Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
16-01-2017

Verslag van de openbare vergadering van 16 januari 2017
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
Overige toehoorders/insprekers: Rita van Erp, Liesbeth van Erp, Martijn van Dinther (alle
drie namens jeugdcarnaval Geffen), Hans Jansen, Hans Hendriks, Jaap Bijleveld, Eduard
van Heese.
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de eerste
vergadering van de dorpsraad in het nieuwe jaar. De meeste aanwezigen troffen elkaar een
paar dagen eerder al tijdens de nieuwjaarsreceptie die door de dorpsraad werd
georganiseerd in De Koppellinck.
De voorzitter merkt op dat er vanaf nu een gewijzigde aanvangstijd voor de maandelijkse
openbare vergaderingen geldt: 20.00 uur in plaats van 19.30 uur.. Deze wijziging geeft de
dorpsraad de gelegenheid om vooraf dingen te bespreken die in beslotenheid moeten
worden gedeeld. Het aantal besloten bijeenkomsten moet met deze aanpassing tot een
minimum kunnen worden teruggebracht.
Hans Hoeben meldt de aanwezigen verder dat hij de mededeling heeft gekregen dat het
werk aan de Heesterseweg een maand langer gaat duren dan vooraf ingeschat. De nieuwe
weg wordt naar verwachting eind maart opgeleverd in plaats van begin maart. De aannemer
is met name tegen problemen aangelopen met kabels en leidingen. Die blijken op veel
plekken vergroeid met de wortels van bomen. De dorpsraad hoort intussen zorgen van
inwoners die de nieuwe weg wel erg veel weg vinden hebben van een racebaan. De
dorpsraad houdt de vinger aan de pols. Hans: “Het moet een degelijke, maar vooral ook
veilige weg worden.”
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt aangevuld met ingekomen stukken van Stichting Ruiters en Menner
Herperduin en Maashorst en met een brief van Mark vd Doelen namens het bestuur van
MFA De Koppellinck in oprichting.

3. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 19 december wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen adviseurs dorpsraad
- Hans Hoeben meldt dat de dorpsraad een aparte werkgroep ruimte heeft gekregen. Deze
groep adviseert de dorpsraad op zaken die de openbare ruimte betreffen. De groep staat min
of meer onder leiding van Jan van Vucht. Iedere inwoner die belangstelling heeft om aan te
sluiten kan zich bij hem vervoegen. De groep heeft regelmatig overleg met de
gebiedsbeheerder, Ron Berben. Op 5 januari is er een startbijeenkomst geweest. Daarbij is
onder meer gesproken over het bomenbeplantingsplan voor de Weverstraat, Sassendreef en
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Heikestraat, de smalle en gevaarlijke trottoirs in het centrum, parkeren van auto‟s en fietsen
aan de voorzijde van De Koppellinck, het kappen van zieke bomen, en over een groenplan
voor Geffen en het Integraal Uitvoeringsplan (IUP) voor Geffen. Dat laatste betreft een
advies dat de dorpsraad uit gaat brengen over het investeringsprogramma van de gemeente
Oss in de openbare ruimte voor grotere projecten.
- De voorzitter vestigt de aandacht op Geffen Zorgt, dat dit jaar handen en voeten moet
krijgen. Jasper Timmermans is namens de gemeente Oss aangewezen als coördinator van
deze werkgroep. Er zijn voor elk thema ambassadeurs benoemd en ook is er per thema een
doel vastgesteld dat dit jaar moet worden verwezenlijkt. Als voorbeeld geeft Hans het
opstarten van een website waar zorgvraag en -aanbod bij elkaar komen.
- Geert meldt dat E-Fiber definitief een glasvezelnet gaat aanleggen in Bernheze. Hierdoor
lijkt niets een volgende wervingscampagne in Geffen, Nuland en Vinkel nog in de weg te
staan. Geert verwacht dat de overeenkomst van E-Fiber met de gemeenten Oss en Den
Bosch binnenkort wordt getekend. De dorpsraad hoopt dat er binnen de drie dorpen
voldoende animo is voor aansluiting op het supersnelle datanetwerk. Alleen dan krijgen ook
de 160 huishoudens in Geffen die nog geen kabel hebben toegang tot een
breedbandverbinding.

