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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

15-02-2016 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 15 februari 2016 
Aanwezige leden: Peter van Erp (notulen), Tonnie 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), Jasper 
Timmerman (trainee), Wim van der Geijn (zorg), Gert-Jan van den Brand 
(voorzieningenkaart). 
Aanwezig namens sociaal team Oss-West: Bart Hoes (ONS Welzijn) en Annie van 
Nistelrooij (Pantein).  
Overige toehoorders/insprekers: Mark van der Doelen, Ellie Smit, Charles van Herpen, Jo 
van Dinther, Eduard van Heese,  Hans Hendriks, Anita van der Stappen, Jaap Bijleveld en 
Cees van Wanrooij.  
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Vaststelling agenda 
In verband met de gesteldheid van Gert-Jan van den Brand en andere verplichtingen wordt 
het agendapunt over de voortgang van de voorzieningenkaart vooraan de agenda geplaatst. 
Aan de agenda worden een aantal ingekomen stukken toegevoegd: 

- Verslag van buurtbijeenkomst Aloysiusplein over thema veiligheid 
- Verslag van bijeenkomst scouting en gilde met gemeente over nieuw honk 
- Oproep Stamtafel voor pagina zzp‟ers op Geffen.nl 
- Vraag Charles van Herpen over publicatie begroting DG op site 
- Reactie op vraag over archeologisch onderzoek Geffen-Noord 
- Publicatie over avond over alcoholpreventie in De Pas Heesch 

 
3. Voortgang voorzieningenkaart 
Het proces richt zich op presentatie van het concept van de voorzieningenkaart op 16 maart 
aan de dorpsraad en andere belangstellenden. Hans stelt voor dat de verschillende 
werkgroepen ieder een deel van de presentatie voor hun rekening nemen, waarbij de 
anderen kritisch luisteren, zodat we tot het beste en breedst gedragen resultaat komen. Dat 
resultaat wordt op 12 april aangeboden aan wethouder Frank den Brok. De Geffense 
ondernemers, die tot op heden op afstand zijn gebleven, krijgen het resultaat op 22 maart 
gepresenteerd. De dorpsraad hoopt dat ze er een basis in zien om alsnog een positieve 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Geffen. 
Voor het zover is moet er echter nog het nodige gebeuren op de vier deelterreinen. 
   

 Zorg 
De werkgroep zorg werkt aan een visie op de zorg voor Geffen tot 2030. De 
kaders moeten straks terug te vinden zijn in de voorzieningenkaart, maar voor 
de concrete uitwerking komen 16 maart en 12 april te vroeg. De werkgroep 
„Geffen zorgt‟ presenteert op 16 maart wel een beknopt hoofdstuk en werkt 
daarna verder. 

 Dorpshart 
Op aandringen van Eduard van Heese wordt de werkgroep dorpshart opnieuw 
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bij elkaar geroepen om de tekst op te stellen. Duidelijk is in ieder geval dat er 
geen nieuwe maatschappelijke bestemming komt voor het gemeentehuis.  

 Sport 
De binnen- en buitensportverenigingen zien inmiddels de mogelijke voordelen 
van samenvoeging van alle sportfaciliteiten op 1 locatie, zo geeft Gert-Jan 
aan. Als de sporthal op termijn is afgeschreven, is herbouw op de Biescamp 
een interessante optie. Michel wijst erop dat De Wissel een groot probleem 
heeft als De Geer zou verhuizen naar de Biescamp. Gymmen wordt dan een 
hele onderneming voor de scholieren. De gemeente Oss probeert garanties te 
krijgen voor de periode waarin Be Quick als hoofdgebruiker nog naar De Geer 
komt. Mede daarvan is afhankelijk of Geffen een sporthal of een gymzaal 
behoeft. Optie is om De Geer op te lappen voor een beperkte periode van 
bijvoorbeeld tien jaar.  

