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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

23-05-2016 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 23 mei 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). 
Overige toehoorders/insprekers: Mark van der Doelen, Ellie Smit, Eduard van Heese, 
Hans Hendriks, Jaap Bijleveld en Cees van Wanrooij, Bert van der Linden (BD) en partner.  
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Vaststelling agenda 
Aan de agenda worden twee ingekomen stukken toegevoegd: 

- Uitnodiging donateursconcert WIK. 
- Klacht over speech wethouder Peters tijdens dodenherdenking 
- Uitnodiging informatiebijeenkomst bestemmingsplan kom Geffen 
- Uitnodiging scouting voor bijwonen bespreking nieuw onderkomen 
- Informatie over de mogelijkheden voor het adopteren van een zandsculptuur in 

Geffen 
 
3. Mededelingen adviseurs dorpsraad 
Er zijn twee lopende zaken te bespreken: de reconstructieplannen voor de Heesterseweg 
en de aanpak van de parkeerproblemen rond de Koppellinck en het sportpark. Helaas is 
de gebiedsbeheerder met vakantie.  Geert meldt dat er over de parkeerproblematiek een 
rapportage komt, die in het volgende vooroverleg van de dorpsraad zal worden besproken. 
Geert zoekt uit of het daarna ook nog aan de gebruikers van zowel De Koppellinck als De 
Biescamp wordt gepresenteerd. De dorpsraad benadrukt dat er vaart in de plannen moet 
komen, willen de maatregelen in het nieuwe schooljaar doorgevoerd zijn.  
Peter vertelt wat de dorpsraad tijdens de voorbespreking van de projectleider Heesterseweg, 
wethouder Van der Schoot en van gebiedsbeheerder Ron Berben heeft gehoord. Bij de 
reconstructie van de Heesterseweg wordt ervoor gekozen om alle bomen aan de zuidkant te 
rooien. Zo ontstaat ruimte voor de nieuwe weg, de verbrede fietspaden en een strook die vrij 
wordt gehouden voor kabels en leidingen. Omdat met asfalt voor een degelijke weg wordt 
gekozen, kunnen die kabels en leidingen niet onder de weg of een fietspad liggen. In totaal 
moeten 304 bomen wijken voor het werk. Omdat het bomenlint onder de Boswet valt, is de 
gemeente verplicht er 304 terug te planten. 140 (jonge) bomen keren terug langs de weg, 
164 komen elders, mogelijk in het plan Weverstraat. De gemeente zet erop in om aan de 
noordzijde van de weg (de kant van het dorp) een lint van bomen over te houden. Ook 
komen er wilgen, berken en andere bomen van de tweede garnituur terug aan de kant van 
‘de hei’. De nieuwe weg wordt 5.65 meter breed. Dat is breed genoeg om een auto en 
vrachtwagen die elkaar tegemoet rijden zonder problemen te laten passeren. Twee 
vrachtwagens die elkaar tegenkomen zullen enige moeite hebben. Er komen 
verkeersplateaus bij de kruisingen en een drempel tussen de afslag Kraaijeven en Leiweg. 
Straatverlichting komt ook alleen op kruisingen en in bochten. Langs de fietspaden komt 
dynamische verlichting. Dat betekent dat de lampen ’s nachts alleen aan gaan als er 
daadwerkelijk een fietser nadert.  
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De dorpsraad heeft aangegeven dat de gemeente nog eens moet kijken naar de besparing 
aan bomen die kan worden bereikt als de fietspaden niet 2,5 maar 2 meter breed worden. De 
wethouder zegt toe dat dit zal worden berekend, alsmede het gevolg voor de dekking. Op de 
fietspaden ontvangt de gemeente een stevige portie subsidie.  
Ook denkt de dorpsraad dat een extra drempel tussen de Leiweg en de Oude Baan de 
veiligheid zou kunnen vergroten. Op dit traject zijn in het verleden verschillende ernstige 
ongelukken gebeurd.  
Op 7 juni is er een algemene informatieavond over het project in De Koppellinck. De 
dorpsraad zal aanwezig zijn om de meningen van aanwonenden en andere Geffenaren te 
peilen. Pas daarna volgt een advies.  
 
