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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

19-09-2016 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 19 september 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), Gé Wagemakers (wethouder) en Eddy Michels (Megaborn, 
verkeerskundig bureau) 
Overige toehoorders/insprekers: Mark van der Doelen, Antoon Romme en Jo de Haas 
(namens Het  Klooster), Paul van Tuijl (Rabobank), Pierre vd Heijden (Margriet Meubelen), 
Gilbert vd Meulenreek (beheerstichting Koppellinck), Ad vd Heijden (directeur bs De Wissel), 
Mariëlle Vermeulen (Gymvereniging Geffen).  
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, met name 
ook de wethouder. Die komt vooral voor de agendapunten over de parkeerproblematiek rond 
De Koppellinck en vragen over de snelfietsroute F59. 
 
2. Vaststelling agenda/verslag 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen adviseurs dorpsraad 
De gemeente heeft verkeerskundig bureau Megaborn ingehuurd om de parkeerdruk rond 
De Koppellinck in kaart te brengen. Eddy Michels legt uit dat er tellingen zijn verricht en dat 
daarnaast een theoretisch model is opgesteld. Die twee blijken op een aantal punten niet 
overeen te komen. Met name voor de school blijken meer parkeerplekken nodig dan volgens 
het gehanteerde model. Een oplossing kan zijn om het personeel van de school voortaan te 
laten parkeren bij de sporthal. Dat biedt ruimte voor ouders van kleine kinderen die nog naar 
binnen begeleid worden. Ad vd Heijden geeft aan dat dit de inzet van De Wissel zal zijn als 
straks de parkeerruimte achter de school sterk afneemt door geplande woningbouw. “Maar ik 
kan niemand dwingen.” Ook de ouders van scholieren zullen hun gedrag moeten aanpassen, 
wetende dat er slechts een beperkte hoeveelheid parkeerplekken overblijft achter de school. 
Er komt een zoen- en zoefzone voor het afzetten van kinderen. Er zijn vraagtekens over de 
effectiviteit van deze strook bij het ophalen. Ook voorzien aanwezigen chaotische taferelen 
voor de ouders en kinderen die met de fiets komen, omdat alles samenkomt op een beperkte 
ruimte achter de school. De vraag werpt zich op of de stromen niet beter gescheiden kunnen 
worden, bijvoorbeeld door het leeuwendeel van de fietsers aan de voorzijde naar binnen te 
laten gaan. Ook voor het personeel dat straks bij de sporthal parkeert zou dit een snellere 
route zijn.  
In de avonduren zou het juist goed zijn als de bezoekers van De Kopppellinck aan de 
achterzijde naar binnen kunnen. Als mensen helemaal om het gebouw heen moeten lopen, 
zullen ze eerder geneigd zijn een parkeerplek aan de voorzijde te zoeken.  



Verslag Dorpsraad Geffen Pagina 2 19-09-2016 
 

Mark vd Doelen vraagt zich af waarom de gemeente niet ook de mogelijkheid benut om extra 
parkeerplekken te maken aan het spoor. Die mogelijkheid is volgens hem opgenomen in het 
bestemmingsplan en kan lucht geven in het gebied achter De Koppellinck.  
Hans stelt dat het plan van de gemeente voor de achterzijde van de school voldoende basis 
biedt voor nadere uitwerking. Hij mist aanpassingen aan de voorzijde. Deze hangen wat hem 
betreft samen met de veiligheid rond snelfietsroute F59 en plannen om de voetpaden langs 
de Kloosterstraat en Dorpstraat te verbeteren.  
Antoon Romme zegt dat Het Oude Klooster op dit moment geen parkeerprobleem heeft, 
maar die wel krijgt als er parkeerplekken aan de Kloosterstraat komen te vervallen. Het 
stoort hem en Jo de Haas dat de gemeente een plan heeft opgesteld op basis van verkeerde 
informatie over beheer en gebruikers van Het Oude Klooster.  
Pierre vd Heijden geeft aan dat hij geen intenties heeft om zijn parkeerplekken bij de winkel 
af te schermen voor algemeen gebruik.  
Gé Wagemakers vat samen dat er nog werk aan de winkel is, met name voor de inrichting 
aan de voorzijde van De Koppellinck. Ook laat hij kijken naar extra parkeerplekken aan het 
spoor en een nadere uitwerking van de fietsrouting bij De Koppellinck. De wethouder geeft 
aan dat gedragsverandering van ouders en personeel van de school hoe dan ook een 
voorwaarde zal zijn voor succes.  
Hans Hoeben stelt voor en vast dat een werkgroepje met daarin gemeente, schoolleiding, de 
beheerstichting van de Koppellinck, bestuur Oude Klooster en een lid van de dorpsraad 
(Michel) aan een alomvattend plan gaat werken. 
 