5. Ingekomen stukken en uitgaande post
- Brief aan de omwonenden van de Geffense Plas
Alle omwonenden van de Geffense Plas hebben een brief van de gemeente gekregen
waarin staat te lezen dat er een nieuw beheerplan komt voor het gebied op de grens van
Oss en Geffen. De gemeente wil de omwonenden daar nadrukkelijk bij betrekken. Er komt
vooralsnog dus geen nieuw bestemmingsplan waarin de mogelijkheden voor
(herrie)evenementen fors wordt verruimd. Peter heeft van Jan van Kreij begrepen dat er
inmiddels een bewonersgroep is gevormd met vooral Osse deelnemers. Vanuit Geffen sluit
in ieder geval Marij van der Leest (Heesterseweg 26) aan. De dorpsraad hoopt dat nog een
of twee omwonenden van de Geffense kant meedoen.
- Brief De Koppellinck
Brief van Mark vd Doelen over nieuw bestuur De Koppellinck. Dit schrijven bleek op de
nieuwjaarsreceptie alweer achterhaald. De bestuursleden in spe hebben een fundamenteel
verschil van inzicht met de gemeente over de rol van hen ten opzichte van de school. De
dorpsraad hoopt dat het geschil snel wordt opgelost. De Koppellinck zit nu al meer dan een
jaar zonder bestuur en het geduld van de vrijwilligers is al genoeg op de proef gesteld. Als de
zaak in een impasse geraakt, zal de dorpsraad wethouder Annemieke van de Ven hierop
aanspreken.
- Brief stichting Ruiters en Menners Herperduin en Maashorst
De dorpsraad heeft een verzoek gekregen van stichting Ruiters en Menners Herperduin en
Maashorst om hun verzet tegen het afsluiten van ruiterpaden op met name de Maashorst te
ondersteunen. De dorpsraad zal de stichting antwoorden dat er begrip is voor dit probleem,
maar dat het niet aan de dorpsraad is om hierin partij te kiezen. In de Maashorst en op
Herperduin moet een nieuwe balans gevonden worden tussen natuurontwikkeling en
recreatief gebruik. Of die balans te veel de ene of de andere kant uitslaat is voor ons niet
inzichtelijk. Daarnaast liggen geen van beide natuurgebieden in ons dorp.
6. Stand van zaken financiën
Penningmeester Michel meldt dat er in de kerstvakantie een subsidieverzoek is
binnengekomen van een groep die met carnaval een aparte feesttent voor de jeugd wil
inrichten naast de grote feesttent voor volwassenen en 16-plussers. Om nog gebruik te
kunnen maken van het subsidiepotje over 2016 hebben de leden van de dorpsraad na ampel
beraad ingestemd met toekenning van de maximale bijdrage van 1000 euro.
Drie initiatiefnemers schuiven desondanks aan om hun plannen toe te lichten. Rita van Erp,
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Liesbeth van Erp en Martijn van Dinther geven aan dat de jeugd in de leeftijdscategorie 12
tot 16 jaar al jaren tussen wal en schip valt als het om carnaval gaat. In de grote feesttent
zijn ze niet welkom en naar Pink Party in café Boetje willen ze niet. “Afgelopen jaar is de Pink
Party gestopt toen er nog maar zes jeugdigen binnen stonden”, vertelt Rita van Erp. “Ze
willen bij de feesttent zijn en niet „opgesloten‟ worden in een café tot ze worden opgehaald.
Bij onze tent willen we dan ook een buitenruimte maken waar ze heen kunnen. Er wordt
absoluut geen alcohol geschonken, maar wel alcoholvrije radler en Jilz. En fris natuurlijk. De
horeca sponsort de tent, de rest is aan ons.” De bijdrage van de dorpsraad wordt met name
gebruikt voor promotie van de jeugdtent, de inrichting van een loungehoek, het verzorgen
van wifi in de tent en niet te harde muziek. Die laatste twee wensen komen voort uit een
enquête onder enkele jongeren. “We hopen met dit initiatief de Geffense jeugd in Geffen te
houden met carnaval”, besluit Martijn van Dinther. De dorpsraad hoopt dat het initiatief slaagt
en daarna een vervolg krijgt.
Op verzoek van Hans Hoeben wordt er een overzicht op dorpsraadgeffen.nl geplaatst van
alle projecten die in 2016 een financieel steuntje in de rug kregen van de dorpsraad. “Ter
verantwoording en inspiratie voor iedereen die met plannen rondloopt.”
7. Overige mededelingen
- Donkere dagenoffensief
Op 26 januari trekt de wijkagent samen met een groep belangstellenden de Elshof in om
woningen en schuurtjes te testen op inbraakgevoeligheid. Overal waar deuren openstaan
of andere situaties worden aangetroffen die uitnodigen tot misbruik, worden de bewoners
daarop gewezen. Ook worden er „witte voetjes‟ achtergelaten waarop te lezen staat dat een
onveilige situatie is geconstateerd. Doel is om de bewoners, maar ook de deelnemers aan
de actie bewust te maken van inbraakrisico‟s. Iedereen die wil kan aansluiten bij de
inspectie. Aanmelden via de wijkagent: paul.van.dijk@politie.nl
- Het beste idee van Geffen
Michel van Nistelrooij heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie de winnaars van Het beste idee
van Geffen bekend gemaakt. Er worden twee projecten uitgevoerd: een filmavond voor
kinderen in sporthal De Geer en de aanleg van een kabouterpad in het arboretum. Het
eerste is wat makkelijker te realiseren als het tweede, weet Michel. “Maar als dat
kabouterpad er niet dit jaar komt, dan volgend jaar. Het bestuur van het arboretum heeft in
ieder geval al enthousiast gereageerd.”
- Evaluatie nieuwjaarsreceptie
De dorpsraad kijkt tevreden terug op de tweede nieuwjaarsreceptie in De Koppellinck. Het
programma strak goed in elkaar. Helaas was de opkomst dit jaar weinig groter dan vorig jaar.
Dat heeft allicht ook te maken met de bijeenkomst voor ondernemers die op dezelfde avond
plaatsvond. Daar moet de volgende keer een betere afstemming op komen. Verder wordt
nagedacht over een aanvulling op het programma, iets dat de „gewone Geffenaar‟ uitdaagt
om naar De Koppellinck te komen.

