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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

16-11-2015 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 16 november 2015 
Aanwezige leden: Peter van Erp (notulen), Tonny van Erp, Hans Hoeben, Michel van 
Nistelrooij, Piet van de Wetering en Hugo van der Zande.  
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel (wijkcoördinator voor Geffen), Joseph 
Holl (gebiedsbeheerder). 
Overige toehoorders/insprekers: Arno Romme (VDG), Mark van der Doelen, Eduard van 
Heese, Cees van Wanrooij, Rien Oomens. 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Vaststelling agenda/notulen 19-10 
Aan de agenda worden toegevoegd: 

- 40 jaar heemkundekring Vladerack 
- Vergaderkalender 2016 
- Bezwaren tegen verkeersbesluit gemeente Oss m.b.t. onttrekken parkeerplaatsen 

aan openbaar gebruik 
- Gebrek aan bouwruimte voor bouwers carnavalswagens  

 
In de notulen van de vorige vergadering wordt de passage over subsidie voor de 
jeugdvakantieweek geschrapt, omdat deze vorige vergadering al was toegekend en 
genotuleerd.  
 
3. Ingekomen stukken 
 Brief Nooit Gedacht over aanleg F59 

Nooit Gedacht vreest grote parkeerproblemen. Het parkeerterrein bij de club is erg klein. 
Nu nog parkeren bezoekers en voetballers hun auto langs de Pastoor van de 
Kampstraat. De vraag is of dat straks nog mogelijk is c.q. is toegestaan.  
Geert meldt dat het probleem bij de gemeente is onderkend. Net als bij de 
verkeersproblemen bij De Koppellinck wordt van de voorziene problemen bij de 
Biescamp een afzonderlijk project gemaakt.  
 
Reactie gemeente op vraag evenemententerrein 
Dorpsraad Geffen heeft in het voorjaar bij de gemeente het verzoek gedaan om in het 
bestemmingsplan buitengebied een evenemententerrein op te nemen. Reden is het 
gebrek aan ruimte voor grootschalige activiteiten in het dorp na voltooiing van beide 
centrumplannen. Het officieuze evenemententerrein aan de Papendijk zat qua 
ontheffingen aan zijn plafond en zou daardoor bijvoorbeeld niet ook nog eens voor een 
feesttent met carnaval kunnen worden gebruikt. 
De gemeente heeft nu te kennen gegeven dat er geen evenemententerrein wordt 
aangewezen, maar dat de gemeente volgens de nieuwe regels onbeperkt ontheffingen 
kan afgeven voor een specifiek terrein. Daarmee komt de noodzaak voor een officieel 
evenemententerrein in de ogen van de dorpsraad te vervallen.  
 
Gebrek aan bouwruimte carnavalsgroepen 
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Stichting Rottenrijk en verschillende carnavalsgroepen luiden de noodklok. Het gebrek 
aan ruimte om carnavalswagens te bouwen is dit jaar ineens nijpend. Verschillende 
groepen hebben aangegeven als gevolg daarvan niet te kunnen bouwen. 
Arno Romme meldt dat hij het probleem in  zijn fractie heeft aangekaart. Als de 
gemeente aan een oplossing  wil bijdragen in Haren, zou voor Geffen hetzelfde moeten 
gelden, vindt hij.  
Geert meldt dat het Makelpunt van de gemeente zoekt naar geschikte ruimte. Tips en 
aanbiedingen zijn welkom. Voor de langere termijn moet het probleem worden opgelost 
in de voorzieningenkaart waaraan momenteel wordt gewerkt. 
 
Digitaal bewonersplein 
Via welzijnsorganisatie Vivaan is de dorpsraad gepolst voor de inrichting van een digitaal 
bewonersplein. Het gaat om een website voor en door Geffenaren. De techniek achter de 
site kan gratis ter beschikking worden gesteld. Er volgt een bijeenkomst met de 
organisatie achter het bewonersplein om te bezien of het platform van meerwaarde kan 
zijn voor de Geffenaren. De dorpsraad gaat alvast polsen of er inwoners zijn die 
belangstelling hebben om de site te beheren.  
 