Piet geeft aan dat hij bij de gemeente onder de aandacht heeft gebracht dat onlangs een 
houtwal langs een onverhard pad bij de Bergstraat is gerooid. Veel mensen uit de omgeving 
zijn ontzet over deze actie. De houtwal barstte van het leven en er zaten onder meer enkele 
patrijzen te broeden. De wal is mede ontstaan als gevolg van opeenvolgende 
boomplantdagen, maar er is nu vrijwel niks van over. 
Wethouder Van der Schoot laat uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor de kap. Hij kan zich 
niet voorstellen dat het de gemeente is geweest.  

 

4. Ingekomen stukken en uitgaande post 

 
-  subsidieverzoek gilde 
Het gilde vraagt de dorpsraad een bijdrage van 450 euro voor de aanschaf van een 
lasergeweer. Omdat het gilde in het voormalige gemeentehuis zit, is er geen ruimte om ter 
plekke te schieten met de kruisboog. Dat gaat vooral ten koste van de kennismakingsdagen 
voor de jeugd. Die krijgt een onvolledig beeld van wat het gilde doet. Ook wil het gilde het 
geweer gebruiken tijdens andere gelegenheden, zoals Effe noar Geffe. 
Piet en Tonnie onthouden zich als gildeleden van stemming. De andere leden stemmen in 
met de bijdrage. 
 
-  subsidieverzoek seniorendag Sint Jozef 
De organisatoren van de jaarlijkse seniorendag vragen een bijdrage voor deze activiteit, 
waar ook Geffense oudere gebruik van maken. De aanvraag is niet onderbouwd met een 
begroting en de activiteit wordt al gesponsord door derden. De dorpsraad geeft een 
waarderingsbijdrage van 50 euro. 
 
- subsidieverzoek Elshof voor Straatspeeldag 
De Elshof organiseert net als de Verlengde de Run voor het eerst een Straatspeeldag. Ze 
vragen net als de andere Geffense wijk een bijdrage in de kosten van 150 euro. De 
dorpsraad is blij met deze activiteit en kent het gevraagde bedrag toe uit de pot 
waarderingssubsidies.  
 
- Uitnodiging donateursconcert WIK 
Wordt in dank aanvaard. 
 
- Klacht over speech wethouder Peters tijdens dodenherdenking 
De dorpsraad begrijpt dat de heer Van Thiel zich gestoord heeft aan het gebrek aan woorden 
voor de mensen die overleden tijdens de oorlog. Aan de andere kant mag deze herinnering 
levend worden gehouden  door parallellen te trekken met het heden, in dit geval met het leed 
van de vluchtelingen en de wens voor meer tolerantie. De speech is niet van de hand van de 
wethouder, maar is opgesteld door de afdeling communicatie van de gemeente Oss. De 
toespraak is overal in de gemeente voorgedragen. De dorpsraad neemt de klacht voor 
kennisgeving aan.  
 
- Uitnodiging informatiebijeenkomst bestemmingsplan kom Geffen 
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Op 14 juni wordt de dorpsraad in een besloten vooroverleg bijgepraat over de manier waarop 
het bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Geffen word geactualiseerd. Op 21 juni is 
er een inloopavond in De Koppellinck voor alle belangstellenden. Deze laatste datum is 
onder voorbehoud.  
 
- Uitnodiging scouting voor bijwonen bespreking nieuw onderkomen 
Piet zal deze bespreking bijwonen en doet verslag. 
 
