Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
20-06-2016

Verslag van de openbare vergadering van 20 juni 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.
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststelling agenda
Aan de ingekomen stukken wordt toegevoegd:
- Uitnodiging seniorendag St. Jozefoord
- Uitnodiging voor de info-avond over het bestemmingsplan kom Geffen
Aan de mededelingen van de adviseurs van de dorpsraad
- omstreden kap van houtwal bij Bergstraat
Aan de overige mededelingen
- stand van zaken zandsculptuur in Geffen
- huisvesting asielzoekers en statushouders in Geffen
- stand van zaken scouting- en gildegebouw
3. Verslag vorige vergadering
Eduard geeft aan dat in het verslag vermeld staat dat de gemeente van zins is om een aantal
parkeerplaatsen achter de Heegt te verkopen aan de bewoners van appartementen boven
de Jumbo. Dit moet zijn: aan de vereniging van eigenaren van de woningen. Het wordt
aangepast.
3. Mededelingen adviseurs dorpsraad
Ron meldt dat de reconstructieplannen voor de Heesterseweg in goede aarde zijn gevallen
bij de bezoekers van de informatieavond op 7 juni in de Koppellinck. Hans stelt dat deze
indruk ook bij de dorpsraad leeft. Hij prijst ook de opzet van de avond, waarbij een plenaire
uitleg werd gevolgd door de mogelijkheid om individuele toelichting te krijgen. Het comité
Bomenkap Nee! gaf op de avond ook aan content te zijn met de aanpassingen en
aanvullingen voor wat betreft het groen. Wel rest nog de vraag om alles zwart-op-wit te
krijgen. De dorpsraad zal de vinger in ieder geval aan de pols houden en controleren of het
werk wordt uitgevoerd zoals toegezegd.
Ron meldt dat de meeste opmerkingen van aanwonenden gaan om de mogelijkheid om het
wegwerk aan te grijpen om glasvezel of in ieder geval een aansluiting op de kabel te krijgen.
Hij neemt deze wens mee in het nuts-overleg over de reconstructieplannen. Hij meldt dat de
gemeente zelf geen kabel of glasvezel aanlegt, maar zal wel polsen of er aanbieders zijn die
hier brood zien. Intussen is het zaak dat de aanwonenden zonder kabel zich organiseren in
een bewonerscollectief. Mochten de grote aanbieders verstek laten gaan, dan kan er
mogelijk een traject als in Teeffelen worden gevolgd. Daar hebben de bewoners zelf
glasvezel aangelegd. Dat lokale netwerk is aangesloten op het wereldwijde net via ‘Mabib’,
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dat in het leven is geroepen op het buitengebied van Brabant te ‘beglazen’. Of Geffen hierop
aan kan haken is niet duidelijk. DG vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om deze
kans niet voorbij te laten gaan en tenminste een mantelbuis aan te leggen, zodat aansluiting
ook na het werk nog relatief eenvoudig is te regelen.
Eduard vraagt aandacht voor de fasering van het werk. Hij vreest veel overlast van verkeer
