Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
21-03-2016

Verslag van de openbare vergadering van 21 maart 2016
Aanwezige leden: Peter van Erp (notulen), 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) en Ron
Berben (gebiedsbeheerder Geffen).
Overige toehoorders/insprekers: Mark van der Doelen, Ellie Smit, Jo van Dinther, Hans
Hendriks, Ruud Verhagen, Jaap Bijleveld en Arno Romme.
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststelling agenda
In verband met andere verplichtingen van Ruud Verhagen op deze avond wordt het
subsidieverzoek voor kerkmuseum De Peperbus naar voren gehaald.
Aan de agenda worden twee ingekomen stukken toegevoegd:
- Oproep Eduard van Heese om reserves in groenfonds Geffen-Oss te blijven
bestemmen voor investeringen in het buitengebied.
- Subsidieverzoek Verlengde Run voor opzetten straatspeeldag
- Verzoek van Pierre Konings om betere verlichting fietsenstallingen bij De Koppellinck
3. Subsidieverzoek rondleidinggroep
Ruud Verhagen geeft een toelichting op het verzoek namens de kerk- en
dorpsrondleidinggroep. Kerkmuseum De Peperbus bestaat dit jaar 25 jaar. De groep wil
daarom op 13 november een expositie wijden aan het museum en zijn geschiedenis. Er is
een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de collectie en ook is duidelijk vastgelegd wie
eigenaar is van de verschillende spullen. Dit alles is vastgelegd in een uitgebreid digitaal
document. Het belangrijkste deel van de 500 euro subsidie die de groep heeft aangevraagd
is bestemd voor de druk van vijf boeken, waarin de collectie uitgebreid wordt beschreven.
Verschillende leden van de dorpsraad zijn direct of indirect betrokken bij de ronsleidinggroep.
Zij onthouden zich van stemming op dit verzoek. De overige leden zijn positief gestemd.
Hans geeft de groep nog de tip mee om zeker te stellen dat de collectie niet komt te vallen
onder de fusieparochie, maar altijd voor Geffen als cultureel erfgoed blijft bewaard. Deze tip
wordt ter harte genomen.

