-15 Vrachtverkeer en parkeren vrachtwagens: doorgeven 
aan Gemeente Oss 

Peter  

19-01-15 Deelname wijkacademie op 5 februari ?  

19-01-15 W.I.K. informeren over subsidie en Vladerackenfonds Peter  

19-01-15 Richtlijnen subsidieverstrekking DG Tonny en 
Christel 

 

19-01-15 Bespreking zorgcentrum De Heegt en seniorenbeleid.  
uitnodigen leden voormalig Seniorenraad Maasdonk 

Peter  

19-01-15 Organisatie themabijeenkomst toekomst 
Gemeentehuis Geffen 

DG  

 
 
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 

Ine Groos notulist 06-5374 3531 Ine.groos@home.nl 

 

 

 

 

 

 
 


