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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

23-02-2015 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 23 februari 2015 
Aanwezige leden: Peter van Erp, Tonny van Erp, Hans Hoeben, Michel  van Nistelrooij, Piet 
van de Wetering, Christel Willemse (notulen) en Hugo van de Zande.  
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel; wijkcoördinator voor Geffen, 
gebiedsbeheerder Joseph Holl en een beleidsmedewerker die gaat over hondenbeleid 
Toehoorders/insprekers: Jo van Dinther, Jan van Creij, Harry Peters, Johan van Herpen 
(WIK), Jan van de Zande (WIK), Jan Menkenhorst (WIK), Mark van der Doelen.  
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Medegedeeld wordt dat 
de agenda voor deze en alle volgende openbare vergaderingen voortaan vooraf op de 
website van Dorpsraad Geffen wordt gepubliceerd. Iedereen die zich abonneert op de 
nieuwsbrief krijgt een seintje in de mail als de agenda online staat. Op de agenda staat 
voortaan spreekrecht voor publiek als vast onderdeel.   

 

2. Vaststelling agenda en vaststelling notulen 19 januari 2015 
Pagina 2, puntje 7 over de Wiel. Er is een mail teruggestuurd naar de bewoners van de Wiel. 
Uitnodiging gekregen om samen met bewoners om de tafel te gaan zitten. 
Gebiedsbeheerder Joseph Holl zal ook aansluiten. 
Pagina 3, inspectierondje wegonderhoud Geffen, wordt naar vooroverleg geschoven voor 
uitwerking. 
 
3. Ingekomen stukken/mededelingen/actielijst 

- Informatieve bijeenkomst met dorpsraad Herpen over draagvlakverwerving. Actie ligt 

nu even bij Herpen. Wijkcoördinator Tonnie de Louw zal dit kortsluiten met Geert van 

Boxtel. We willen in ieder geval om tafel met mensen die de dorpsraad Herpen mee 

opgestart hebben. 

- Voorzieningenkaart; alle adressen zijn door Jo van Dinther in kaart gebracht. Staan 

op een lijst, kunnen we nog toevoegen of nog wegstrepen wat er af mag. Zullen we 

op agenda van vooroverleg zetten, en dan bij volgende vergadering op agenda.  

- Onderhoud aan bomen op particulier terrein. Oss is bezig met inventarisatie. Dhr van 

Sonsbeek is bij Jo van Dinther langs geweest. Voor ons is de zorg dat alles 

meegenomen worden door de gemeente Oss. Mensen kunnen de bomen ook 

aanmelden. Het bomenboek van Maasdonk moet bekend zijn in Oss. Gemeente Oss 

gaat er achter aan. In Oss mag de particulier zelf de boom onderhouden, hier is wel 

een subsidie van maximaal 500 euro voor. Krijgen nadere info over dit onderwerp en 

betreffende bewoners worden geïnformeerd. 

- Torenklanken is afgehandeld 

- Parkeerverbod vrachtverkeer in de kom. Standpunt en bevinden DG zijn ingestuurd 

naar gemeente en is meegenomen in besluitvorming. 

- Wijkacademie voor dorpsraadleden Oss. WE zijn op 5 februari op de bijeenkomst 

geweest. De meningen zijn verdeeld. Was vooral eenzijdig informatief. 
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4. Toelichting WIK op subsidieverzoek voor evenement Geffen meets Groot Oss 

Johan van Herpen, Jan van de Zande en Jan Menkenhorst lichten opzet van het evenement 

toe.  WIK wil Geffen presenteren aan de gemeente Oss. Plan; 25 april in de Geer, concert. 

Binden en verbinden staan centraal. Avond in 4 onderdelen verdeeld, alle culturele 

verenigingen hebben toegezegd. Studieorkest met mensen ook uit omliggende dorpen. 

Speciaal geformuleerd gelegenheidsorkest met muzikanten uit groot Oss, hierin zitten 80 

deelnemers uit de hele gemeente Oss. Burgemeester Buijs zal er ook een bijdrage aan 

leveren. Entree bij kassa 10 euro, in de voorverkoop 7,50.  Ze hopen 300 gasten te mogen 

verwelkomen en vragen een extra bijdrage van de dorpsraad. Voorzetje: 630 euro extra 

(bovenop de reeds toegezegde 500) om de kosten voor de huur van De Geer af te dekken.  

