Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
19-12-2016

Verslag van de openbare vergadering van 19 december 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, Ruud Verhagen, Wout Verstegen,
Charles van Herpen en Rien Oomen.
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Met name
ook de werkgroep ruimte. Deze groep komt voort uit de Burgerbegroting. Wout Verstegen,
Charles van Herpen en Rien Oomen zijn namens de groep aanwezig. Jan van Vucht heeft
zich afgemeld. De werkgroep gaat als adviserend orgaan voor de dorpsraad functioneren.
Namens de dorpsraad schuiven Piet vd Wetering en Hans Hoeben aan. Op 5 januari komt
de groep voor het eerst bijeen met gebiedsbeheerder Ron Berben om een aantal zaken te
bespreken. De meeste daarvan stipt Ron vanavond al aan. Het belangrijkste ondewerp
betreft het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) voor 2018 en verder. Het betreft een lijst
infrastructurele onderhoudswerken die opgenomen dienen te worden in de gemeentelijke
begroting.
Hans meldt Eduard van Heese af. Van Heese heeft aangedrongen op handhaving van het
aantal openbare vergaderingen door de dorpsraad, vandaar dat hij zich genoodzaakt voelt
zich voor deze gelegenheid te excuseren. Hij vraagt via Hans wel aandacht voor
ontwikkelingen rond het voormalige gemeentehuis. Daar zouden bouwplannen voor in
voorbereiding zijn. Hans heeft Anne Zaadnoordijk gebeld. Zij stelt dat er inderdaad gekeken
wordt naar de bouwkundige mogelijkheden, maar dat er geen concrete plannen zijn en ook
dat er nog geen concrete derde partij in beeld is.
2. Vaststelling agenda/verslag
Ron kondigt een waslijstje mededelingen aan.
Michel heeft een mededeling over ‘Het beste idee van Geffen’.
Ruud Verhagen wil de inlegmappen tonen die met steun van de dorpsraad zijn gemaakt voor
het kerkmuseum. Er is nu een compleet overzicht van de collectie van het museum. De
leden van de dorpsraad tonen zich onder deindruk van het arbeidsintensieve werk dat is
verzet.
Ruud bedankt de dorpsraad ook nog voor de steun bij de ceremonie rond het leggen van de
struikelstenen in het dorp. Er was een behoorlijke delegatie van zo’n 30 familieleden van de
Joodse familie Van Dijk die door de nazi’s werd afgevoerd en vermoord.

3. Verslag vorige vergadering
Er wordt kort teruggeblikt op de tweeledige themabijeenkomst in november. Hans kijkt
tevreden terug. Er was een goede opkomst en goede informatie-uitwisseling. Hans deelt een
compliment uit aan wethouder Wagemakers en de gemeente, omdat ze naar aanleiding van
de signalen op deze avond en die in de Ruwaard besloten tot een nieuw integraal
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beheerplan te komen voor de Geffense Plas en omgeving. De vraag is of er zich ook al
Geffense deelnemers hebben gemeld voor de projectgroep die dit plan in concept gaat
opstellen. Peter zal hierover met Jan van Kreij contact opnemen. Van Kreij zamelde
voorafgaand aan de bijeenkomst in november handtekeningen in tegen uitbreiding van het
aantal herrie-evenementen aan de plas.
Ook het eerste deel van de bijeenkomst in november was interessant. E-fiber en Trined
vertelden over hun voornemen om ook een glasvezelnet in Geffen, Nuland en Vinkel aan te
leggen. Inmiddels bereiken ons zorgelijke signalen dat de benodigde 40 procent
aanmeldingen in Bernheze niet lijkt te worden gehaald. Als Bernheze geen glasvezel krijgt,
dan Geffen ook niet. (NB: een paar dagen na deze vergadering kwamen hier ook nog
geluiden bij als zou Trined financieel op omvallen staan.)
Naar aanleiding van het verslag meldt Hans nog dat hij genoten heeft van het kerstconcert
in de kerk, waar de dorpsraad financieel aan heeft bijgedragen. Hij benadrukt het tweeledige
doel: het genoeglijke sociale samenzijn dat goed is voor de cohesie, maar ook de zoektocht
die hiermee werd begonnen om alternatieve inkomsten te genereren voor het behoud van
Geffens belangrijkste monument.
Hans meldt hoe het vergaderschema van de dorpsraad er vanaf 2017 uitziet:
- elke maand op de derde maandag een openbare vergadering in De Koppellick (eerste
verdieping, aanvang 19.30 uur)
- twee keer per jaar een themabijeenkomst waarvoor geprobeerd wordt zoveel mogelijk
Geffenaren te mobiliseren, een in het voorjaar, een in het najaar. In de maand dat deze grote
bijeenkomst plaatsvindt is er in principe geen openbare vergadering.
- in de zomervakantie vervallen de openbare vergaderingen
- de dorpsraad komt minder in beslotenheid bij elkaar om zaken voor te bespreken. De
noodzaak daarvoor wordt per maand afgewogen.