 Onderwijs/cultuur/ontmoeting 
Bij dit hoofdstuk  is het belangrijkste probleem dat er nog steeds geen nieuwe 
beheerstichting is voor De Koppellinck. In de voorzieningenkaart zou moeten 
komen staan hoe het gebouw beter benut kan worden, ook in relatie tot het 
Oude Klooster. Hans wijst Gert-Jan erop dat de gemeente de regie in deze 
naar zich toe heeft getrokken. De gemeente zal met mensen om tafel moeten 
om de juiste kaders te scheppen, zodat vrijwilligers vertrouwen mogen hebben 
in een goede basis.  
Ellie Smit mist in de discussie rond De Koppellinck tot op heden het 
onderwerp ontmoeting. De Koppellinck zou eigenlijk ook een laagdrempelig 
dorpshuis moeten zijn waar mensen binnenlopen voor een praatje. Het Oude 
Klooster voorziet in deze slecht voor een beperkte doelgroep. 
Peter mist het onderwerp bouwloods voor carnavalswagens. Ook daarover 
moet zeker iets in de voorzieningenkaart komen.  
Jo van Dinther vraagt zich af of de werkgroep nog eens bij andere 
multifunctionele accommodaties gaat kijken om te zien hoe het wel kan 
werken. Gert-Jan denkt dat dit kan wachten tot na afronding van de 
voorzieningenkaart. Bij een dergelijk bezoek zou in ieder geval ook de nieuwe 
beheerstichting moeten aansluiten.  
 
Los van deze thema‟s loopt inmiddels de nieuwbouw voor scouting, gilde en 
jeugdvakantiewerk. De betrokken verenigingen hebben dinsdag (16-2) een 
eerste overleg met wethouder Kees van Geffen. De groep wil dat nog 1 keer 
gekeken wordt naar de locatie bij molen Zeldenrust. Daarna komt al snel de 
Kerkesteeg in beeld. De optie Biescamp is alleen realistisch als het snel kan 
en als Nooit Gedacht compensatie voor het verlies van ruimte krijgt in de vorm 
van een kunstgrasveld.  

 

 

4. Verslag vorige vergadering (18 januari) 
Mark van der Doelen vraagt zich af hoe het gesteld is met het actiepunt „parkeren bij De 
Koppellinck‟. Gebiedsbeheerder Ron Berben is helaas ziek en dus kan er niet al te veel 
gezegd worden over de voortgang van het parkeeronderzoek. Tonny was bij een telling 
onder schooltijd en begreep dat de gemeente vooralsnog geen problemen voorziet. Geffen 
heeft met de voormalige handbalvelden lang in een riante positie verkeerd. Daar komt 
binnenkort een eind aan. Maar bij andere scholen levert het ook geen problemen op. 
De aanwezigen laten blijken dat dit een flinke onderschatting van de aanstaande problemen 
is. Zonder aanvullende parkeermogelijkheid, kunnen ook ouders van kleuters hun kinderen 
niet meer naar de klas begeleiden, tenzij ze te voet of met de fiets komen. Dat is in een dorp 
met een groot buitengebied geen serieus alternatief voor veel ouders. In feite kan straks 
alleen nog geparkeerd worden bij De Geer. Die plekken zijn primair bestemd voor de 
docenten van de school. De parkeerproblemen in de avonduren zijn nog niet onder de loep 
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genomen. In de ogen van veel aanwezigen leunt de gemeente gemakzuchtig op de 
parkeerplaatsen van de meubelzaak aan de andere kant van de Kloosterstraat. Dat kan niet 
de bedoeling zijn. Er zijn kortom nog veel vraagtekens. Niet alleen over de 
parkeergelegenheid, maar ook over de verkeersveiligheid als alle schoolgangers straks in 
een hele korte periode bij elkaar komen bij de zoen- en zoefstrook. Hans wijst erop dat de 
verkeersveiligheid rond De Koppellinck bijzondere aandacht krijgt als afzonderlijk project, 
ook in relatie tot de snelfietsroute.  
 
