
Verslag Dorpsraad Geffen Pagina 1 14-12-2015 
 

 

 
 

Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

14-12-2015 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 14 december 2015 
Aanwezige leden: Peter van Erp (notulen), Tonny van Erp, 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 en Ron Berben (gebiedsbeheerders). 
Overige toehoorders/insprekers: Mark van der Doelen, Eduard van Heese, Huub Lamers, 
Jo van Dinther en Hans Hendriks. 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Vaststelling agenda/ 
Aan de agenda worden toegevoegd: 

- Integraal Uitvoeringsprogramma  
- Verslag derde bijeenkomst voorzieningenkaart 
- Verslag bijeenkomst wijk- en dorpsraden over huisvesting arbeidsmigranten 
- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Oss 

 
3. Notulen 16-11 
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. 
 
4. Mededelingen adviseurs dorpsraad 
 De gebiedsbeheerder 

Ron heeft een melding gekregen over het nieuwe kruispunt Heesterseweg/De 
Doelen/Kraaijeven. Mensen klagen over een onlogische constructie en een verwarrende 
inrichting, waardoor onduidelijk is hoe ze geacht worden te rijden. Ron heeft de 
meldingen doorgespeeld aan projectleider. Hij gaat na of er iets met de meldingen wortdt 
gedaan.   
 
Michel vraagt of Ron nog iets heeft gedaan met de meldingen uit de Elshof over een 
donkere brandgang. Ron gaat na wie eigenaar is van de gang. Waarschijnlijk is dat de 
woningbouwvereniging.   
 
Joseph meldt dat het reconstructieplan voor de Heesterseweg waarschijnlijk in januari 
kan worden gepresenteerd aan aanwonenden en andere belangstellenden. Daarbij zal 
het thema omleidingen, hinder en overlast een belangrijk aspect zijn.  
 
Hans vraagt aan Ron of er nog ontwikkelingen zijn rond het verkeersbesluit dat de 
gemeente heeft genomen om een twaalftal parkeerplaatsen bij de aanleunwoningen van 
De Heegt aan het openbaar gebruik te onttrekken.  Tegen dit besluit zijn twee bezwaren 
ingediend. Ron meldt dat er vooralsnog geen ontwikkelingen zijn en dat hij de dorpsraad 
op de hoogte stelt als die er wel zijn.  
 
Ron meldt dat hij deze week met de eigenaar van de voormalige Rabobank aan het 
Dorpsplein heeft gekeken naar de mogelijkheden om een terras te maken aan de zijde 
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van het plein. De eigenaar vlast op een brasserie in het pand en daar zou een terras bij 
moeten. Volgens Ron hoort een deel van de openbare ruimte voor het gebouw bij het 
pand. ‘Maar dat wil nog niet direct zeggen dat hij ermee kan doen wat hij wil.’ Op het 
pand zit kennelijk wel ook de bestemming horeca. Eduard van Heese vindt dat deze 
ontwikkeling meegenomen moet worden in de voorzieningenkaart waar momenteel aan 
wordt gewerkt.  
 
Ron gaat zich vanaf deze week ook oriënteren op de verkeers- en parkeersituatie rond 
De Koppellinck. Zoals bekend heeft de dorpsraad haar zorg uitgesproken over de 
veiligheid met de aanleg van een snelfietroute langs het gebouw. Ook zal het aantal 
parkeerplekken drastisch afnemen als Janssen de Jong de voormalige handbalvelden 
gaat bebouwen. Hans roept hem op om met een brede blik naar het probleem te kijken. 
Gewezen wordt nogmaals op de optie om langs het spoorpad een parkeervoorziening te 
maken. Daar zouden ook kerkgangers gebruik van kunnen maken. In de directe nabijheid 
van De Koppellinck lijken andere parkeermogelijkheden beperkt.  
 

 

5. Ingekomen stukken 
Kaart Goed Gevoel Geffen 
Wordt in dank aanvaard. GGG zal zich tijdens de nieuwjaarsreceptie van Dorpsraad Geffen 
presenteren. 
 
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 
De opstellers van de leidraad hebben hier eerder een presentatie over gegeven bij de 
dorpsraad. Het stuk wordt in januari besproken in de volgende openbare vergadering. 
 
Structuurplan bomen 
Idem 
 
Torenklanken 
Dorpsraad Geffen heeft besloten om een aantal pagina’s per jaar in het dorpsblad te kopen. 
Daarmee krijgt het blad de financiële ondersteuning die weg is gevallen na het opheffen van 
de gemeente Maasdonk. Hans benadrukt het grote belang van  het blad als informatiekanaal 
voor de inwoners. 
 
Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) 
Dit programma beschrijft welke infrastructuerele onderhoudsprojecten de gemeente de 
komende jaren oppakt. In het programma zijn voor Geffen in ieder geval de Heesterseweg 
en de fietspaden daarlangs opgenomen. Ook is er een post opgenomen voor de verbetering 
van de voetpaden langs de Dorpstraat, Kloosterstraat en Kerkstraat. Verder wordt er geld 
uitgetrokken voor verbetering van de waterhuishouding in Geffen-Zuid. De gemeente 
overlegt daarover met het waterschap. 
 
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Oss 
Vindt plaats op maandag 4 januari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. Ter info.  
 
Verslag bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten 
Dorpsraad Geffen heeft deze bijeenkomst niet bijgewoond, omdat er in Geffen weinig tot 
geen ervaringen met overlast zijn. De uitgangspunten voor aanvullende regelgeving 
(maximaal vier personen per woning) worden ondersteund.  
 