- alle data voor de openbare vergaderingen staan op dorpsraadgeffen.nl
Geffen Zorgt wil in 2017 concrete stappen zetten, bijvoorbeeld op de thema’s ontmoeten en
wonen. Dat is de uitkomst van de laatste bijeenkomst van deze werkgroep, meldt Hans. De
hoop is dat als er daadwerkelijk iets tot stand moet worden gebracht er meer mensen de
schouders onder gaan zetten dan nu het geval is.
Enkele trekkers voor nieuwbouw voor de scouting en het gilde hebben zich teruggetrokken
uit het project. Volgens Hans betekent dit niet dat er geen voortgang wordt geboekt. Chrisjan
van Dinther en Hans Hendriks zijn gematigd positief. Ze vragen volledige steun voor de
locatie Kerkesteeg. De dorpsraad zegt die toe.
4. Mededelingen adviseurs dorpsraad
- Ron meldt heeft verheugend nieuws. De vraag van de dorpsraad om de strooiroute bij
gladheid ook langs de Jumbo te laten lopen is direct gehonoreerd en toegepast.
- Ron heeft inmiddels een plannetje rondgestuurd voor de kap en herplant van bomen in de
Sassendreef, Heikestraat en Weverstraat. Dit plannetje wordt op 5 januari besproken met
de werkgroep ruimte.
- Er is een kleine aanpassing gedaan aan het ontwerp voor de inrichting van de achterzijde
van De Koppellinck. Door een speeltoestel te verplaatsen naar de kinderopvang ontstaat
meer ruimte voor fietsers en wandelaars om veilig de achteringang van het speelterrein te
bereiken. Michel wil het ontwerp nog even aan de oudervereniging van De Wissel
voorleggen, in de verwachting dat die tevreden zal zijn. Ron stelt dat er nu wat vaart in de
plannen moet komen, omdat het voormalige handbalveld van de KPJ in maart of april zal
worden verwijderd om woningbouw mogelijk te maken. Rond die tijd moet alternatieve
parkeerruimte zijn gerealiseerd voor bezoekers van De Koppellinck. Er wordt opnieuw
vastgesteld dat tegen die tijd ook de ingang voor avondgebruikers aan de achterzijde zou
moeten zijn.
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- Ron heeft op verschillende dagen in het weekeinde gekeken naar de parkeerdruk in de
Kerkstraat. Dit naar aanleiding van een oproep van de dorpsraad om een parkeerterrein te
realiseren langs het spoor. Volgens Ron geven de tellingen geen aanleiding om extra
parkeerruimte te scheppen. Tonnie bestrijdt dit. Ze was er onlangs nog getuige van dat een
vrachtwagen zich vastreed in de Kerkstraat, omdat er bij een uitvaart aan beide zijden van
de weg auto’s waren geparkeerd en er te weinig ruimte overbleef. Ron zegt toe om te kijken
of de strook langs het spoor wat kan worden gefatsoeneerd en of er een bordje kan komen
om bezoekers van de kerk en restaurant De Schans te wijzen op de mogelijkheid om daar te
parkeren. “Het probleem is dat het pad aan het begin behoorlijk smal is, maar dat er
verderop een behoorlijke plak halfverharding ligt. Als iedereen naar achter rijdt is er genoeg
ruimte.” Ron wil geen verlichting of andere faciliteiten die hangjeugd aantrekt.
- De berekende parkeerbalans voor het centrum van Geffen is iets aangepast naar
aanleiding van een overleg met Mark vd Doelen, meldt Ron.
- Ron wil nu ook een inrichtingsplan voor de voorzijde van De Koppellinck maken en daar
de school, mfa en jeu-de-boules-club bij betrekken. Het ‘praatplaatje’ wordt op 5 januari
doorgesproken met de werkgroep ruimte.
- Ook de plannen voor verbetering van de voetpaden in het centrum staan op 5 januari op
de agenda van de werkgroep. Er moet onder meer een advies komen over bomen die de
doorgang voor voetgangers belemmeren.
- Ron meldt dat de reconstructie van de Heesterseweg enige vertraging oploopt. “Op
verschillende plekken zijn de wortels van bomen en kabels van nutsbedrijven een kluwen
geworden.” Het project wordt mogelijk een maand later opgeleverd. Michel stelt voor om
voorafgaand aan de openstelling een straatspeeldag te houden op de weg, die oogt als een
ideale skatebaan.
- Tonnie vraagt aandacht van de gebiedsbeheerder voor de verhoogde bushalte aan de
Bredeweg, net buiten de bebouwde kom. Deze verhoging is gevaarlijk, omdat mensen er
tegenop rijden, zo stelt ze. Piet wijst erop dat de verhoging aan de overzijde achterwege is
gelaten en dat er tegenover de verhoging juist diepe kuilen in de berm ontstaan, omdat
automobilisten door de ogenschijnlijke versmalling van de weg worden gedwongen.