Michel meldt dat de Elshof inmiddels de schouders heeft gezet onder het opknappen van de 
Buitelhof. Op 19 januari is er een schouw gedaan met de gemeente. Daarna is er 
geschilderd en is besloten om enkele boomstammen als aanvullend „klimtoestel‟ te plaatsen. 
Ook is er gekeken naar de brandgangen die als onveilig worden ervaren. Er wordt gebroed 
op maatregelen om te voorkomen dat fietsers uit het niets de weg op schieten.  
 

5. Mededelingen adviseurs DG 
 - Sociaal team 

Naast een kernteam heeft Geffen in Oss ook de beschikking over een sociaal team. 
In dat team zitten alle partijen die zich richten op welzijn. Bart Hoes (ONS Welzijn) 
legt uit dat er sinds 1 januari een nieuwe organisatie is waarin maatschappelijk werk, 
algemeen welzijnswerk, ouderenwelzijn en gehandicaptenwelzijn zijn gefuseerd. In 
het sociaal team overleggen ze onder meer met de wijkverpleegkundige (Pantein) 
over sociale problemen. Het sociaal team is meer dan de individuele organisaties 
gericht op huisbezoek en praktische aanpak. Bestrijding van eenzaamheid is een 
belangrijk thema, maar ook schuldhulp. “Maar bijvoorbeeld ook als je als buurt een 
activiteit wilt opzetten en behoefte hebt aan hulp of advies.” Huisartsen kunnen het 
sociaal team inschakelen voor patienten die daar behoefte aan hebben, maar 
mensen kunnen ook zelf contact opnemen. Er is een algemeen telefoonnummer: 
088-3742525 en een mailadres: info@sociaalteamosswest.nl 

 
   
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
- brief inzake buurt-whatsapp en inbraakpreventie 

Christel meldt dat er op 3 maart een informatiebijeenkomst is over inbraakpreventie in De 

Koppellinck. Daar zullen ook andere veiligheidsmaatregelen worden besproken. 

- planning aanleg F59 

De dorpsraad heeft een plattegrond gekregen waaruit valt op te maken dat de 

werkzaamheden op Geffens grondgebied aan het begin van de zomer zullen plaatsvinden. 

De aanwonenden van het traject krijgen een brief met nadere details over de 

werkzaamheden en overlast. Op de Kloosterstraat en Dorpstraat, ook onderdeel van de 

route, worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Er verandert daar in feite niets aan de 

bestaande situatie.  

- verslag bijeenkomst ‘veiligheid’ Aloysiusplein 

De opkomst van de bewoners was bijna honderd procent. Een mooie start.  

- verslag overleg scouting en gilde met gemeente 

Zie alinea voorzieningenkaart.  

- oproep Stamtafel voor zzp-pagina 

Als Geffen.nl van de grond komt, is een aparte pagina voor Geffense ondernemers zeker 

een optie. Het zit zelfs in de blauwdruk van de website. Hugo benadrukt echter dat de 

dorpsraad alleen een aanzet geeft en dat er eerst een kernredactie moet worden geformeerd 

voor de site er daadwerkelijk komt. 

- vraag Charles van Herpen over publicatie begroting DG 

De begroting wordt op de site van de dorpsraad gepubliceerd.  
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- reactie op vraag archeologisch onderzoek Geffen-Noord 

Dorpsraad Geffen had gevraagd of er nog een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd op 

het terrein waar Jannsen De Jong woningen gaat bouwen. Het bouwproject heet niet voor 

niks „De Oorsprong‟. Aan deze kant van de kerk ligt de oudste historie van het dorp.  

Gemeentelijk projectleider Anne Zaadnoordijk heeft ontdekt dat een vooronderzoek heeft 

uitgewezen dat er geen archeologische vondsten te verwachten zijn. Mochten ze alsnog 

opduiken, dan moet de aannemer aan de bel trekken.  

- infoavond over alcohol en drugs 

De gemeente wijst ouders van kinderen in de leeftijd van 15 tot 17 op een bijeenkomst in De 

Pas in Heesch op maandag 11 april. Tijdens de bijeenkomst speelt Helder interactief theater 

herkenbare situaties en betrekt ouders bij de mogelijke oplossingen. Nadien zijn er 

informatiestands en kan er gesproken worden met deskundigen over drugs- en 

alcoholgebruik bij jeugdigen. Toegang is gratis.  