4. Verslag vorige vergadering (18 januari)
Hugo wijst erop dat tijdens de vorige bijeenkomst het belang van een bouwloods voor
carnavalsverenigingen is aangehaald, maar dat dit vooralsnog niet is opgenomen in het
concept-advies Voorzieningenkaart Geffen. Ellie Smit meldt dat dit ook tijdens de
‘redactievergadering’ op 16 maart is opgemerkt. Geert-Jan vd Brand zou het onderwerp
toevoegen als belangrijke wens van de gemeenschap. Hugo mailt hem deze week om hem
aan deze toezegging te herinneren. Op 30 maart houdt de dorpsraad het advies nog eens
kritisch tegen het licht, voor het op 12 april wordt aangeboden aan wethouder Frank den
Brok.
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5. Mededelingen adviseurs DG
Parkeerproblematiek Biescamp
Ron meldt dat pas afgelopen weekeinde een representatieve telling bij het sportpark kon
worden uitgevoerd. Er zijn de laatste weken veel wedstrijden van Nooit Gedacht afgelast
door de slechte conditie van de velden.
Parkeerproblematiek/verkeersafwikkeling De Koppellinck
Ron meldt dat de situatie op papier in orde is en ook blijft als de oude handbalvelden straks
niet meer beschikbaar zijn om te parkeren. Hij beseft tegelijkertijd dat er in de praktijk wel
degelijk zorgen zijn. Hij wil wat nader inzoomen op de directe omgeving van De Koppellinck
en denkt eind van de week over resultaten te beschikken van het vervolgonderzoek.
Mark vd Doelen pleit ervoor om nu alvast een ‘kiss & ride zone’ in te richten, zodat de ouders
van scholieren al kunnen wennen aan de toekomstige situatie en de verkeersafwikkeling wat
ordelijker verloopt. Hij pleit er in dit verband ook voor om de zone maar van een kant
toegankelijk te maken en de doorgang naar de Keppestraat af te sluiten. Personeel van de
school zou dan ook direct al op zoek moeten naar parkeerplek op afstand.
De dorpsraad ziet wel wat in deze suggestie, maar vraagt aandacht voor de ouders van
kleuters. Zij moeten in de gelegenheid blijven hun kroost naar de klas te begeleiden. Hans
stelt dat het logisch zou zijn als bezoekers van het mfc ’s avonds eigenlijk ook aan de
achterzijde het gebouw zouden moeten betreden. Parkeren aan de achterzijde moet voor
bezoekers in de toekomst het uitgangspunt zijn.
Ron neemt de suggestie en deze aanvulling mee in zijn plan.
Parkeren achter De Heegt
Mark van der Doelen meldt dat de gemeente Oss het verkeersbesluit heeft ingetrokken
waarmee een aantal parkeerplaatsen achter De Heegt aan het openbaar gebruik werd
onttrokken. Mark en Eduard van Heese hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt en zij zijn
door de bezwaarcommissie in het gelijk gesteld. In de praktijk blijven de parkeerplaatsen
echter gereserveerd voor bewoners van het Aloysiusplein. In die zin dat de bewoners met
kentekens aangeven dat zij de parkeerplek claimen als privéplek.
Ron is hiervan op de hoogte. Hij gaat in overleg met handhaving over maatregelen.
Aanleg snelfietsroute F59
Er heerst verwarring in het dorp over de planning. De dorpsraad verkeert in de
veronderstelling dat de aanleg van de F59 pas tegen de zomer plaatsvindt, maar ziet nu al
borden verschijnen die passanten waarschuwen voor hinder.
Ron bevestigt dat de meest actuele planning uitgaat van aanleg van de F59 in week 13 tot
en met 17 op de Bredeweg (start dus al volgende week) en in week 19 tot en met 23 in de
Vlijmdstraat en Pastoor van de Kampstraat.
De dorpsraad vindt dat de gemeente deze wijziging slecht heeft gecommuniceerd en roept
Ron op ervoor te zorgen dat dit alsnog gebeurt.
Reconstructie Heesterseweg
Terwijl de F59 sneller komt dan voorzien, blijft het werk aan de Heesterseweg juist langer uit.
Ron meldt dat de plannen op zijn verzoek worden bijgesteld. De ingetekende wegbreedte
was volgens zijn inschatting echt te smal. Elkaar tegemoet rijdende auto’s zouden elkaar nog
wel kunnen passeren, maar een auto en een vrachtwagen zouden al gebruik moeten maken
van de berm om dit te doen. Zeer onwenselijk voor een van de belangrijkste
ontsluitingswegen van het dorp. Gevolg van deze aanpassing is echter wel dat er nog meer
bomen zullen moeten wijken dan al was voorzien. De gemeente werkt nog aan een
compensatieplan. Mogelijk kunnen een aantal bomen elders worden herplant.
De dorpsraad wijst erop dat het rooien van honderden bomen langs de Heesterseweg erg
gevoelig ligt. Tegelijk is er het besef dat de veiligheid de weg voorop dient te staan. De raad
vraagt om vooraf een impressie te krijgen van de kaalslag door een 3-D-filmpje of –plaatjes.
Ron zegt dit toe. Hij denkt begin april het definitieve reconstructieplan aan de raad te kunnen
presenteren. Eind april zou er daarna een inspraakavond voor het publiek kunnen volgen.
Hoek Papendijk/Schouw
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De dorpsraad is verheugd met de ingreep die de gemeente Oss heeft gepleegd op de hoek
van de Papendijk en Schouw. Deze onoverzichtelijke kruising is een stuk overzichtelijker
geworden na de aankoop van een stuk tuin en het vrijmaken ervan ten behoeve van het zicht
voor verkeer dat uit de Schouw komt. Als aanvullende maatregel wordt ervoor gepleit ook
nog een parkeerplek op de hoek op te heffen. Als er een auto of bestelbus op deze plek
staat zien de verkeersdeelnemers nog weinig.
Tot vreugde van de dorpsraad meldt Ron dat de gemeente ook nog kijkt naar de
mogelijkheid om een stuk trottoir aan te leggen in de richting van de Dorpstraat. Nu nog
moeten voetgangers vanaf de brandweerkazerne over straat lopen richting het centrum.
Elshof
Ron meldt dat een aantal brandgangen in de Elshof aan de uiteinden veiliger worden
gemaakt. De buurt maakt zich zorgen over fietsers en andere gebruikers van deze