De snelfietsroute F59 is deze week officieel geopend. Het feestje van de gedeputeerde en 
de wethouders van Oss en Den Bosch werd gelardeerd door klachten van gebruikers, die in 
de krant hun verhaal deden. Dorpsraad Geffen deed een duit in het zakje door een bord te 
plaatsen  bij de entree van het dorp: ‘Einde snelfietsroute F59, vervolg over 1100 meter’. Bij 
De Koppellinck ondervonden de bestuurders dat ‘lekker doorfietsen’ er bij een school 
regelmatig niet inzit. Een verkeersbrigadier van de dorpsraad hield hen staande en vertelde 
hen dat er een kans gemist was om iets aan te leggen dat voor Geffen meerwaarde heeft. 
Met lichte vertraging bereikte de fietskaravaan donderdag 15 september sportpark De 
Biescamp. Daar vertelden de bestuurders dat ze nog steeds blij zijn met de F59, maar dat ze 
niet doof zijn voor de kritische geluiden. Wagemakers herhaalde dit tijdens de vergadering 
van de dorpsraad. “Als iets niet werkt, dan passen we het aan. Dat doen we nu bijvoorbeeld 
op de kruising Dorpstraat-Vlijmdstraat. Daar was niet duidelijk dat de fietsroute rechtsaf 
boog. Dat maken we nu duidelijk door de kruising in rood asfalt uit te voeren.”  
Wat de dorpsraad betreft slaan gemeente en provincie ook hier weer de plank mis. Michel: 
“Het dorpsbeeld wordt aangetast door de gebakken klinkers te vervangen voor asfalt. Er 
waren net grote, blauwe plakkaten op de weg aangebracht om de route aan te geven en er 
was een bordje geplaatst bij bakker Brands. Had eerst even aangekeken of dat volstond.” 
Hans hekelt het gebrek aan overleg over deze ingreep. “Wat mij betreft alsnog stoppen deze 
ingreep.”  
Wagemakers denkt dat dit te laat komt. Het werk is al volop in uitvoering.  
Ron Berben geeft nogmaals aan dat de ingreep ook voor hem als gebiedsbeheerder als een 
verrassing kwam. “Ik wist dat dit in het oorspronkelijke plan stond, maar er was geen budget 
voor. Op de dag dat ik met vakantie ging, kwam het bericht dat er geld was vrijgekomen. Mijn 
collega’s hebben het vervolgens verder mee afgehandeld.” Maar dus zonder de dorpsraad te 
informeren.  
Piet waarschuwt nog eens voor ongelukken op de Bredeweg als gevolg van een gladde 
rijbaanscheiding. Ron zegt toe te onderzoeken of de ‘varkensrug’ in Geffen inderdaad 
gladder en dus gevaarlijker is dan rijbaanscheidingen die elders zijn toegepast.  
 

 

4. Ingekomen stukken en uitgaande post 
 
- presentatie Maatjesproject 
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De dorpsraad heeft en verzoek gekregen van een organisatie om tijdens een openbare 
vergadering een presentatie te mogen geven over een Maatjesproject. De dorpsraad denkt 
dat dit een mooi onderwerp is om tijdens een grotere (thema)bijeenkomst voor het voetlicht 
te brengen.  
 
- presentatie Buurkracht 
De dorpsraad heeft en verzoek gekregen van een organisatie om tijdens een openbare 
vergadering een presentatie te mogen geven over Buurkracht (duurzame energie). De 
dorpsraad denkt dat dit een mooi onderwerp is om tijdens een grotere (thema)bijeenkomst 
voor het voetlicht te brengen.  
 
- beleidsregels voor meer dan 1 huishouden in een woning 
De gemeente heeft een maximum aantal bewoners zonder familieband per huis vastgesteld. 
De dorpsraad neemt het voor kennisgeving aan.  
 
- OPPI: een nieuw handig instrument voor wijk- en dorpsraden 
De dorpsraad neemt het voor kennisgeving aan. 
 
- reactie Ondernemend Geffen op afwijzing subsidie Late Night Shopping in Geffen 
De dorpsraad blijft open staan voor plannen die geen commercieel doel dienen, maar die 
voor alle Geffenaren meerwaarde hebben, zoals een sfeervolle aankleding van het centrum 
tijdens de kerstdagen.  
 
- uitnodiging voor wijk- en dorpsraden in Oss op 21 november 
Valt samen met een openbare bijeenkomst van Dorpsraad Geffen. We zeggen af. 
 