- Informatie over de mogelijkheden voor het adopteren van een zandsculptuur  
De organisatie van het Zandsculpturenfestival in Oss heeft de dorpsraad informatie 
toegestuurd over de mogelijkheden om een sculptuur in Geffen te plaatsen. Ons dorp zou 
daarmee opgenomen worden in een route met zandsculpturen die her en der in de 
gemeente staan. Het thema van de werken is Jeroen Bosch. De dorpsraad zou graag zien 
dat Geffen onderdeel wordt van deze recreatieve en ongetwijfeld veel gebruikte route. Er 
wordt contact gezocht met de Geffense ondernemersvereniging om te bezien of we tot een 
gezamenlijke adoptie kunnen komen.  
 
 

5. Stand van zaken financiën  
Er valt op dit moment niks te melden. Michel komt volgende vergadering met een 
tussenbalans.  
 
6. Overige mededelingen 
- Stand van zaken Geffen Zorgt 

De werkgroep heeft sinds de laatste bijeenkomst het idee dat de neuzen weer dezelfde kant 

op staan. De visie is uitgewerkt tot doelen en thema’s. Een van de doelen is het verbeteren 

van het digitaal contact tussen mensen met een (zorg)vraag en mensen met aanbod. In dit 

verband is webmaster Hugo verbonden aan de werkgroep. Gekeken wordt onder meer naar 

het concept van SamSam dat elders al functioneert. Het is de bedoeling dat er een 

beheerclubje wordt gevormd van mensen die een dergelijk digitaal platform willen bijhouden. 

Op 13 juni is er een volgende bijeenkomst.  

- Stand van zaken Burgerbegroting 

De dorpsraad is teleurgesteld over de geringe animo onder inwoners tijdens de aftrap van 

het project op 12 mei. Hoewel de dorpsraad niet actief betrokken is, lijkt het ons wel een 

mooie gelegenheid om effectiever gebruik te maken van de geldstromen die naar ons dorp 

terugvloeien. De grootste zorg is nu of de uitkomsten straks voldoende draagvlak hebben om 

door de gemeente te worden overgenomen.  

Om de deelname te vergroten gaat Hugo de deelnemers aan de voorzieningenkaart een mail 

sturen. Peter maakt een prikkelende blog op de website om mensen te activeren.  

 

   

7. Spreekrecht publiek/Rondvraag 

Hans dankt het gilde voor de gastvrijheid tijdens Koningsdag. Op deze dag heeft de 

dorpsraad alle gedecoreerde inwoners kunnen ontvangen in de voormalige raadzaal. Deze 

bijeenkomst werd zeer gewaardeerd. Wethouder Peters gaat zelfs andere dorps- en 

wijkraden aansporen om iets dergelijks te organiseren.  

 

Hans vraagt zich af hoe de dorpsraad in kan gaan op de vraag van wethouder Van der 

Schoot om na te denken over de mogelijkheden die Geffen heeft bij de opvang van 

statushouders en asielzoekers. Besloten wordt om dit hoofdonderwerp te maken van 

gesprek bij een volgende bijeenkomst.  
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Michel roept iedereen op na te denken over de voordracht van een dorpsgenoot voor een 

koninklijke onderscheiding. Dit jaar dwarrelde er geen enkel lintje tijdens de lintjesregen 

neer in Geffen. 

 

Eduard van Heese meldt dat de parkeersoap achter de Heegt nog niet ten einde is. De 

gemeente wil nu 13 parkeerplekken verkopen aan de bewoners van appartementen boven 

de Jumbo. Om het verlies aan openbare parkeerplekken enigszins te compenseren zouden 

een aantal langsparkeerplaatsen bij de bakoven verbouwd moeten worden tot 

dwarsparkeren.  

 

Mark meldt dat hij veel gemopper hoort over het plotse verdwijnen van een zitbank bij het 

Dorpsplein. Het gaat om een gewone bank, niet de mozaïekbank van Maasdonk.  

 

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 Wijkcoördinator   

 

 

 

 

 

 
 


