Vergadering 18-4-2016

Aanwezig; Hans Hoeben, Peter van Erp, Hugo van der Zande, Michel van Nistelrooij, Tonny van Erp,
Piet van de Wetering, Geert van Boxtel, Christel Willemse, Ron Berber, René Peters, Eduard van
Heeze, Mark vd Doelen, Hans Hendriks
1. Opening door Hans Hoeben
2. Agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld
3. Verslag vorige vergadering
a. Terugkoppeling vanuit gemeente over verlichting Koppellinck. Er wordt verlichting bij
de verenigingsingang aangebracht. Daarnaast wordt de verlichting bij de ingang van
de peuterspeelzaal hersteld.
4. Adviseurs Dorpsraad
a. Parkeerproblematiek; Beiden onderzoeken zijn afgerond, er wordt nu een schets
gemaakt hoe de situatie er uit ziet, deze zal ik het volgende overleg gepresenteerd
worden. Er zal met de school overlegd worden over parkeren door personeel achter
de Koppellinck. Oproep vanuit de dorpsraad is wel om verder te kijken dan de school,
maar neem het centrum tot aan de Jumbo/Gouden Leeuw mee. Ron geeft aan dat er
eerst breed gekeken is om vervolgens in te zoomen rondom de Koppellinck.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd om de veiligheid voor voetgangers in het
centrum mee te nemen met de beschikbare middelen.
Kunnen we concrete tijdslijnen afspreken wanneer over het parkeren en veiligheid.
Bij de komst van de F59 heeft de wethouder toegezegd extra aandacht te hebben
voor parkeren en veiligheid, daarop willen we nu wel graag op doorpakken.
Niet vergeten schetsen van Mark vd Doelen mee te nemen bij ontwerp. En
keppestraat is weer open, niet verhard wordt veel gebruik gemaakt door
sluipverkeer. De blokken om dit te hinderen zijn weg.
b. Nooit gedacht parkeren, vanuit theorie zijn er voldoende parkeerplaatsen (achter
hek, Pastoor vd Kampstraat, Vlijmdstraat en zijparkeerplaatsen in de Pastoor vd
Kampstraat. Het is druk tot aan de kruising met de Vlijmdstraat, tot daar hoopt het
op. Ron gaat nog wel even met Nooit Gedacht afstemmen of hij op het juiste
moment geteld heeft, speelde de KPJ ook thuis? Ron gaat nog even terug
overleggen.
c. Verbeteren voetpaden centrum; Vraag vanuit publiek, worden er lokale
ondernemers betrokken. Gemeente is nog aan het oriënteren maar als ze aan de
gang gaan, dan zullen ze eerst overleggen. Kan er nog geschoven om nu eerst
Papendijk aan te pakken; moet opgenomen worden in volgende LIOR.
d. Heesterseweg; Belangrijk is om een optimum te vinden in veiligheid en het aantal
bomen die weg moeten. Echter veiligheid een bepaald breedte voor deze weg en dat
heeft consequentie voor bomen. Ron heeft groen lint aangelegd, zal niet allemaal op
dezelfde plek terug komen. Dit zal Johan van de Schoot in het vooroverleg ter sprake
brengen, gemeente snapt dat dit een belangrijke weg voor Geffen is. Breedte
fietspad, is dat echt nodig; breedte wordt bepaald door subsidie, liever een smaller
pad en meer groen.

