Verslag openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 januari 2016

Aanwezige leden; Hans Hoeben, Piet van der Wetering, Tonny van Erp, Michel van Nistelrooij,
Christel Willemse
Aanwezig namens gemeente Oss; Geert van Boxtel (wijkcoördinatie voor Geffen), Ron Berben
(gebiedsbeheerder)
Overige toehoorders/insprekers; Huub Lamers, Jo van Dinther, Hans Jansen, Gerrit Romme, Eduard
van Heese, Mark vd Doelen en Cees van Wanrooij.

1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet iedereen van hart welkom en de beste wensen voor
het nieuwe jaar.
2. Vaststelling agenda
Er worden 3 punten toegevoegd aan de agenda:
- Mail inzake de opschoondag
- Uitnodiging informele bijeenkomst van de wijk- en dorpsraden van de gemeente Oss
- Mail van de kunstkring inzake openbare kunst en kerststal
3. Notulen 14-12
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld.

4. Mededelingen adviseurs dorpsraad
De gebiedsbeheerder;
LIOR
De gemeente heeft twee conceptrapporten opgesteld: Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
(LIOR) en Structuurplan Bomen. De dorpsraad wordt gevraagd hierover een advies uit te
brengen. Ron vraagt aandacht voor de passages die Geffen betreffen in de LIOR. Met name het
punt bomen in woonstraten is van belang, net als de gewenste verharding in de kom. Wat de
bomen betreft: in de leidraad wordt voorgesteld om in de kom linten van bomen uit de eerste en
tweede categorie te planten. Dit zijn grote bomen als eiken en berken, weet Ron. Dergelijke
bomen leveren op termijn bijna per definitie overlast op. Tweede punt betreft het uitgangspunt
op de belangrijkste ontsluitingswegen in de kom uit te voeren in asfalt in plaats van klinkers. Op
een bijgevoegd kaartje is te zien dat met name de Runrotstraat, Pastoor vd Kampstraat en
Veldstraat bij reconstructie of groot onderhoud in principe in asfalt zullen worden uitgevoerd.
Erger is dat ook de Kerkstraat zwart staat ingekleurd. De dorpsraad zal deze zaken aan de orde
stellen in het advies geven. Daarin zal ook aandacht gevraagd worden voor de uitvoering van
trottoirs.
Ook zal in het advies opgenomen worden dat snoeien in de toekomst nauwkeuriger mag worden
uitgevoerd en zal er een verzoek opgenomen worden om de bladkorven terug te plaatsen.
Huub Lamers; Ik snap het dat vanwege het aanzicht in het dorp voor gebakken klinkers wordt
gekozen, maar ik vraag wel aandacht voor de ondergrond. Bij een ondergrond die niet goed is, is
de geluidsoverlast wel groot.

Hondenuitlaatbeleid
Hondenuitlaatregels Ron Berben legt uit wat er sinds 1 januari is veranderd voor hondenbezitters
in Oss. Belangrijkste aanvulling op de bestaande regels: mensen die een hond uitlaten moeten te
allen tijde een ‘opruimmiddel’ bij zich hebben. Wie bij controle zo’n middel niet op zak heeft, kan
een bekeuring verwachten. Verder komen of zijn er afgebakende losloopterreinen ingericht en
worden er afvalbakken geplaatst waarin uitwerpselen kunnen worden gedeponeerd. In Geffen is
ook budget voor een speelveld met attributen die honden aanzetten tot klimmen, rennen en
kruipen. Twee terreinen komen in aanmerking, beide grenzend aan de Elshof. De dorpsraad en
toehoorders geven de voorkeur aan een bestaand uitlaatveld aan de Berkenboog boven een stuk
grond bij molen Zeldenrust. Van eerstgenoemd terrein wordt nu al veel gebruik gemaakt.
Parkeerbeleid Koppellinck
Het onderzoek hierna wordt momenteel uitgevoerd, in de volgende vergadering zal dit
besproken worden.
Bocht Heesterseweg
Dit signaal is bekend en zal meegenomen worden als de Heesterseweg zijn geheel wordt
aangepakt.
De bijeenkomst voor de bewoners rondom de Heesterseweg is uitgesteld. Er is een nieuwe
projectleider aangesteld en die heeft wat wijzigingen in het ontwerp aangebracht. Groot issue in
deze blijven de bomen. Zodat het college wordt geïnformeerd zal de dorpsraad hierin
meegenomen worden. Ron verwacht dat er eind februari/begin maart een brief richting de
bewoners gaat.
Elshof
Op 19 januari is er weer een overleg met de buurt. Hierin zal besproken worden wat er mogelijk
voor veiligheid. Daarnaast zal er gekeken worden of de speelvoorzieningen in de wijk kunnen
worden aangepast naar de leeftijd van de kinderen in de wijk.
Nooit gedacht
De gemeente is in overleg met Nooit Gedacht over de parkeergelegenheid. Er zijn nu tekeningen
gemaakt voor de mogelijkheden, deze zullen eerst met Nooit Gedacht besproken worden.