doorsteken die met snelheid midden op straat terecht komen vanuit de brandgangen. Er
worden obstakels geplaatst die de snelheid temperen.
Oproep groenfonds
Geert meldt dat de gemeente zeker niet de intentie heeft om vier ton uit het groenfonds terug
te storten op de rekening van de mensen die bouwplannen hebben gerealiseerd in het
buitengebied. In een artikel in het Brabants Dagblad staat dat dit het geval is als er geen
bestemming wordt gevonden voor het geld. Hierop deed Eduard van Heese een oproep aan
de dorpsraad om hier negatief over te adviseren.
De dorpsraad gaat zich verder verdiepen in deze zaak. Allicht is het beter om het geld niet
op de plank te laten liggen, maar om een specifiek doel aan te geven voor de besteding
ervan. Mark vd Doelen doet de suggestie om het gebied ten zuiden van het arboretum te
verfraaien met aanplant. Nu kijk je vanaf deze plek nog op loodsen en dergelijke.
6. Ingekomen en uitgaande stukken
- verzoek bewoonster Rijksweg
Sharon van Grinsven heeft een verzoek aan de gebiedsbeheerder gedaan om een
onverhard deel van een zijweg van de Rijksweg te asfalteren, zodat er een betere verbinding
richting het dorp ontstaat. Ook vraagt zij om straatverlichting aan deze weg die de Rijksweg
verbindt met de Zolder.
Ron heeft op beide verzoeken negatief gereageerd. Verharding van de onverharde weg trekt
alleen maar sluipverkeer aan, dat op deze manier opnieuw een directe verbinding naar de
parallelweg krijgt. Daar is de smalle zijweg niet op berekend. Ook plaatst de gemeente in
principe geen extra straatverlichting in het buitengebied. Alleen als een gevaarlijke situatie
daarom vraagt gebeurt dat wel.
De dorpsraad schaart zich na enige discussie achter de opstelling van de gebiedsbeheerder.
Er zijn in het buitengebied al te veel onverharde paden verdwenen. Wel dringt de raad aan
op regelmatig onderhoud, zodat er geen diepe kuilen ontstaan en de paden veilig gebruikt
kunnen worden door met name fietsers. Extra straatverlichting is een luxe die ook aan
andere wegen in het buitengebied ontbreekt. Er is in algemene zin steeds meer weerstand
tegen ‘lichtvervuiling’ die de natuur ontregelt en kostbare energie kost. De dorpsraad volgt
ook in deze de opstelling van de gemeente en gebiedsbeheerder.
- symposium ‘Eenzaamheid in de etalage’
Op 13 april is er een symposium over het thema eenzaamheid, georganiseerd door de
Seniorenraad Oss, in samenwerking met onder meer de WMO-raad en KBO Brabant.
Deelnemers aan dit symposium kunnen zich gratis aanmelden. De dorpsraad gaat mensen
polsen om voor Geffen aan te schuiven.
- notulen vergadering scouting/gilde/jvw over nieuw onderkomen
De situatie is uitgebreid besproken tijdens de laatste bijeenkomst ten behoeve van de
voorzieningenkaart Geffen.
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- reactie bouwplaats Aloysiusplein
Tijdens de vorige openbare vergadering van de dorpsraad zijn er verschillende klachten
geuit over het rommelige aanzicht van het Aloysiusplein door bouwmaterialen en keten die al
maanden wachten op bouwvakkers. Projectleider Anne Zaadnoordijk zegde toe om uit te
zoeken wanneer er gebouwd gaat worden en als dat niet op afzienbare termijn gebeurt, de
aannemer aan te zetten tot verwijdering van de spullen.
Inmiddels heeft de aannemer gemeld dat binnenkort wordt gestart met de bouw van de
Meestershof, de laatste woningen in het projectgebied centrum-zuid. Alle huizen zijn op een
na verkocht. Ron gaat de planning van de aannemer opvragen om zeker te stellen dat er ook
echt snel wordt gestart met het werk.
- subsidieverzoeken geluidsinstallatie dodenherdenking, jeugdbrandweerdag,
straatspeeldag en scootmobieltocht
Al deze subsidieverzoeken beogen langdurige financiële steun van de dorpsraad. Ze keren
jaarlijks terug en de gevraagde bijdrage is ter dekking van de exploitatie. De dorpsraad is
terughoudend bij dit soort verzoeken, omdat we het geld liever besteden aan nieuwe
initiatieven en aanvullingen op bestaande activiteiten die de leefbaarheid in het dorp
bevorderen. Het zou echter jammer zijn als bestaande initiatieven bij gebrek aan steun ten
onder zouden gaan. Alle aanvragers leveren zonder twijfel een bijdrage aan de levendigheid
van het dorp. Bovendien zijn de gevraagde bijdragen relatief klein. De dorpsraad stemt
daarom in met de subsidie aan de straatspeeldag in de Verlengde Run, de
jeugdbrandweerdag en de dodenherdenking. Dit met het uitdrukkelijke voorbehoud dat deze
steun niet ook automatisch voor volgende jaren geldt. De dorpsraad roept de organisatoren
op om andere sponsoren te zoeken. De aanvraag voor de scootmobieltocht wordt
aangehouden, omdat niet helder wordt gemaakt waar het geld voor bestemd is. Ook wil
Dorpsraad Geffen hierover afstemming met de dorpsraden van Vinkel en Nuland. Het gaat
namelijk om een ‘Maasdonks’ initiatief.
- brief Pierre Konings over slechte verlichting fietsenstallingen De Koppellinck
Er zijn de afgelopen tijd meerdere fietsen gestolen die gestald waren bij De Koppellinck, met
name bij de zij-ingang van de verenigingsvleugel. Volgens Konings draagt de slechte
verlichting hieraan bij. Hij roept de dorpsraad op om voor betere verlichting te pleiten bij de
gemeente. De constatering wordt onderkend en de oproep ondersteund.
- vrijwilliger in het zonnetje
De gemeente Oss reikt zes keer per jaar een Gouden Oogappel uit aan vrijwilligers die zich
inzetten voor lokale gemeenschappen. De gemeente vraagt de dorpsraden en inwoners om
kandidaten voor deze onderscheiding voor te dragen. Dorpsraad Geffen gaat vooralsnog
niemand actief voordragen, maar hoopt dat er vanuit het Geffense wel voordrachten komen.