In week van 21 mei komt er een inspraakavond. Mensen worden 3 weken van te
voren uitgenodigd. Dorpsraad kijkt of de inspraakavond voldoende om alle inspraak
te horen. Moet nog aanbesteed worden, dan is ook de exacte planning pas bekend.
Tijdspad wordt mede bepaald door inspraakavond. Start net voor of na vakantie.
Advies dorpsraad komt na inspraakavond.
Mark; Verbaasd over proces, dorpsraad wordt nu pas meegenomen, waarom heeft
dorpsraad niet eerder inzicht gehad, maar pas als het van de tekentafel komt? Hans;
we hebben eerder inzicht gehad, onze opdracht was veiligheid voorop met het
optimum voor groen. Echte plan wordt in het vooroverleg gepresenteerd, als dat
tegenvalt wordt het gewoon teruggelegd.
Mark; let op dat het geen tweede F59 wordt Hans; daar zijn we ons van bewust.
Grote verschil is wel dat F59 al vast lag voordat we bij Oss kwamen.
e. Burgerbegroting; Eerste uitnodigingen zijn ontvangen. Rol dorpsraad is bescheiden,
moet vooral van de gemeenschap zijn. Het is een experimenten dat valt of staat met
het draagvlak onder de bevolking. De dorpsraad zal deelname zoveel mogelijk
stimuleren.
5. Ingekomen stukken;
a. Raadsbrief gemeente over plan voor windmolenpark in de polder. De dorpsraad
wacht af in hoeverre het plan inwoners van Geffen gaat raken. De globale locatie lijkt
in eerste instantie gunstiug. Hans Hendriks; Er is hier geen normenkader voor, dus je
weet niet waar je op moet beoordelen. Pas als er een normenkader is kunnen we
een onderbouwd advies geven. Voorstel Hans; Vraag of er een normenkader is, vraag
het informeel en in context.
b. Vluchtelingen; Is er een norm wat er in Geffen komt? René; Is nog niet bekend, op dit
moment gaat 1 op 10 van de vrijgekomen sociale huurwoningen naar statushouders,
geen exact cijfer voor Geffen, zijn nu aan het kijken hoe we meer kunnen spreiden.
Nu worden wijken met veel sociale woningen zwaarder “belast”.
Noodopvang; Is best soepel verlopen, weinig trammelant. Meeste gaat gewoon
goed, op enkele incidenten na. Wat we geleerd hebben dat we eerder met
buurtbewoners gaan praten, meer naar de voorkant. Er ligt nu een draaiboek, al
voordat een woning vrijkomt, gaan we naar buurt en buurtbewoners. De organisatie
staat, we hebben geen vrijwilligers extra nodig. Wel buurtbewoners die de mensen
wegwijs willen maken.
c. Subsidie GVG; Showafsluiting, voldoet niet aan de voorwaarden, contact gehad met
aanvragers. Hebben misschien nog een evenement wat wel aan de voorwaarden
voldoet, komen er nog op terug.
d. Subsidie scootmobieltocht; wordt een waarderingsubsidie van € 100 toegekend
onafhankelijk van aantal en gebruik.
e. Mail inzake handhaving; Dorpsraad reageert naar dhr Romme met vraag om
specifieke tijden
f. Mail inzake konijnen; In openbare ruimtes kan de gemeente niets, probleem is
bekend, echter geen gepast/gewenst antwoord.
g. Klacht over de wegversmallingen op de Papendijk; Ron reageert hierop.
h. Uitrit verlengde run; Ron kijkt of deze parkeerplaats meegenomen is in het plan
verlengde de Run. Anders paaltje verplaatsen.

6. Financiën; Niet bijzonders
7. Overige mededelingen
a. Voortgang Geffen zorgt; Geen aanvulling tov voorzieningenkaart.
b. Concept dorpsraadplan; Wordt opgepakt, moet geactualiseerd worden.
c. Promotie dorpsraad; Nieuw plan wordt opgesteld, flyer of bekendheid zoeken op
plaatsen waar evenementen zijn, 4 daagse, koningsschieten, penaltybokaal,
zaterdagochtend Jumbo enz. Daarnaast willen we een wedstrijd uitschrijven onder
de jeugd, hierin willen we een bedrag beschikbaar stellen waarin de jeugd een plan
kan indienen om Geffen leuker te maken. We kijken nog even wat het beste tijdstip
is om dit op te starten.
d. Koningsdag; Uitnodigingen zijn weg, locatie is geregeld, begeleiding komt vanuit de
dorpsraad.
e. Zandsculpturen; Peter heeft geïnformeerd wat de mogelijkheden voor Geffen zijn,
binnenkort een afspraak met de organisatie over kosten en mogelijkheden.
f. Kledingcontainer; staat bij de Jumbo, gemeente Oss zal hierover communiceren in de
eerstvolgende Torenklanken.
8. Rondvraag;
a. Voorzittersvergadering; Verslag wordt naar dorpsraad gestuurd. Ging er over hoe
kunnen mensen zich inzetten voor verenigingen. Hoe heb/creëer je overzicht wat er
is en wat er nodig is. Hoe zorg je voor continuïteit? Over het algemeen was er een
tevreden beeld.
b. Eduard & Mark; Parkeerplaats achter de Heegt; artikel in de krant was alsof ons
bezwaar tegen de bewoners van de appartementen gericht is. Tegendeel is waar, we
sturen een brief naar de bewoners met een kopie naar de dorpsraad. Vraag aan
gemeente; waarom worden bordjes niet weggehaald. Door ze niet weg te halen
wordt de indruk gewekt dat er niet geparkeerd mag worden. En nu? Ron komt hier
op terug.
c. Mark; Waarom was stembureau voor het referendum in de Gouden Leeuw en niet in
de Koppellinck?
d. Rene; Ik hoor goede berichten over Geffen ivm voorzieningenkaart/burgerbegroting.
e. Hoe ziet het proces voorzieningenkaart er uit? Geert gaat dit navragen en komt er op
terug.
f. Michel; Namens de Elshof, de meeste brandgangen zijn aangepast zoals afgesproken.
Alleen bij crosveldje zijn struiken aangeplant ipv weggehaald. Dit komt het overzicht
en daarmee de veiligheid niet ten goede. Ron gaat hier achteraan.