 - mail van werkgroep Ruimte van project Geffen Begroot 
De dorpsraad is positief verrast over het aanbod van deze groep om zich ook in de toekomst 
in te blijven zetten voor dit onderwerp. We proberen tot werkafspraken te komen met de 
groep.  
 
- reactie gemeentebestuur op advies DG bij Voorzieningenkaart Geffen 
De dorpsraad is teleurgesteld over de reactie, die zich vooral richt op lopende en urgente 
zaken, maar die niet vooruit kijkt naar een verdere toekomst voor de leefbaarheid van ons 
dorp. Hans klimt in de pen.  
 
- mail Sharon van Grinsven over onverhard en onverlicht pad De Zolder 
De dorpsraad heeft eerder al aangegeven dat ze de opstelling van de gemeente begrijpen 
en billijken. Er wordt geen verdere actie ondernomen.  
 
- presentatie AED-project Geffen 
Ook dit onderwerp past volgens DG op een themabijeenkomst. De projectgroep krijgt 
felicitaties voor het installeren van de vijftiende AED in het dorp (Molenstraat). 
 
- vraag van wijkcoördinator Boxmeer voor gesprek over budgetverdeling door dorp 
zelf 
Het vermoeden is dat deze wijkcoördinator doelt op het project Geffen Begroot. Peter zal 
hem wijzen op de evaluatie van dit project op woensdag 28 september in het gemeentehuis 
van Oss.  
 
  
5. Stand van zaken financiën  
Penningmeester Michel handelt een groot aantal kleinere subsidieaanvragen af en vraagt om 
instemming met zijn voorstellen. 
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- Mozaiekfestival 2016 
Het festival betrekt inwoners van alle dorpen in de gemeente Oss bij het samenstellen van 
een enorm kunstwerk en vraagt 200 euro aan de betreffende dorpsraden om het resterende 
gat in de begroting te dichten. DG stemt hiermee in.    
 
- Boekuitgave heemkundekring over burgemeester Wilhelmus van Erp 
De heemkundekring vraagt een bijdrage in de drukkosten van 250 euro. DG stemt hiermee 
in.  
 
- Kunstkring Geffen vraagt bijdrage voor materialen kerstgroep in kiosk 
De kunstgroep heeft op verzoek van de dorpsraad nagedacht over de aankleding vann de 
kiosk met de kerstdagen. Ze gaan een kerstgroep maken en begroten de materiaalkosten op 
300 euro. DG stemt hiermee in.  
 
- Subsidieverzoek Goed Gevoel Geffen 
GGG wil enkele partytenten aanschaffen om zich op locatie te presenteren. Ook worden er 
enkele EHBO-koffers aangeschaft. De kosten van 368 euro worden als subsidie aan de 
dorpsraad gevraagd. DG stemt in, op voorwaarde dat ook andere verenigingen van de 
materialen gebruik kunnen maken. 
 
- ponyclub Zilverhoef vraagt een bijdrage voor jubileumactiviteiten 
De Zilverhoef bestaat 40 jaar en vraagt een bijdrage voor de festiviteiten. DG kent 200 euro 
toe.   
 
- Effe Noar Geffe geeft boekje uit 
Ter gelegenheid van de veertigste editie heeft ENG een boekje over het evenement laten 
drukken en huis-aan-huis verspreid in Geffen. Het bestuur vraagt een bijdrage in de kosten  
van 750 euro. DG stemt hiermee in.  
 
- Burendag Abelenstraat/Hoppad 
De landelijke Burendag is bedoeld om de sociale structuur in wijken te versterken. DG kent 
100 euro toe voor het opzetten van de Burendag in voornoemde straten. 
 
- Burendag D’n Herd 
Idem als bij vorig verzoek. DG kent 100 euro toe. 
 
- Gymvereniging Geffen houdt Groot Gymfeest 
De gymvereniging wil kinderen van alle leeftijden laten ontdekken hoe fijn het is om te 
bewegen. Daarom wordt een Groot Gymfeest opgezet voor alle kinderen van Geffen. De 
kosten voor dit feest zitten hem vooral in de huur van de sporthal. De gemeente Oss verwijst 
naar de dorpsraad voor een bijdrage. DG kent 765 euro toe.  
 
- Zandsculptuur 
Dorpsraad Geffen heeft zich ingezet voor de komst van een groot zandkunstwerk in het dorp, 
als onderdeel van een fietsroute in het kader van Jeroen Bosch. Helaas was er weinig animo 
onder ondernemers en andere organisaties. DG heeft besloten en kleiner, maar nog steeds 
stevig kunstwerk te adopteren. Het werk staat door omstandigheden een beetje verstopt aan 
het Dorpsplein.  
 