dat zijn weg zoekt om de Heesterseweg heen en vraagt zich af of het niet slimmer is om het
werk in één keer uit te voeren, zodat de totale periode van afsluiting korter wordt. Volgens
Ron is dit met de lange Heesterseweg bijna onmogelijk. Bovendien zitten er bedrijven aan de
weg die te allen tijde bereikbaar moeten blijven. Hans pleit voor een gedegen plan voor de
onvermijdelijke omleidingen. De fasering en omleidingsroutes worden straks in samenspraak
met de aannemer die het werk gaat uitvoeren vastgesteld. Gezien de positieve reacties
verwacht Ron ene snelle aanbesteding mogelijk.
Piet pleit vreest dat het verkeer op de nieuwe weg straks veel harder rijdt dan de 60
kilometer per uur die is toegestaan. Hij pleit voor een inhaalverbod met doorgetrokken
streep. Peter dringt aan op het knippen van de heggen langs de weg. Het zicht vanuit de
zijstraten is vrijwel nul. Ron neemt het mee.
DG heeft bij monde van Piet aandacht gevraagd voor de radicale kap van een houtwal
vanaf de Bergstraat richting het spoor. De kap vond midden in het broedseizoen plaats en
van het struweel is niks over. Een kwalijke zaak. Ron heeft uitgezocht wie dit op zijn kerfstok
heeft. Het blijkt de gemeente zelf te zijn. De eigenaar van een perceel naast de wal klaagde
over de gebrekkige afwatering, omdat een sloot naast de wal volledig was dichtgegroeid.
Hierop is de wal gerooid om de sloot te kunnen vegen. Ron betreurt het dat dit op een
verkeerd moment is gebeurd. DG betreurt het ook en vreest dat dit ook op andere plekken
gaat gebeuren, bijvoorbeeld in ‘het Veld’ langs de Ivo van Dintherpad. Om deze reden zal
DG een officiële klacht indienen.
Christel vraagt aan Ron of de snelfietsroute F59 is opgeleverd. Ze spreekt van een
gevaarlijke situatie rond de Vlijmdstraat/Van Coothstraat, waar de voorrangssituatie
onduidelijk is. De Wolfsdijk en Singel zien eruit als een racebaan, volgens Christel. Piet
vraagt wederom aandacht voor de ‘varkensrug’ die midden op de Bredeweg is aangebracht.
Hij vreest ongelukken als deze afscheiding nat of bevroren is bij inhaalmanoeuvres. Ron
meldt dat de aannemer het werk over 2 weken oplevert en dat er dan een inspectie
plaatsvindt. Hij neemt de zorgpunten mee.
Ron meldt dat hij in samenspraak met Ad Bijveld van Nooit Gedacht tot een oplossing is
gekomen voor de parkeerproblemen rond het sportpark. Tussen de weg (F59) en de
voetpad komen grasbetontegels, waarmee op deze plekken legaal geparkeerd kan worden.
Verder naar de Wolfsdijk komen ook plekken om langs de weg te parkeren. DG is content
dat er een oplossing is gevonden waarmee alle partijen tevreden lijken. Piet vraagt nog wel
of het evenementenbord dat tijdens de aanleg van de F59 weg is gehaald weer bij de ingang
van de komt teruggeplaatst wordt. Ron gaat het regelen.