 

 

7. Financiën 

Volgens het overzicht van de gemeente heeft DG vorig jaar 16.062 van de beschikbare 

17.078 euro gespendeerd. Dit is minder dan Michel had berekend. Hij gaat na of alle 

betalingen waartoe opdracht is gegeven zijn gedaan. Het restantbedrag vloeit anders terug 

in de algemene middelen. 

  

 

8. Overige mededelingen 

  

- Landelijke opschoondag 

Piet heeft Gerard Gerrits benaderd. Die heeft toegezegd een groepje te vormen dat 

op landelijke opschoondag het hele Ivo van Dintherpad  naloopt. DG gaat Gerrits 

polsen om ook meteen de bewegwijzering van deze wandelroute te verbeteren. De 

kosten kunnen gedeclareerd worden bij de dorpsraad.  

- Afvalkalender 

Hans geeft aan dat hij de strijd staakt om een overzicht voor Geffen te krijgen. Het 

schijnt te ingewikkeld te zijn om dit te verstrekken. Vooralsnog bereiken de dorpsraad 

ook weinig klachten over het ontbreken van een papieren afvalkalender.  

- Advies bomenstructuurplan 

DG heeft op verzoek een advies uitgebracht over het gemeentelijk 

bomenstructuurplan. Belangrijkste punten uit het advies zijn dat DG vindt dat er geen 

grote bomen in woonbuurten moeten worden geplant. Tegen de tijd dat die 

volwassen zijn, leveren ze zoveel overlast op dat ze weer moeten worden gerooid. 

Ook pleit DG voor de terugkeer van bladkorven in boomrijke buurten in de herfst. 

- Advies Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 

DG heeft op verzoek een advies uitgebracht over de Leidraad Inrichting Openbare 

Ruimte (LIOR) voor zover het Geffen betreft. DG pleit ervoor om niet alle 

„doorgaande‟ straten in de kom uit te voeren in asfalt, zodra het wegdek moet worden 

vervangen. Die uitzondering hebben de opstellers van de leidraad al gemaakt voor de 

karakteristieke Klooster- en Dorpstraat, maar geldt in de ogen van DG net zozeer 

voor de Kerkstraat en in iets mindere mate voor de Pastoor van de Kampstraat, 

Runrotstraat en Veldstraat. Ook wordt aandacht gevraagd voor de voetpaden die 

standaard in tegels worden uitgevoerd.  

- Dorpsraadplan 

DG komt met een jaarplan om zelf de thema‟s te bepalen waarop de focus zou 

moeten liggen. In de volgende openbare vergadering wordt het concept besproken.  
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9. Rondvraag 
- Wijkverpleegkundige Annie van Nistelrooij vraagt of bij DG enige kennis is over de invulling 
van de Dag van Zorg en Welzijn op 19 maart in Geffen. Daarover is vooralsnog niets 
bekend. 
- Ellie Smit vraagt zich af wanneer de laatste woningen op het Aloysiusplein nu eindelijk  
worden gebouwd. De bouw wordt steeds uitgesteld en intussen zit de omgeving in de 
rotzooi. “En als er geen zicht is op afronding, fatsoeneer het dan tijdelijk.” Jaap Bijleveld sluit 
zich bij deze oproep aan. 
- Eduard van Heese deelt mee dat er inmiddels een hoorzitting heeft plaatsgevonden over de 
bezwaren die hij en Mark van der Doelen hebben ingebracht tegen het onttrekken van 
parkeerplaatsen achter De Heegt aan openbaar gebruik. Het oordeel is nu aan de 
commissie. 
- Tonny deelt mee dat ze samen met een andere inwoonster van Geffen bij een vergadering 
van de Seniorenraad Oss is geweest. Deze raad is duidelijk zoekende naar een rol. Mogelijk 
wordt de naam gewijzigd om een functionele aansluiting te krijgen op de WMO-raad. Tonny 
blijft het voorlopig volgen.  
 
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 Wijkcoordinator   

 

 

 

 

 

 
 