Het verzoek wordt na de vaststelling van de subsidiecriteria (agendapunt 6) ingewilligd door 

de dorpsraad.  

 

5. Presentatie nieuw hondenbeleid Oss en mededelingen gebiedsbeheerder 

Presentatie hondenbeleid Presentatie is reeds gegeven in Oss en andere kernen. Is iets 

aangepast na bezwaren over het hondenbeleid. Hondenpoep geeft veel ergernis, blijkt uit 

peilingen. Inzet is om de overlast in te perken. Doelstelling: 1-1-2019 moet overlast met helft 

verminderd worden. 

Dorpsraad moet mee bepalen waar de losloopveldjes in de kom komen. Tevens is de 

communicatie belangrijk via de dorpsraad, stuk opvoeding van het dorp. Buiten bebouwde 

kom mag poep blijven liggen.  

Besluitvorming college en informeren gemeenteraad (maart-mei 2015), terugkoppeling 

dorpsraden. Plaatsen voorzieningen ook voor de zomer. Start nieuwe regels en 

voorzieningen per 1-1-2016.  

Harry Peters vraagt: wordt er geen verschil gemaakt tussen intensieve stadsgedeeltes en 

dorpen? Antwoord: nee geen verschil. De hondenbelasting is kostendekkend. 

Bij gemeente is niet bekend dat Geffen al losloopvelden (omheind en niet omheind) heeft.  

Is die opruimplicht wel haalbaar in 2017? Overal mag de hond uitgelaten worden, als het 

maar opgeruimd wordt.  

Dorpsraad Geffen moet op zoek naar mensen die mee willen praten over het hondenbeleid, 

mensen die wel en niet hondenbezitter zijn. We worden weer benaderd als er besluiten zijn 

genomen. 

 

- Gebiedsbeheerder Joseph Hol heeft geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vorige keer is 

een hele lijst opgesomd van zaken die worden opgepakt. Die plannen worden verder 

voorbereid. Handtekeningenlijst over tweede ontsluiting Verlengde Run ligt bij Anne 

Zaadnoordijk van de gemeente Oss. Plannen Weverstraat lopen nog. Het Integraal 

Uitvoeringsplan (IUP) voor groot wegonderhoud in Oss wordt afgerond. Inbreng van 

Dorpsraad Geffen wordt meegenomen.  Die betreft naast de grootschalige reconstructie van 

de Heesterseweg ook de krappe of zelfs ontbrekende wandelpaden langs de Kloosterstraat, 

Dorpstraat en Kerkstraat. Verder wordt gewezen op de slechte staat van onderhoud op 

bepaalde delen van de Bredeweg. Een completere inventarisatie volgt in april.  

Holl heeft de wens voor een verharde doorsteek van de nieuwe appartementen bij de Heegt 

richting C1000 doorgegeven aan de gebiedsopzichter.  Hier wordt naar gekeken. Er wonen 

veel senioren het centrum nauwelijks kunnen bereiken.  

 

6. Subsidierichtlijnen voor dorpsraad Geffen  

ER zijn enkele aanvullingen gepleegd op het eerder gepresenteerde concept. Daarna zullen 

de richtlijnen op de site geplaatst worden, zodat iedereen kan zien wat het beleid is. 

Dorpsraad Geffen wil zoveel verenigingen en instanties tegemoet komen, daarom is gekozen 
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voor een plafond van 1.000 euro. Daarvan kan in bijzondere gevallen van afgeweken 

worden. Akkoord gegeven door dorpsraad. 

 
 
7. Financieel 
Het aanvullende subsidieverzoek van WIK wordt ingewilligd. 
-  

8. Overige zaken 

- Toekomst gemeentehuis.  Er zijn geen nieuwe suggesties bij de gemeente 

binnengekomen. Plannen mogen nog tot 1 maart ingediend worden. Daarna worden alle 

ideeën bij de gemeente (Anne Zaadnoordijk) neergelegd.  Na inventarisatie bespreekt de 

gemeente verdere stappen met de dorpsraad. Dorpsraad Geffen is blij verrast over de 

opkomst op 2 februari in het gemeentehuis en over de kwaliteit van de ideeën. Ideeën sloten 

op elkaar aan, veel ideeën kunnen meerwaarde opleveren voor ons dorp. Na 1 maart 

meteen afspraak plannen voor vervolg. 