4. Ingekomen stukken en uitgaande post
- uitnodiging voor de seniorendag van St. Jozefoord
Wordt voor kennisgeving aangenomen
- Uitnodiging voor de info-avond over het bestemmingsplan kom Geffen
Eduard vraagt van de gemeente extra inzet om de inwoners van Geffen te wijzen op
actualisatie van het bestemmingsplan. Het plan kan mensen in hun belangen raken. Geert
neemt de vraag om extra publicatie in de Torenklanken mee naar de afdeling. Op 21 juni
staat een informatieavond over het voorontwerp gepland. De inwoners kunnen hierna en na
het vaststellen van het ontwerp bezwaar maken.
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- subsidieverzoek jeugdvakantiewerk
De organisatoren van het jeugdvakantiewerk in Geffen hebben een bijdrage van 650 euro
gevraagd voor de aanschaf van een flink aantal reflecterende hesjes. Deze kunnen gebruikt
worden voor de jaarlijkse fietstocht met de kinderen naar een activiteit buiten het terrein waar
het bouwdorp is. DG stemt unaniem in met toekenning.
5. Stand van zaken financiën
Geert meldt dat van het budget van 17.000 euro voor bevordering van de leefbaarheid in het
dorp pas 5.000 is uitgegeven. Aanvragen voor steun aan nieuwe activiteiten zijn welkom.
6. Overige mededelingen
- Stand van zaken Geffen Zorgt
De kerngroep gaat na de vakantie aan de slag met het realiseren van de doelstellingen.
Daarvoor is het noodzakelijk dat het draagvlak verbreed wordt, geeft Hans aan. Het
belangrijkste punt op de agenda is vooralsnog het bevorderen van ontmoeting en
dagbesteding voor ouderen en anderen die daar behoefte aan hebben.
- Stand van zaken Burgerbegroting
Op 12 juli vindt de slotbijeenkomst plaats van het experiment waarbij dorpsbewoners zelf
konen aangeven waar gemeentelijke budgetten aan besteed worden. Het vorige punt is een
van de zaken die hierin waarschijnlijk worden meegenomen. Kan er door het vrijmaken van
geld een professional worden ingehuurd om invulling te geven aan deze doelstelling van
Geffen Zorgt?
- Zandsculptuur in Geffen
DG moet tot haar teleurstelling vaststellen dat er bij de ondernemers geen enthousiasme is
voor een fors zandkunstwerk in het dorp. Aan de organisatie zal worden gemeld dat we deze
kans helaas moeten laten schieten, hoewel de bijdrage van de dorpsraad van 1000 euro blijft
staan. Mogelijk ziet de organisatie op basis hiervan nog andere kansen.
- stand van zaken scouting- en gildegebouw
Piet meldt dat de focus van ale partijen nu helemaal ligt op realisatie aan de Kerkkenpad. In
het gunstigste geval kan de procedure om tot bouw te komen in negen maanden worden
afgerond. Tempo maken is nu van belang. Bij het laatste gesprek met de gemeente was het
precies 15 jaar geleden dat het eerste plan voor nieuwbouw werd ingediend.
- huisvesting statushouders en/of asielzoekers in Geffen
DG is onlangs bijgepraat door een beleidsmedewerker van de gemeente over de rol van
Geffen in deze problematiek. Aan de dorpsraad is gevraagd mee te denken over met name
de huisvesting van statushouders. De gemeente heeft samen met wooncorporatie Mooiland
in Herpen een plan gepresenteerd voor 14 tijdelijke huisjes voor alleenstaande
statushouders en starters. Dat wekte veel beroering, maar inmiddels heeft Herpen het plan in
aangepaste vorm geadopteerd. De vraag aan DG is om ook na te denken over alternatieve
vormen van huisvesting. Er zijn overigens op dit moment geen concrete plannen bij
gemeente of Mooiland om een vergelijkbaar plan in Geffen van de grond te krijgen. Hans
vraagt de toehoorders en andere inwoners van Geffen ook mee te denken. Hij gaat in ieder
geval op zoek naar voormalige vrijwilligers die zich in het verleden hebben ingezet voor de
integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus.
7. Spreekrecht publiek/Rondvraag
Gerrit vraagt zich af waarom het de laatste tijd zo stil is rond de voorzieningenkaart die voor
Geffen is opgesteld. Hij vreest dat het document ergens in een diepe la verdwijnt. Hans
onderschrijft deze vrees en stelt dat DG dit niet laat gebeuren. Het college van B en W moet
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de voorzieningenkaart voorleggen aan de gemeenteraad en daarbij concrete actiepunten te
benoemen. We houden de voortgang in de gaten.
- Hugo meldt dat de actiegroep tegen de komst van een grote mestverwerker naar het
bedrijventerrein van Oss aan de dorpsraad van Geffen heeft gevraagd ruchtbaarheid te
geven aan een informatieavond over dit onderwerp. DG heeft niet het idee dat deze
installatie effect heeft op de eigen inwoners en legt de oproep daarom naast zich neer.
8. Sluiting
.
Contactlijst leden DG
naam
Hans Hoeben
Piet vd Wetering
Peter van Erp
Christel Willemse
Michel van Nistelrooij
Tonny van Erp
Hugo van der Zande
Geert van Boxtel
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functie
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
2de secretaris en
communicatie
lid
lid
lid
Wijkcoordinator

Tel.no.:
06-2256 2563
06-5378 5726
06-1035 1036
06-5499 4377

e-mail adres
jhoeben@home.nl
piet@vdweteringtransport.nl
peter.vanerp1@gmail.com
christelwillemse@hotmail.com

06-1374 1581
073-532 1995
06-3838 4485

mvannistel@gmail.com
pa.vanerp@hetnet.nl
hugovdzande@hotmail.com
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