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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

17-10-2016 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 17 oktober 2016 
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), Ron 
Berben (gebiedsbeheerder) 
Overige toehoorders/insprekers: Mark van der Doelen, Gerrit Romme, Eduard van Heese, 
Arno Romme en Ellie Smit.  
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Vaststelling agenda/verslag 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Hans complimenteert de wethouder (Wagemakers) en Ron Berben voor hun kordate 
optreden aangaande de kruising bij bakker Brands. DG heeft tijdens de vorige vergadering 
verzocht deze kruising voorlopig niet te asfalteren ten behoeve van de snelfietsroute F59 (zie 
verslag 19 september). Hoewel de werkzaamheden al waren begonnen, is het werk alsnog 
afgeblazen. Volgend jaar vindt een evaluatie plaats waar mogelijke aanpassingen aan de 
F59 uit voortvloeien.  
Hans meldt naar aanleiding van het verslag over het punt voorzieningenkaart (zie verslag 
19 september) dat hij op 2 november hierover een gesprek heeft met de wethouders Frank 
den Brok en René Peters.  
Ook naar aanleiding van het verslag: Hans meldt dat hij inmiddels contact heeft gehad met 
Anne Zaadnoordijk over de herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Geffen. Er 
is geen concrete ontwikkeling, anders dan dat de gemeente er naar neigt om het gehele 
pand aan een projectontwikkelaar te verkopen. De voorwaarden in de voorzieningenkaart 
met betrekking tot het Dorpsplein zullen daarbij gerespecteerd moeten worden.  
 
4. Mededelingen adviseurs dorpsraad 
Ron meldt dat een kabelaar plannen heeft om een glasvezelnetwerk in Geffen, Vinkel en 
Nuland uit te rollen. Als veertig procent van de adressen in deze dorpen aangeeft aan te 
willen haken, gaat het project door. In dat geval krijgt echt iedereen de kans om een 
aansluiting te nemen op het snelste netwerk voor dataverkeer, ook de mensen die afgelegen 
wonen. De aansluiting kost niks, als mensen een jaarabonnement afsluiten. Dorpsraad 
Geffen houdt op 15 november een themabijeenkomst over dit onderwerp in De Koppellinck. 
Vanaf 19.30 uur zullen medewerkers van E-fiber uitleggen wat hun aanbod is. 
 
Ron meldt verder dat er een onderzoek is gedaan in Geffen naar de gesteldheid van bomen 
langs de openbare weg. Gebleken is dat enkele tientallen bomen moeten worden gerooid, 
omdat ze anders een gevaar op kunnen leveren voor de veiligheid van passanten. Een kaart 
met alle bomen wordt op de website van de dorpsraad gezet. Hans stelt voor om de 
werkgroep ‘openbare ruimte’ te betrekken bij dit onderwerp, met name ook over mogelijke 
herplant. Ron wil het overleg aangaan. Piet schuift aan namens de dorpsraad. 
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Ron meldt verder dat de gemeente bereid is om bladeren die door burgers zijn vergaard op 
te ruimen. Dat gebeurt gemiddeld na een of twee weken. Hans vraagt opnieuw naar de 
mogelijkheid om bladkorven te plaatsen. Ron zegt dat de gemeente geen bladkorven heeft, 
maar als mensen ze aan de weg zetten en vullen, worden ze geleegd. Piet gaat bekijken of 
de dorpsraad korven kan aanschaffen. Vervolgens rijst de vraag wie de korven opslaat als 
de herfst is gepasseerd. Piet bekijkt of er korven zijn die relatief weinig opslagruimte vergen.  
 