- Ron meldt dat de gemeente een pad in het verlengde van de Leiweg gaat verbeteren met
halfverharding. Zo ontstaat een goede aansluiting op de fietspad door de Geffense Bosjes.
Dit projectje vloeit voort uit een fietsrondje dat Piet met Ron heeft gemaakt.
- Piet en Hans horen signalen van fietsers die zich onveilig voelen als gevolg van auto’s die
op plekken komen waar de fietser zou moeten prevaleren. Het gaat om de Ossepad
(Oostenakkerstraat) die als sluiproute wordt gebruikt sinds een paal ter hoogte van de
voormalige overgang is verwijderd. Ook aan het eind van de Oudebaan is een paal
verwijderd, waardoor auto’s de parallelweg kunnen bereiken. Dit heeft al geleid tot een
aanrijding, weet Hans. Volgens Ron betreft het een tijdelijke situatie in verband met de
werkzaamheden aan de Heesterseweg.

5. Ingekomen stukken en uitgaande post
- Mail over onveilige situaties op de F59
Harrie Peters meldt verschillende onveilige omstandigheden. De dorpsraad houdt de situatie
in de gaten en verzamelt meldingen als deze voor evaluatie van de snelfietsroute volgend
jaar.
- Oplossing huur snippergroen
Jan vd Doelen meldt ons dat de gemeente Oss afziet van stevige huurverhogingen voor de
huidige huurders. De dorpsraad is verheugd dat de gemeente zich in deze coulant toont.
- Brief pilot 100-100-100
Het gaat om een proef waaraan 100 inwoners deelnemen, die 100 dagen 100 procent
minder restafval zullen aanbieden voor verwerking. Piet vd Wetering is een van de
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deelnemers. De gemeente nodigt leden van de dorpsraad in het kader hiervan uit voor een
rondleiding over de milieustraat. De dorpsraad neemt de uitnodiging aan.
6. Stand van zaken financiën
Penningmeester Michel meldt dat er zeven subsidieverzoeken zijn gedaan bij de dorpsraad.
- Benefiet kerstconcert in de kerk
De dorpsraad heeft hier 1000 euro aan bijgedragen.
- Struikelstenen
Voor de ontvangst en verzorging van de gasten heeft de dorpsraad 150 euro bijgedragen.
- Ooievaarsnest arboretum
De dorpsraad draagt 500 euro bij aan dit initiatief.
- Zilverhoef
De ponyclub vraagt 800 euro als bijdrage om het terrein te verbeteren met halfverharding.
De gemeente heeft als verhuurder te kennen gegeven niets voor de club te kunnen
betekenen. De dorpsraad zegt de gevraagde bijdrage toe, maar wil bij voorbaat niets
toezeggen voor een eventuele volgende fase voor het opknappen van het terrein bij de
Geffense Bosjes.
- Mobiele muziekinstallatie Rottenrijk
Wout Verstegen geeft aan dat een installatie die op accu werkt bij menig gelegenheid van
pas komt. Niet alleen met carnaval, ook langs de route van de Avondwandelvierdaagse. De
dorpsraad verleent de gevraagde bijdrage van 600 euro, op voorwaarde dat ook andere
verenigingen er gebruik van mogen maken. Rottenrijk moet deze mogelijkheid actief
uitventen.
- Samen Tafelen
De initiatiefnemers voor deze maandelijkse bijeenkomst voor ouderen vragen en ontvangen
een bijdrage van 100 euro.
- Oudervereniging De Wissel
De Oudervereniging vraagt een bijdrage van 800 euro voor de aanschaf van twee goaltjes
voor op het pannaveldje bij de school. De school zelf heeft geen budget voor
buitenmaterialen. Bij dat laatste worden vraagtekens gezet. Desondanks wordt de bijdrage
toegezegd.
7. Overige mededelingen
- Donkere dagenoffensief
Christel heeft een bijeenkomst op het politiebureau in Oss gehad met wijkagent Paul.
Besloten is een vervolg te geven aan de themabijeenkomst in het voorjaar over veiligheid.
Dat gebeurt in de vorm van het ‘witte-voetjes-project’. Een groepje inwoners gaat op 26
januari samen met de wijkagent op pad om inbraakgevoelige situaties op te sporen en
andere inwoners te wijzen op deze situaties. Wout en Charles melden zich ‘spontaan’ aan
als deelnemer.
- Het beste idee van Geffen
Michel meldt dat het aantal reacties teleurstellend is. Er zijn pas twee ideeën binnen. De
deadline voor indienen ligt op 24 december. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de
dorpsraad in De Koppellinck op 13 januari wordt bekend gemaakt welk project wordt
uitgevoerd.
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8. Spreekrecht publiek/Rondvraag
- Hier wordt door niemand gebruik van gemaakt.

9. 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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