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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

21-09-2015 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 21 september 2015 
Aanwezige leden: Peter van Erp (notulen), Hans Hoeben, Michel van Nistelrooij, Piet van 
de Wetering, Tonnie van Erp en Hugo van der Zande.  
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel (wijkcoördinator voor Geffen), Joseph 
Holl (gebiedsbeheerder), René Peters (wethouder). 
Overige toehoorders/insprekers: Ellie Smit, Mark vd Doelen, Cees van Wanrooij, Toon 
Lepoutre (Elshof), Rob Duijs (Elshof), Gerrit Romme, Peter van Dijk (EHBO/AED) en Jos de 
Veer (EHBO/AED). 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Vaststelling agenda 
De presentatie van de werkgroep AED wordt naar voren gehaald.  
Bij de ingekomen stukken wordt een subsidieverzoek van Stichting Muziekpromotie Geffen 
toegevoegd.  
 
3. Presentatie Werkgroep AED 
Jos de Veer en Peter van Dijk leggen uit hoe belangrijk het is dat er op strategische plekken 
AED’s in het dorp hangen. Met name om hersenschade te voorkomen is het van groot 
belang dat mensen die een hartstilstand krijgen snel worden gereanimeerd. De eerste 
minuten zijn daarbij cruciaal. Dat is dus voor een ambulance ter plaatse kan zijn. De AED’s 
moeten daarom hangen op plekken die ook buiten kantooruren te bereiken zijn.  
De dorpsraad raadt de werkgroep aan om aan te sluiten bij het proces dat op 28 september 
wordt afgetrapt voor het samenstellen van een voorzieningenkaart voor Geffen. Mogelijk kan 
de dorpsraad in de toekomst ook een financiële bijdrage leveren aan het uitbreiden van het 
netwerk van AED’s in het dorp.  

 

4. Verslag vorige vergadering (15 juni) 
Naar aanleiding van het verslag volgt een korte discussie over het gevaar van de nieuwe 
loopbrug over de wiel (Vlijmdstraat). Ellie Smit benadrukt dat ze het een gevaarlijke situatie 
voor kleine kinderen vindt. Joseph Holl stelt dat er zo tal van plekken in de gemeente zijn en 
dat het aan de ouders is om peuters en kleuters niet onbeheerd te laten spelen op de brug of 
bij het water.  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Voorzieningenkaart 
Op 28 september maakt Geffen een begin met het opstellen van een voorzieningenkaart. De 
gemeente heeft een aantal data verstrekt die inzicht geven in de ontwikkeling van de 
bevolking (demografie) en over de financiën die gemoeid zijn met de voorzieningen in het 
dorp. Ellie Smit geeft aan dat ze het jammer vindt dat er met erg grofmazige 
leeftijdscategorieën wordt gewerkt. Met name de categorie 20 tot 65 jaar is te groot. Er zou 
een splitsing moeten worden aangebracht, zodat duidelijk wordt hoeveel mensen er jonger 
dan 40 zijn en hoeveel er binnen een jaar of 15 zijn gepensioneerd.  
De gewenste differentiatie is ook niet terug te vinden op de website van de gemeente.   
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4. Mededelingen/presentaties 
 - Heesterseweg 

Joseph Holl meldt dat de aanleg van een vrijliggend fietspad langs het zuidelijkste 
deel van de Heesterseweg is begonnen. De Geffense aannemer Van de Haterd heeft 
de klus binnengehaald. De Heesterseweg zelf volgt later. De gemeente is nog steeds 
aan het stoeien met de gewenste breedte van de weg, het dwarsprofiel zoals het 
wordt genoemd. Een te brede weg lokt hardrijden uit, te smal is lastig voor 
vrachtwagens. De keuze heeft ook gevolgen voor het aantal bomen dat moet wijken. 
De dorpsraad spreekt in dit verband zijn teleurstelling en verbazing uit over het feit 
dat de gemeente geen boomstammen wil afstaan aan het arboretum, zoals verzocht 
door de stichting. De gemeente stelt zich op het standpunt dat alle snoeihout moet 
worden verbrand in een biomassa energiecentrale. De dorpsraad geeft aan dat de 
bomen aan de Heesterseweg worden gerooid en dat het dus niet om snoeihout uit 
regulier onderhoud gaat.   