 
 
6. Overige mededelingen 
- Vergaderstructuur dorpsraad 

Hans geeft aan dat de huidige structuur op de schop gaat. We hebben nu 10 openbare en 10 

besloten vergaderingen en daarnaast nog verschillende themabijeenkomsten. Met name de 
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reguliere openbare vergaderingen trekken in de regel weinig publiek. We brengen het aantal 

vaste openbare bijeenkomsten daarom terug tot vijf (elke derde maandag van de even 

maanden, m.u.v. augustus). Daarnaast komen er twee vaste themabijeenkomsten voor 

presentaties en dergelijke, een in het voorjaar en een in het najaar.  

- Geffen Zorgt 

De werkgroep houdt 22 september een themabijeenkomst voor alle zorgverleners en 

zorgvragers in Geffen. Op basis van de uitkomsten zal mogelijk een presentatie volgen naar 

het ‘grote publiek’.  

- Aanpassing subsidiebeleid 

Om de leefbaarheid in het dorp te stimuleren beschikt DG over een jaarlijks budget van de 

gemeente ter hoogte van 17.000 euro. We willen hier vooral nieuwe activiteiten mee 

bevorderen, zoals omschreven in onze richtlijnen. Er zijn echter ook veel aanvragen die niet 

voldoen aan de criteria, maar die wel bijdragen aan de leefbaarheid en daarom steun 

verdienen. Om deze reden wordt een passage aan de richtlijnen toegevoegd. De dorpsraad 

kan een waarderingssubsidie tot maximaal 250 euro toekennen aan (lopende) activiteiten die 

stimulans verdienen.  

   

7. Spreekrecht publiek/Rondvraag 

- Piet vraagt aan Ron wanneer het promotiebord bij het sportpark teruggeplaatst wordt. 

Gaat komende week gebeuren. 

- Piet wil weten wanneer de gerooide houtwal vanaf de Bergstraat richting het spoor 

opnieuw wordt aangeplant. De gemeente heeft deze wal rigoureus gerooid in het 

broedseizoen om de sloot erachter te kunnen vegen. Ron meldt dat in het najaar nieuwe 

aanplant plaatsvindt. Piet wil dat Ron zich ook inzet om vergelijkbare ingrepen in  ’t Veld te 

voorkomen. Ook daar staan houtwallen die het vegen van sloten vanaf de weg belemmeren. 

Ron zegt dit toe. 

- Peter vraagt zich af hoe het zit met het evenementenbeleid van de gemeente rond de 

Geffense Plas. In juli vond hier plots een hardcorefestival plaats, waar omwonenden aan 

de Geffense kant veel geluidsoverlast van hadden. Nu circuleert er een concept-voorstel 

voor meerdere van dit soort evenementen aan de plas, maar de omwonenden aan de 

Geffense kant worden hierover niet geïnformeerd. Peter heeft gehoord dat de wijkraad 

Ruwaard wel op de hoogte is. Waarom Geffen niet? Geert van Boxtel zoekt het uit.  

- Ron meldt dat uit een vitaliteitsonderzoek van de gemeente is gebleken dat er in Geffen 

relatief veel bomen staan die uit veiligheidsoogpunt gerooid dienen te worden. Het gaat om 

40 tot 50 bomen verspreid over het dorp en het buitengebied.  

- Naar aanleiding van dit onderwerp rijst de vraag hoe het staat met het project 

Heesterseweg. Ron meldt dat het werk is aanbesteed. Van de Haterd uit Geffen mag de 

klus uitvoeren. Er wordt nu gepuzzeld op de uitvoering, met name de fasering van het 

ingrijpende project. De gemeente heeft zichzelf inmiddels een aanlegvergunning en 

kapvergunning verstrekt.  

- Antoon Romme meldt dat Het Oude Klooster zorgcentrum De Heegt heeft kunnen helpen 

aan een geschikte ruimte voor dagbesteding. De computer- annex vergaderruimte is 

ontruimd en voor een jaar verhuurd aan De Heegt. Het Oude Klooster schuift voor 

computercursussen en dergelijke door naar het mortuarium, dat vanaf nu niet meer 

beschikbaar is voor opbaring. Van deze voorziening werd nauwelijks nog gebruik gemaakt.  

- Antoon Romme meldt ook dat deze week eindelijk weer een vervolgoverleg is over de 

bouw van een scouting/gildegebouw aan de Kerkensteeg. Het laatste gesprek met de 

gemeente dateert van mei. De toekomstige gebruikers van het gebouw gaan nu voorstellen 

om de bouw privaat te laten uitvoeren voor het beschikbare budget. Dit moet voorkomen dat 

er eindeloos wordt gesoebat over exploitatiekosten.   
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8. 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   

 

 

 

 

 

 
 