Het werk aan de Heesterseweg is inmiddels van start gegaan en verloopt voorspoedig, 
meldt Ron. Bewoners van de Bergtsraat en Bredeweg hebben gemerkt dat het een stuk 
drukker is in de straat, vanwege de omleiding. Michel meldt dat ook de situatie in de 
Kloosterstraat enigszins zorgelijk is. Verkeersbrigadiers bij de school krijgen nauwelijks nog 
de kans om op een rustig moment op de weg te gaan staan. Van 8 tot en met 17 november 
wordt er met name gewerkt aan de weg tussen de Bergstraat en ’t Woud in  Oss. Dan zal het 
gemotoriseerd verkeer negen dagen lang een veel langere omleidingsroute moeten zoeken. 
De gemeente stuurt automobilisten vanaf Oss over de Cereslaan en de parallelweg langs de 
A59 naar de Papendijk. Verkeer van Geffen richting Oss wordt over de A59 gedirigeerd. Zij 
krijgen het advies om er bij Nuland op te gaan en bij Heesch er weer af. Ron verklaart dat 
hiervoor is gekozen uit oogpunt van veiligheid en doortroming. Verkeer dat vanaf de 
parallelweg de Cereslaan op wil, moet twee keer voorrang verlenen aan snelrijdend verkeer.  
Allicht zullen een behoorlijk aantal Geffenaren ervoor kiezen om via de polder naar Oss te 
rijden en weer terug. In dit verband stelt Tonny aan de orde dat een bewoonster van de 
Gement klaagt over drukte in de straat en stof dat opwaait als auto’s elkaar passeren op de 
smalle weg en door de berm rijden. Dat stof dringt de huizen binnen. Ron meldt dat dit een 
algemeen probleem is op smalle buitenwegen, met name in de polder. De gemeente is zich 
aan het oriënteren op een oplossing. Graskanttegels zoals Arno Romme voorstelt zijn geen 
goede oplossing stelt Ron, omdat deze tegels na verloop van tijd volslibben met klei en zand 
en nauwelijks nog schoon te maken zijn. Ron heeft de Gement nu op het oog voor uitvoeren 
van drie proeven met materialen die worden aangeboden voor bermversteviging. Het beste 
materiaal wordt vervolgens gekozen en ook elders ingezet. Voorlopig hebben de bewoners 
van de Gement er nog geen baat bij. De proeven staan voor volgend jaar gepland. Allicht dat 
de regen het stofprobleem nu oplost. 
 
Mark van der Doelen meldt dat hij nog eens heeft gekeken naar de kengetallen die gebruikt 
zijn voor de parkeerbehoefte rond de Koppellinck. Volgens hem kloppen er een aantal 
cijfers niet en wordt er al met al op te weinig plekken gerekend. Ron stelt dat het om 
marginale verschillen gaat. Na de vorige bijeenkomst heeft hij samen met onder anderen 
Michel gekeken naar de routing voor fietsers van en naar school. De opstelruimte voor 
fietsers aan de achterzijde van de school wordt verruimd. Er wordt gekeken of de 
speelvoorziening voor de peuterspeelzaal kan worden verplaatst. Michel vindt het grootste 
pluspunt is dat fietsverkeer in het aangepaste plan wordt gescheiden van de ouders die 
kinderen met de auto brengen en halen.  
Hans vraagt aandacht voor de afwikkeling van verkeer aan de voorzijde van De Koppellinck. 
Op dit moment is er niks geregeld, bijvoorbeeld voor laden en lossen. Ook wordt ervoor 
gepleit om de mogelijkheid van extra parkeerplekken langs het spoor te benutten. Volgens 
Ron zijn deze parkeerplekken overbodig, maar hij geeft toe dat er niet is gekeken naar de 
parkeerdruk aan de Kerkstraat. Als er een drukbezochte dienst in de kerk is of als De 
Schans vol zit, kunnen de bezoekers hun auto nergens kwijt. Ron gaat bezien of de cijfers 
aanleiding geven tot een ander standpunt. “Vooralsnog heb ik overigens geen budget voor 
een parkeerterrein langs het spoor, net zo min als voor ingrepen aan de voorkant van De 
Koppellinck.” 
 
Ron meldt dat de ‘knotberken’ aan de Sassendreef, Heikestraat en Weverstraat worden 
gerooid. Veel van de bomen zijn al op sterven na dood. Gerrit Romme spreekt van een 
‘erfenis van Noorman’, de ambtenaar die deze bomen heeft laten zetten.  
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Ron meldt dat hij een verzoek van een ondernemer aan de Kloosterstraat heeft gekregen 
om het evenementenbord op de hoek met de Bredeweg te verplaatsen. De ondernemer vindt 
dat de borden het zicht op zijn zaak beperken. Piet gaat samen met Ron kijken naar de 
mogelijkheden om het bord te verplaatsen richting Kouwe Noord of Bergstraat. Daar komt 
het mogelijk ook beter tot zijn recht.  