7. Financiën
Michel meldt dat de gemeente Oss bij het opmaken van de balans ten onrechte een post
was vergeten te laste te brengen van de jaarlijkse pot van de dorpsraad. Nu deze post
alsnog is toegevoegd op het budget van 2015, blijkt dat 17.062 van de beschikbare 17.078
euro is gespendeerd. Het wordt in 2016 een hele uitdaging om het budget net zo effectief te
besteden.
8. Overige mededelingen
-

Voorzieningenkaart
Hans beschrijft dat we in de eindfase zitten. Op 30 maart krijgt de dorpsraad de kans
om de teksten voor het laatst aan te punten. Ook kan de dorpsraad een begeleidend
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-

advies toevoegen, voordat het document op 12 april wordt aangeboden aan
wethouder Frank den Brok. Van belang is om dan ook de toezegging te krijgen dat
het document niet in een la verdwijnt, maar dat de aanbevelingen een vervolg krijgen.
Dorpsraadplan
Bespreking van dit plan wordt doorgeschoven tot na afronding van de
voorzieningenkaart.

8. Rondvraag/spreekrecht publiek
- Ellie Smit vraagt zich af of er nog nieuwe whatsapp-groepen zijn gevormd bij wijze van
buurtpreventie, na de informatieavond over veiligheid die de dorpsraad en wijkagent hebben
gehouden.
Christel bevestigt dat er nog een paar groepen zijn gevormd.
- Jo van Dinther geeft aan dat er langs het nieuwe fietspad langs de Heesterseweg,
tussen het woonwagenkampje en het bedrijventerrein, een diepe sloot ligt en dat de
berm tussen deze sloot en het fietspad op sommige plekken wel erg smal is. Het oogt
gevaarlijk.
Ron heeft hetzelfde geconstateerd en broedt op maatregelen.
- Michel vraagt zich af of de dorpsraad opnieuw tijdens Koningsdag een ontmoeting
organiseert voor gedecoreerde Geffenaren.
Hans bevestigt dit. Hij treedt in overleg met Gerrit van den Helm over de invulling.
- Mark van der Doelen geeft een compliment over de organisatie van de bijeenkomst
op het thema veiligheid.
9. Sluiting
.

Contactlijst leden DG
naam
Hans Hoeben
Piet vd Wetering
Peter van Erp
Christel Willemse
Michel van Nistelrooij
Tonny van Erp
Hugo van de 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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