 
 - Asfaltonderhoud 

De gemeente Oss laat de komende zes weken onderhoud aan asfaltwegen 
uitvoeren, meldt Joseph. In Geffen komen de locaties aan bod die eerder bovenaan 
de prioriteitenlijst zijn gezet na een gezamenlijke inspectieronde door het dorp.  

 
 - Elshof in actie 

Rob Duijs en Toon Lepoutre zijn naar de vergadering van de dorpsraad gekomen om 
aandacht te vragen voor met name de verkeersveiligheid in de wijk. Er wordt op 
verschillende straten veel te hard gereden, zo concludeerde een groep bewoners. Na 
een buurtberaad is actie ondernomen: er is een Facebookpagina gemaakt waarin 
aandacht voor de veiligheid wordt gevraagd en waar bewoners kunnen reageren (dit 
hielp even, meldt Rob), de wijkagent is benaderd en er zijn stickers met ‘30’ op kliko’s 
geplakt. Nu wil de buurt graag met de dorpsraad en de gemeente praten over 
mogelijke maatregelen.  
Joseph Hol zegt direct toe dat hij de uitnodiging aanneemt. Hij is onder de indruk van 
de manier waarop de buurt zelf actie heeft ondernomen en wil graag meedenken over 
aanvullende maatregelen. De kwestie wordt ook besproken in het kernteam, waarin 
de gemeente overlegt met onder meer de politie. Namens de dorpsraad houdt Michel 
van Nistelrooij de vinger aan de pols.  
Overigens wordt het buurtinitiatief verder verbreed naar inbraakpreventie, 
hondenpoepbeleid en het onderhoud van de speel- en dierenweide. De gemeente 
heeft een verzoek voor een tweede speelvoorziening aan de Kastanjehof afgewezen. 
De wijk beschikt in de ogen van de gemeente over een goede voorziening op 
loopafstand.  

  
  
5. Ingekomen en uitgaande stukken 
- subsidieverzoek Goed Gevoel Geffen. Bijdrage van 500 euro is toegekend voor 

opstartkosten.  

- subsidieverzoek Jeugdvakantiewerk. Bijdrage van 500 euro toegezegd voor nieuwe 

activiteiten.  

- subsidieverzoek Eetpunt De Ontmoeting. Bijdrage van 930 euro toegezegd voor 

opstartkosten. NB: de eerste bijeenkomst trok direct 23 eters. Een veelbelovende start.  

- subsidieverzoek Heemkundekring t.b.v. restauratie glas-in-lood-raam bij de entree van de 

kerk, geschonken door de parochie ter gelegenheid van de bevrijding in 1944. Het verzoek 

wordt aangehouden. Het benodigde bedrag voor het restauratiewerk is een veelvoud van 

wat de dorpsraad als subsidieplafond heeft. De heemkundekring heeft nog andere ijzers in 
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het vuur voor fondsen. Mogelijk is er later dit jaar (november) meer duidelijk over de 

haalbaarheid van het project en het daadwerkelijke tekort op de begroting.  

- subsidieverzoek Stichting Muziekpromotie Geffen. De stichting (met Boet van Dijk als 

drijvende kracht) organiseert tijdens de gratis toegankelijke zondag van Strooipop een 

programma voor ouderen en kinderen. De dorpsraad juicht het initiatief toe, maar waakt voor 

vermenging van commercieel en publiek geld. Voor kinderen is in de ogen van de dorpsraad 

al van alles georganiseerd op Strooipopzondag. Het koffieconcert voor ouderen is echt 

nieuw. De dorpsraad ondersteunt dit initiatief met 600 euro. Voorwaarde is wel dat de 

stichting voldoende ruchtbaarheid geeft aan dit concert bij de doelgroep.  