 

5. Ingekomen stukken en uitgaande post 
 
- AED Beheer Geffen  
Deze gewaardeerde stichting heeft verzocht om zich te mogen presenteren op een openbare 
bijeenkomst van de dorpsraad. We koppelen dit verzoek aan een later te beleggen thema-
avond rond Geffen Zorgt.  
 
- woonrijp maken Verlengde De Run 
Ter kennisname. De tijdelijke aansluiting van de nieuwe wijk op de Molengraaf is inmiddels 
verdwenen. DG heeft hierover nog geen klachten ontvangen, hoewel een aantal bewoners er 
eerder voor pleitte om deze ontsluiting te handhaven. Mogelijk speelt een rol dat de 
ontsluiting op de Papendijk inmiddels een stuk overzichtelijker is geworden.  
 
- besteding subsidie scootmobieltocht Maasdonk 
Ter kennisname. 
 
- Klimaatstraatfeest 
Straten en buurten kunnen zich nog steeds aanmelden voor deelname aan deze 
energiebesparingscompetitie.  
 
- evenementenbeleid Geffense Plas 
Inmiddels heeft ook Dorpsraad Geffen informatie ontvangen over de plannen van de 
gemeente met de Geffense Plas. Er is een concept-beleidsplan opgesteld dat uitgaat van 8 
dagen per jaar waarop er evenementen met versterkte muziek kunnen plaatsvonden. 4 van 
deze dagen zou er een dance-evenement kunnen plaatsvinden. In het plan staan ook 
normen voor de geluidssterkte en eindtijden. De dorpsraad wordt gevraagd advies uit te 
brengen over dit plan, net als de wijkraad Ruwaard. Ons is inmiddels duidelijk geworden dat 
er aan de Osse kant veel verzet is tegen meer herrie aan de plas.  
Dorpsraad Geffen vindt dit onderwerp belangrijk genoeg om zoveel mogelijk 
belanghebbenden bij te betrekken. Daarom zal het tweede deel van de thema-bijeenkomst 
op 15 november in De Koppellinck aan dit onderwerp zijn gewijd. De verantwoordelijk 
wethouder zal dan tekst en uitleg geven, samen met andere medewerkers van de gemeente. 
Mede naar aanleiding van de uitkomsten zal de dorpsraad advies uitbrengen.   
 
- project natuur op erven 
De gemeente Oss is initiatiefnemer van het project 'Natuur op Erven'. Het project geeft 60 
eigenaren binnen de gemeente Oss de mogelijkheid om hun erven te beplanten en 
nestkasten te plaatsen. Het moet de biodiversiteit in het buitengebied gaan versterken.  
Een mooi initiatief dat de directe leefomgeving in Geffen flink kan verbeteren.  
Aanmelden kan via de website: www.natuuroperven.nl  
 
 

6. Stand van zaken financiën  
Penningmeester Michel meldt dat er drie subsidieverzoeken zijn gedaan bij de dorpsraad. 
- straatbieb 
De 9 kasten die her en der in het dorp staan worden goed bezocht, zo blijkt. Vervelend is wel 
dat met name kinderboeken vaak niet terugkomen. Oproepen hiertoe hebben tot op heden 
geen effect gesorteerd. De initiatiefnemers (onder wie dorpsraadlid Tonny van Erp) vragen 

http://www.natuuroperven.nl/
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350 euro om een nieuwe voorraad tweedehands boeken te kopen en zo de aantrekkelijkheid 
van de straatbieb te behouden. De overige leden van de raad stemmen hiermee in.  
 
- KPJ Go 
De KPJ gaat 5 of 6 activiteiten organiseren voor kinderen van 7 tot 12 jaar, zeker ook voor 
kinderen die geen kid zijn van de vereniging. De eerste activiteit is een Halloweenfeest. De 
dorpsraad juicht het initiatief toe en subsidieert het met 250 euro. 
 
- dansmariekes Rottenrijk 
De carnavalsstichting ziet de belangstelling voor de dansmariekes weer toenemen. Er wordt 
een tweede dansgroep geformeerd die in passende kledij moet worden gestoken. Rottenrijk 
vraagt hiervoor een subsidie van 800 euro.  De dorpsraad is blij dat het goed gaat met de 
dansmariekes, maar vindt de gevraagde subsidie aan de hoge kant. De volledige kosten 
worden in feite opgevoerd. De dorpsraad geeft een bijdrage van 250 euro.  
 