5. Ingekomen stukken
Digitaal bewonersplatform
Er is een presentatie aan de dorpsraad gegeven door de ontwikkelaars van het
bewonersplatform. Dorpsraad is hier positief over en wil wel initiatief nemen maar willen het
niet dragen. Er zal een beheerdersteam moeten worden samengesteld uit meerdere
verenigingen/stichting uit Geffen. We moeten dit nog verder uitwerken, maar belangrijk is om
eerst vast te stellen of er commitment is voor nu en de toekomst.
De website wordt breder ingestoken dan alleen een site van de dorpsraad, denk aan;
- Totaal activiteitenoverzicht van alle activiteiten in het dorp
- Informatie van alle verenigingen/stichtingen (eventueel met links naar eigen site)
- Digitale ontmoeting; waar moet ik zijn voor welke vragen
- Vraag en aanbod (ik moet naar het ziekenhuis, wie kan mij brengen/meenemen)
Tussenevaluatie afval;
Uit de evaluatie blijkt dat er geen reden is om de huidige wijze van afvalverzameling aan te
passen.
Hans merkt hierbij nog op dat er een bezwaar bij de gemeente ligt omdat het niet mogelijk is om
de afvalwijzers op papier te krijgen of om de postcodes van de verschillende routes te
ontvangen.
Uitnodiging Wijkraad Noord-West
We hebben een uitnodiging ontvangen voor een informele bijeenkomst voor alle dorps en
wijkraden. We hebben aangegeven hier met 2 mensen naar toe te gaan.
Mail kunstkring

De kunstkring wil graag voor de kerststal zorgen op de kiosk, gevraagd wordt of ze hier een
subsidieaanvraag voor aan willen leveren.
Ook vragen ze naar de mogelijkheden om openbare kunst te plaatsen bij de Wiel. Hiervoor
worden ze in eerste instantie doorverwezen naar de gemeente.
Jasper Timmerman
Trainee van de gemeente Oss vraagt of wij middels een fietstocht Geffen willen laten zien. Geert
heeft dit al afgestemd met Jasper.
6. Financiën
Het overzicht van 2015 en de begroting van 2016 zijn opgesteld. Overzicht van 2015 zal
onderdeel zijn van het jaarverslag 2015. Begroting 2016 wordt goedgekeurd.

7. Overige mededelingen
Voorzieningenkaart
Zorg; Gaat verder onder regie van dorpsraad in samenwerking met Wim van der Geijn.
Centrum; Ondernemersraad heeft tot 22 januari om initiatief te nemen anders gaan we verder
met huidige groep. Er zal een concept visie geschreven worden door een kleine afvaardiging en
daarna besproken worden in de grote groep.
Scouting/Gilde/JVW; Is losgekoppeld van de voorzieningenkaart omdat dit op korte termijn
wordt opgepakt, de dorpsraad zal dit blijven volgen.
Cultuur; Er zal nog een keer om de tafel gegaan worden met Koppellinck, Oude Klooster,
onderwijs en cultuur. Dit zal eerst per partij worden opgepakt om daarna gezamenlijk door te
praten.
Sport; Nogmaals als groep bij elkaar (keukentafelgesprek) om daar de scenario’s verder uit te
werken.
Verwachting nu is eind februari/begin maart redactievergadering en in april naar de raad.

Seniorenraad;
Tonny is met 2 anderen toegetreden tot de seniorenraad van de gemeente Oss. Daar zijn de
nodige kritische vragen aan vooraf gegaan. Belangrijke toezegging voor Tonny om toe te treden
was dat ze meer moeten organiseren zodat ze beter zichtbaar zijn. De belangrijkste reden om toe
te treden is dat ze adviesorgaan zijn voor de WMO en de WMO is een adviesorgaan van B&W.
Snippergroen;
Er wordt een overgangsregeling getroffen vanaf 1-1-2017 voor 4 jaren. Vraag is of het mogelijk is
om tegen de oude prijs te kopen, hierover doet Ron navraag.
8. Spreekrecht publiek
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht

9. Rondvraag;
Hans Jansen; Gemeente heeft beleid met parkeren op groenstroken. Waar kan ik dit beleid
vinden? Ron: Op groenstroken mag je niet parkeren en in de berm wel. Als er een bandje tussen
de goot en het groen zit, dan is het groenstrook en mag je niet parkeren, anders wel.
Gerrit Romme; Er zijn veel inbraken de laatste tijd, is dit iets voor de dorpsraad om op te
pakken? Wijkagent is hiervoor al bij het vooroverleg aangesloten, toen besloten om het voor de
grote vakantie op te pakken (piekmomenten zijn winter en zomervakantie). We gaan kijken of we
dit nav dit signaal eerder op kunnen pakken.
Eduard van Heese; Ik wil aangeven dat we met betrekking tot parkeren in de kern enkel een
reactie hebben ontvangen dat ze niet binnen de gestelde termijn antwoord kunnen geven.

Mark van der Doelen; Parkeren rondom de Koppellinck; ik heb vernomen dat Jansen de Jong de
plannen heeft gewijzigd, wordt hier rekening mee gehouden? Ron; Dit is bekend bij mij, ik neem
dit mee in het parkeeronderzoek en koppel het in de volgende vergadering terug.
Mark van der Doelen; Wat gebeurt er met de Koppellinck nu de beheersstichting is gestopt?
Hans; Actie ligt bij de gemeente, wij hebben aangeboden om mee te zoeken naar leden voor de
commissie maar hebben hier niets meer over gehoord.
10. Sluiting