6. Financiën  
Ans Oude Wesselink en Michel van Nistelrooij geven inzage in de stand van zaken. De oude 
potjes van de dorpsraad uit de tijd van Maasdonk zijn afgelopen jaar onaangeroerd 
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gebleven. In het ene zit nog ruim 3.000 euro in het andere 400 euro. Die laatste rekening 
wordt opgeheven, omdat de kosten niet opwegen tegen het nut.  
Van het jaarlijkse budget van de gemeente Oss voor de dorpsraad is bijna 14.000 euro 
gespendeerd, voor het overgrote deel aan subsidies aan verenigingen die initiatieven 
ontplooiden waarmee in de ogen van de dorpsraad de leefbaarheid van het dorp werd 
gediend. Er zitten nog enkele rekeningen in de pijplijn. Waarschijnlijk is het volledige budget 
(ruim 17.000 euro) voor het eind van het jaar besteed.  
  
7. Overige mededelingen 
 - Voortgang Voorzieningenkaart 

De dorpsraad heeft na de laatste bijeenkomst samen met Geert-Jan van den Brand 
gesproken over het verdere traject.  
Belangrijk tussenbesluit is dat het nieuwe onderkomen voor scouting, gilde en 
jeugdvakantiewerk uit het proces wordt getild. Geert-Jan heeft aan wethouder Den 
Brok medegedeeld dat dit de wil is van de Geffenaren en hij toonde begrip. Dat 
betekent niet dat nu meteen verder gegaan kan worden met het plan Kerkesteeg. Er 
wordt ook nog gekeken naar de optie om het onderkomen op sportpark De Biescamp 
te vestigen. Het initiatief om nu snel door te pakken ligt volgens Geert-Jan bij Chrisjan 
van Dinther en de beheerscommissie.  Hans Hendriks wist daar nog niks van. ‘Wij 
staan sinds de zomer geparkeerd.’ Hij wil eerst helderheid over het soort gebouw dat 
de gemeente exploitabel acht, voor hij over de locatie gaat nadenken. ‘Die exploitatie 
was bij de laatste stand van zaken het grootste struikelblok.’ 
Op tafel komt verder de vraag of de dorpsraad  het raadzaam vindt om de Geffense 
ondernemers alsnog de gelegenheid te geven om mee te praten over het hoofdstuk 
centrum in de Voorzieningenkaart. De secretaris van Ondernemend Geffen vroeg 
hierom tijdens de laatste plenaire bijeenkomst in De Koppellinck. De dorpsraad vindt 
dat de ondernemers zelf alle voorgaande gelegenheden hebben  laten voorbijgaan 
om mee te praten. Als de ondernemers nu alsnog de schouders eronder willen 
zetten, is dat een kans die we toch niet willen laten passeren. Voorwaarde is wel dat 
de ondernemers nu zelf het initiatief nemen en een stevige delegatie (horeca en 
ondernemers van het Dorpsplein) op de been brengen. De uitkomsten van de 
werkgroep die zich met het centrum hebben beziggehouden zijn leidend voor het 
vervolgoverleg. De leden van de werkgroep zijn ook van harte welkom bij de verdere 
uitwerking. De gemeente wil zelf ook nog een verdiepingsslag maken voor de 
mogelijke herbestemming van (een deel) van het gemeentehuis.  
De werkgroepen die zich bezighielden met sport en ontmoeting zijn klaar om een 
advies te schrijven. Dit wordt met enkele leden van de werkgroepen gedaan.  
 

 
 - Kerstversiering plein 

Dorpsraad Geffen heeft de kiosk versierd met enkele verlichte kerstbomen. De 
ondernemers hebben verlichting opgehangen ten behoeven van de kerstmarkt op 
zaterdag. Samen biedt het een gezellige aanblik. De kerstmarkt maakte volgens 
enkele leden een zeer geslaagd debuut. ‘Het smaakt naar meer.’ We was de 
afsluiting van de Dorpstraat niet goed aangegeven, waardoor automobilisten zich 
gedwongen zagen te keren.  
 

 - Nieuwjaarsborrel 
Dorpsraad Geffen organiseert een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Geffenaren in De 
Koppellinck op vrijdag 8 januari van 19.30 tot 22.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom.  
 
- Seniorenraad 
Tonny is met twee andere dames bij een vergadering van de Seniorenraad Oss 
geweest. Conclusie: het is vooral een praatclub die nog niet erg doortastend is met 
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daden. Tonny en de twee andere dames proberen daar verandering in te brengen en 
schuiven nog een paar keer aan.  
 

 
8. Spreekrecht publiek 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

9. Rondvraag 
Hans maakt van de gelegenheid gebruik om een woordje te richten aan Joseph Holl. Joseph 
gaat met pensioen en woonde de vergadering in zijn functie als gebiedsbeheerder voor het 
laatst bij. Hans spreekt zijn waardering uit voor zijn inzet, die ook al in het jaar voor de 
samenvoeging met Oss standaard aansloot en de dorpsraad adviseerde over zaken die de 
openbare ruimte aangaan. ‘Je hebt ons altijd het idee gegeven dat er naar ons geluisterd 
werd en kwam ook zelf terug op dingen die we bespraken. Ook heb je ons steeds betrokken 
bij zaken die Geffen aangingen. Hartelijk dank daarvoor namens de dorpsraad en alle 
Geffenaren.’ 
 
10. Sluiting 
 
 
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 Wijkcoördinator   

 

 

 

 

 

 
 