 

 

6. Financiën 

Michel van Nistelrooij geeft te kennen dat er nog bijna tienduizend euro in kas (van de 

gemeente Oss) is om de leefbaarheid in het dorp te stimuleren.  

 

7. Overige mededelingen 

  

- Kouwe Noord. 

De Dorpsraad heeft in de gemeentelijke publicaties gelezen dat er een nieuwe 

overeenkomst met makelaar Van den Akker is gesloten voor de bouw van vijf 

woningen op de hoek Kouwe Noord/Bredeweg. Daarop is de stedenbouwkundige 

uitgenodigd voor informatie. Tijdens het vooroverleg op 15 september heeft een 

toelichting plaatsgevonden.  

Dorpsraad Geffen heeft richting de stedenbouwkundige aangegeven dat de nieuwste 

opzet een enorme stap voorwaarts is ten opzichte van de vorige twee plannen, die 

nog onder regie van de gemeente Maasdonk zijn opgesteld. Het aantal woningen is 

verder teruggebracht naar vijf (was aanvankelijk  elf, later acht). De 

‘woonerfconstructie’ is verlaten. Er komen nu twee kleinere bouwplukken, met 

ertussen een open ruimte. Dit sluit in de ogen van de dorpsraad veel beter aan op de 

bestaande bebouwing in het gebied. Wel heeft de dorpsraad zijn zorg uitgesproken 

over de ontsluiting op de Bredeweg. Die staat erg dicht bij de scherpe bocht met de 

Bergstraat ingetekend. De dorpsraad zal geen verder bezwaar aantekenen tegen het 

nieuwe bouwplan.  

 

- Nieuwjaarsreceptie 

Dorpsraad Geffen neemt de organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor het hele 

dorp op zich. Deze receptie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbinden 

van de inwoners. Een datum wordt geprikt. De gemeente houdt op 4 januari al een 

receptie.  

 

- F59 

De dorpsraad is door wethouder Gé Wagemakers uitgenodigd om te praten over de 

te verwachten knelpunten op de route door het dorp. De dorpsraad heeft deze 

uitnodiging afgehouden. We hebben al jaren verkondigd dat de vastgestelde route 

niet veilig is en in onze ogen ook niet met een paar simpele maatregelen veilig te 

maken is. De dorpsraad wil graag overleggen over oplossingen, maar wil wel vooraf 

weten of die ook op tafel komen. We passen ervoor om problemen op te lossen die in 

onze ogen voorkomen hadden moeten worden en willen er al helemaal geen 

verantwoordelijkheid voor dragen.  
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8. Spreekrecht/rondvraag 

- Gerrit Romme vraagt wat de gemeente bedoelt met afwatering van de Heesterseweg 

op de Weverstraat.  

Joseph Holl antwoord dat regenwater niet naar de Weverstraat gaat maar dat de 

afwatering wordt opgenomen in het plan Weverstraat. Wat het plan precies inhoudt is 

voor de meeste aanwezigen onduidelijk. De projectleider wordt uitgenodigd voor een 

presentatie. 

- Michel van Nistelrooij meldt dat Cello heeft gereageerd op de vraag in hoeverre deze 

organisatie nog behoefte ziet aan een woonvoorziening voor gehandicapten in Geffen. 

Dit in relatie tot het onderzoek naar een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis. 

Cello meldt dat er slechts een beperkte behoefte bestaat en dat de zorgbehoefte van de 

mogelijke bewoners te divers is voor een gezamenlijk wooncomplex. Alle andere opties 

voor het gemeentehuis worden meegenomen in de voorzieningenkaart.  

 

9. Sluiting 
Om 21.45 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   

 

 

 

 

 

 
 