Donkere Dagen Offensief 
Het aantal inbraken in de gemeente Oss is de afgelopen jaren meer dan gehalveerd. Dat 
succes is mede te danken aan preventieve acties en alertheid van bewoners. Om ervoor 
te zorgen dat de daling doorzet nemen de politie en de gemeente initiatief voor acties, 
zoals de witte voetenactie, roadblocks en het programma Boef in de Wijk. Ook zal de 
wijkagent een of meer voorlichtingsbijeenkomsten beleggen. De dorpsraad is om 
ondersteuning gevraagd, met name in publicitaire zin. 
 
Podiumbijeenkomst over bomen 
De dorpsraad is uitgenodigd om deel te nemen aan een podiumbijeenkomst in Oss over 
bomen in de woonomgeving. Bomen zijn de groene longen in de wijk, maar geven vaak 
ook overlast. De dorpsraad gaat inwoners van Geffen met kennis van zaken benaderen 
om aan de bijeenkomst deel te nemen.  
 
Expeditie Oss 
De dorpsraad is uitgenodigd deel te nemen aan een thema-bijeenkomst over participatie 
op 25 november. Er worden onder meer presentaties gehouden door de zorgcoöperaties 
van Herpen en Ravenstein. Interessante kost voor elke wijk- en dorpsraad. Tonny en 
Christel zullen namens Dorpsraad Geffen deelnemen. 
 
40 jaar heemkundekring 
Hans heeft de heemkundekring namens de dorpsraad gefeliciteerd. In de subsidieregels 
van de dorpsraad staat de mogelijkheid opgenomen dat verenigingen bij het vieren van 
een jubileum in aanmerking komen voor een bijdrage. Na enige discussie over de hoogte 
en voorwaarden van zo’n bijdrage wordt besloten om dit onderdeel van de regeling nog 
eens in een aparte sessie tegen het licht te houden.    

 

 

4. Financiën 
Geert heeft een overzicht verstrekt over de uitgaven uit de Geffense pot van dit jaar. In totaal 
is bijna 13.500 euro uitgegeven, het overgrote deel aan subsidies voor Geffense 
verenigingen. Dat betekent dat de dorpsraad nog een kleine 4.000 euro in kas heeft.  
 

5. Mededelingen  
 - proces voorzieningenkaart 

Alle aanwezigen die op 12 november in de Koppellinck aanwezig waren voor de 
derde bijenkomst hebben daaraan een positief gevoel overgehouden. In tegenstelling 
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tot de tweede sessie werd nu in clusters gesproken over de kansen en uitdagingen. 
Dit heeft tot inhoudelijk betere discussies geleid. Het is nu zaak om in de volgende 
bijeenkomst op 1 december tot concrete richtingen te komen. Eduard van Heese 
denkt dat die avond nog niet de slotbijeenkomst kan zijn. Dat lijkt hem te ambitieus. 
Hans laat weten dat 1 december geen deadline is en dat er genoeg ruimte zal worden 
genomen om tot een voldragen plan te komen. Sowieso moeten alle betrokkenen 
gekend worden in de resultaten zodra die op schrift zijn gesteld. Daarvoor zal een 
slotsessie worden belegd.    

 
 - Nieuwjaarsborrel 

De dorpsraad zal op vrijdag 8 januari van 19.30 tot 22.00 een nieuwjaarsreceptie 
houden in De Koppellinck. Doel is om met zoveel mogelijk Geffenaren te toosten op 
het nieuwe jaar en samen een vruchtbare start te maken. Alle verenigingen zullen 
worden aangeschreven, maar natuurlijk zijn ook alle ongebonden inwoners welkom. 
De dorpsraad zorgt voor een hapje, drankje en muzikale omlijsting. De organisaties 
die afgelopen jaar subsidie van de dorpsraad ontvingen wordt gevraagd om op de 
een of andere manier te tonen wat er met het geld is gedaan.   