 
7. Overige mededelingen 
- Vergaderstructuur dorpsraad 

Tijdens de vorige vergadering is als besproken dat de dorpsraad minder openbare 

vergaderingen zal houden. De gemiddelde belangstelling voor deze bijeenkomsten is laag en 

de dorpsraad wil haar energie liever steken in een paar grotere thema-bijeenkomsten, 

waarvoor we dan ook meer aan promotie zullen doen om dorpsbewoners te betrekken.  

Eduard van Heese is hier niet blij mee, zo geeft hij aan. Hij behoort tot de trouwe volgers van 

de dorpsraad, maar voelt zich bestraft, omdat hij een van de weinigen is. Ook is hij bang dat 

mensen straks niet meer weten wanneer er nog wel vergaderd wordt.  

Hans wil naar aanleiding van deze opmerkingen nog eens nadenken over de wijziging en 

stelt voor om een besluit aan te houden. Tijdens het volgende vooroverleg wordt het opnieuw 

besproken. Het punt keert dan in december terug in de openbare vergadering. Volgende 

maand is er immers een openbare thema-bijeenkomst over glasvezel en evenementen aan 

de Geffense Plas. 

 

- Geffen Zorgt 

Hans meldt dat er een bijeenkomst is geweest met mensen uit het veld. De kerngroep komt 

binnenkort weer bij elkaar om te bespreken hoe nu verder. Hans benadrukt dat het belangrijk 

is dat woorden omgezet gaan worden in concrete acties.  

 

  

8. Spreekrecht publiek/Rondvraag 

- Michel presenteert een flyer die onder de jeugd van Geffen wordt verspreid. De dorpsraad 

neemt het initiatief om ‘het beste idee van Geffen’ op te halen bij kinderen tot 16 jaar. Het 

beste idee wordt daadwerkelijk uitgevoerd (tot een maximum van 1000 euro). De directeur 

van De Wissel heeft zich al enthousiast achter het concept geschaard en zal de leerkrachten 

van de school stimuleren om scholieren aan het denken te zetten. 

- Arno Romme wijst erop dat de gemeente binnenkort de begroting voor 2017 vaststelt. “Als 

er nog zaken zijn die hierin opgenomen moeten worden voor Geffen, hoor ik het graag.”  

- Gerrit Romme vraagt zich af hoe de stand van zaken rond het project Burgerbegroting is.  

Hans meldt dat er twee projecten uit zijn voortgevloeid: verbetering van de voetpaden in het 

centrum (gehaald uit post nieuw voetpad Papendijk) en ontmoetingsbijeenkomsten in De 

Geer voor alle zorgbehoevenden in het dorp. Beide projecten zouden in 2017 moeten 

worden uitgevoerd, als de gemeente ermee instemt.  

- Tonny doet mondeling verslag van een informatiebijeenkomst bij ’t Zicht. Dit is de nieuwe 

woonvoorziening voor 12 mensen met autisme in de prachtig gerenoveerde boerderij aan de 
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Kloosterstraat. Van de 12 bewoners zijn er in principe 6 volwassen. Zij gaan overdag naar 

het voormalige klooster van de Benedictessen tussen Oss en Heesch. Daar zit de 

hoofdlocatie van ’t Zicht. De 6 minderjarigen die vanaf 1 november worden gehuisvest in het 

pand gaan overdag naar school. De organisatie heeft aangeboden een app-groep te starten 

om buurtbewoners op de hoogte te houden van alles wat er in en rond de woonvoorziening 

gebeurt.  

- Tonny meldt ook dat de scouting een gesprek heeft gehad met de gemeente over het 

nieuwe onderkomen aan de Kerkesteeg, waar het gilde niet bij was uitgenodigd. De 

vertegenwoordiging van de scouting is met een positief gevoel uit het gesprek gekomen.  

- Ten slotte meldt Tonny dat ze uit de Seniorenraad Oss is gestapt. Ze vindt dat de raad te 

ver van de praktijk staat en dat ze haar energie beter in Geffense ouderenvraagstukken kan 

steken.  

- Christel meldt dat de tweede nieuwjaarsborrel van Dorpsraad Geffen op vrijdag 13 januari 

zal plaatsvinden.   

 

 

9. 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   

 

 

 

 

 

 
 