- Korte termijn gemeentehuis; Anne Zaadnoordijk heeft nog geen contact gehad met Rob 

Reijmerdaal over zijn voorstellen. De reden is dat ze ziek was geweest en vakantie heeft 

gehad. Ze heeft beloofd om deze week contact op te nemen, deze contacten moeten warm 

gehouden worden. 

- De Heegt; 3 maart is er een bijeenkomst, met de zorggroep. Op initiatief van directeur 

Minnema wordt bezien of we handen en voeten kunnen geven aan de behoefte van het dorp 

Geffen. Vanuit de cijfers (die inmiddels bekend zouden moeten zijn) wordt duidelijk wat wel 

en niet kan. Hans, Geert en Christel zullen vanuit de dorpsraad gaan. 

- Voorzieningenkaart komen we nog op terug, moeten kijken wat er met de Heegt en het 

gemeentehuis gebeurt 

- Hans heeft een goed kennismakingsgesprek gehad met onze aandachtsbestuurder, 

wethouder René Peters. Hij wil de vinger bij Geffen aan de pols houden en schuift bij 

gelegenheid aan. Ook is er  een keer in de 8 weken regulier overleg 

- Fietsroute F59, geen draagvlak in Nuland en Geffen zoals de route nu voorgesteld wordt. 

Komt morgen in de vergadering in de ’s-Hertogenbosch. Dorpsraad Nuland zal inspreken bij 

commissievergadering. Kijken wat daar uitkomt. Er is Dorpsraad Geffen alles aan gelegen 

om de route niet langs de school te laten lopen. Beter geen F59 dan deze snelfietsroute. 

Joseph Holl benadrukt nogmaals dat er voor echte ingrepen in Geffen geen geld is 

gereserveerd.  Standpunt Dorpsraad Geffen is bij wethouder Wagemakers bekend gemaakt. 

We proberen de kwestie opnieuw op de politieke agenda te krijgen.  

- Contact met Gerrit vd Helm.  Bestaat de evenmentencommisie nog? In hoeverre gaat de 

gemeente Oss hier ook  op acteren. Wie organiseert wat, gemeente of 

evenementencomissie? Neemt Geert mee. 

 
9. Spreekrecht voor publiek 
Harry Peters vraagt aandacht voor ontwikkeling van het arboretum. Na het planten 
van de eerste bomen is het stil geworden. Peters krijgt moeilijk contact met de 
gemeente Oss. Pachtovereenkomst zou eind januari op de mat liggen, nog niets 
gehoord. Gemeente Oss is alle onderzoeken opnieuw aan het doen, willen alles 
opnieuw uitgezocht hebben.  Ook met betrekking tot het nieuwe onderkomen voor 
scouting en gilde. Verwachten daar 6 maanden voor nodig te hebben. Hebben vorige 
week nog contact gehad, zijn er mee bezig en liggen op schema. 
We moeten als dorpsraad duidelijk afspraken maken over besluitdata bij de 
gemeente Oss. Geert neemt contact op met Liselore Brugmans om te vragen hoe de 
voortgang is bij het Arboretum en of zij contact op wil nemen. 
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10. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
- Harry Peters vraagt ook aandacht voor de restauratie van de kerk. Er zijn tonnen 
binnengehaald, maar er ontbreekt nog  een bedrag van 18.000 tot 20.000 euro voor de 
afronding van het werk.  Peters vist naar een bijdrage van de dorpsraad. Wordt besproken in 
het volgende vooroverleg, als er dan een formeel verzoek is ingediend.  
- Vraag: zijn de stukken over de snelfietsroute ergens te lezen? Bij de persberichten op de 
site staat een kort stukje. We wachten de ontwikkelingen in Den Bosch af en dan zetten we 
het met stukken op de website. 
 
11.  Sluiting 

Hans Hoeben sluit de vergadering om 21.35 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 de Zande lid 06-3838 4485 hugovdzande@hotmail.com 
Ine Groos notulist 06-5374 3531 Ine.groos@home.nl 

 
 
 
 
 
 
 