8. Spreekrecht publiek/Rondvraag
- Tonny van Erp werd tijdens de nieuwjaarsreceptie gevraagd of de dorpsraad niet met enige
regelmaat een spreekuur kan houden op een vaste locatie. Dat zou de drempel voor
sommige mensen verlagen om de raad te benaderen. Het idee klinkt sympathiek, maar de
vrees bestaat dat het spreekuur vaker niet dan wel aanloop zal hebben. Behalve via digitale
kanalen en de telefoon kunnen leden van de dorpsraad ook altijd op straat aangeschoten
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worden door inwoners met vragen. Hans denkt dat er misschien ook wat meer publiciteit via
de Torenklanken kan worden gegeven aan de bereikbaarheid van de dorpsraad. Ook wil hij
komend jaar opnieuw kijken naar mogelijkheden om de dorpsraad in de wijken te promoten.
- Hans Hoeben werd tijdens de nieuwjaarsreceptie gevraagd of de dorpsraad kan zorgen dat
er een schaatsbaan komt in het dorp. De gemeente Oss heeft een aantal afspraken op
papier gezet over schaatsbanen die bij vorst kunnen worden aangelegd. Geert vraagt deze
op. Door sommigen wordt geopperd dat de KPJ-velden in net verleden steeds voor dit doel
zijn benut.
- Michel hoopt dat de gemeente openstaat voor zijn idee om een „straatspeeldag’ te
organiseren op de Heesterseweg op de dag dat deze weg officieel wordt heropend. Liesbeth
van Erp ziet zich als skeeleren over het gladde asfalt.
- Eduard van Heese vraagt zich af of de dorpsraad door de gemeente geïnformeerd is over
een wijziging van de bouwplannen aan het Aloysiusplein. Daar zouden aan de kant van de
Lambertusstraat twee twee-kappers komen, maar dat is gewijzigd in twee vrijstaande
woningen. Dit is de dorpsraad niet bekend. Geert vraagt bij de projectleider na hoe het zit.
- Hans Hendriks uit grote zorgen over de situatie in De Koppellinck, nu het bestuur in spe
zich afzet tegen de constructie met een bepalende rol van de school. “Ik ben bang dat de
hele zaak nu in een negatieve spiraal komt.” Hij vraagt de dorpsraad om een bemiddelende
rol te spelen. Hans Hoeben gaat polsen in hoeverre dit op dit moment gewenst is.
- Hans Hendriks meldt tevens de laatste stand van zaken rond het nieuwe onderkomen voor
gilde en scouting aan de Kerkesteeg. “Ik heb daar een positief gevoel bij. Er zijn de
afgelopen maanden in overleg met de gemeente veel stappen gezet. Er resteert er eigenlijk
nog maar eentje. Die zou in maart gezet kunnen worden. Daarna kan het plan in procedure
worden gebracht. Als alles meezit kunnen we dit jaar aan het bouwen. Al kan ik natuurlijk
niks garanderen.”

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
Wijkcoördinator

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

Pagina 4

16-01-2017

Verslag Dorpsraad Geffen

Pagina 5

16-01-2017