 
 - Vergaderkalender 

De gemeente Oss heeft een vergaderkalender uitgegeven waarop te zien zou 
moeten zijn wanneer de verschillende wijk- en dorpsraden vergaderen. Dat doel is 
niet bereikt. De kalender is door overlappende bijeenkomsten voor dorpsraad Geffen 
onleesbaar. Beter is het te onthouden dat de dorpsraad elke derde maandag van de 
maand vergadert in De Koppellinck, aanvang 19.30 uur. Agenda en vergaderdata 
staan  op dorpsraadgeffen.nl 
 

 - Fietspad De Doelen 
Jozef meldt dat de ombouw van De Doelen tot fietsstraat iets ie vertraagd door kabels 
en leidingen die in de weg bleken te liggen. Het werk wordt hierdoor wat later 
opgeleverd.  
 
- Verkeersbesluit parkeren bij de Heegt 
De gemeente heeft een verkeersbesluit genomen over een tiental parkeerplaatsen 
achter De Heegt. Deze parkeerplaatsen worden aan de openbaarheid onttrokken om 
ter beschikking te worden gesteld aan de bewoners van de nieuwe appartementen 
boven de Jumbo. Hierop is bezwaar gemaakt door in ieder geval Eduard van Heese 
en Mark van der Doelen. Beiden hebben vastgoed in de buurt en vrezen toename 
van de parkeerdruk bij hun panden door het besluit van de gemeente.  
Jozef meldt dat het besluit voortvloeit uit afspraken die de gemeente Maasdonk nog 
met de projectontwikkelaar heeft gemaakt. De bezwaren die worden ingebracht zullen 
de gebruikelijke procedure ingaan. 
Hans vraagt zich af of het parkeerprobleem in de kom niet integraal kan worden 
bekeken. Hij wijst op de voorziene parkeerproblemen rond De Koppellinck en de 
Biescamp. Jozef stelt dat een integrale analyse waarschijnlijk veel geld gaat kosten.   
 
- Herdenkinsgmonument 
De gemeente puzzelt nog op een goede aanlichting van het monument, meldt Jozef.   
 
-  Bijeenkomst Elshof 
Het kernteam heeft een bijeenkomst gehad met een delegatie van de wijk over de 
verkeersproblemen en andere zaken. Snelheidsmetingen hebben uitgewezen dat er 
geen aanleiding is tot ingrepen in de weginrichting.  Toch hebben alle partijen een 
goed gevoel overgehouden aan de bijeenkomst, meldt Michel. De bewoners gaan 
verder met acties om het gedrag van automobilisten te verbeteren. Ook zetten zij zich 
in voor het opknappen van de speeltuin, waarbij de gemeente het materiaal levert.  
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6. Rondvraag 
- Eduard van Heese heeft tot zijn genoegen geconstateerd dat de gemeente voortaan ook de 

aanvragen voor evenementenvergunningen publiceert. Hierdoor worden belanghebbenden 

niet langer op het laatste moment of zelfs na het evenement geïnformeerd over een 

vergunning. De wijziging is doorgevoerd na opmerkingen van Van Heese hierover in een 

eerdere dorpsraadvergadering. 

- Michel vraagt extra attentie voor de kampioenen van verenigingen, die zich kunnen 

aanmelden voor het Osse sportgala. 

- Tonny meldt dat de dorpsdraad toestemming van de beheerder heeft om de kiosk in 

kerstsfeer te hullen. Voorwaarde is wel dat de versiering niet brandbaar is en bij voorkeur 

hufterproof.  

 

7. Sluiting 
Om 21.00 uur wordt de vergadering afgesloten. Volgende reguliere openbare vergadering is 
op 14 december om 19.30 uur. Op 1 december is er een bijeenkomst in het kader van de 
voorzieningenkaart. 
. 
 
 
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   

 

 

 

 

 

 
 


