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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

18-12-2017 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 18 december 2017 
Aanwezige leden: Hans Hoeben, Tonny van Erp, Michel van Nistelrooij, Hugo vd 
Zande(verslag), Piet vd Wetering. 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel (wijkcoördinator voor Geffen), Ron 
Berben (gebiedsbeheerder). 
Overige toehoorders/insprekers: Wim Kluessjen (wijkagent), Harry Peters, Eduard van 
Heese, Rien Oomens, Hans Reuvers, Hans Hendriks, Mark vd Doelen. 
 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
voorzitter bedankt de gemeente Oss voor de schenking van twee mooie kerstbomen op het 
dorpsplein. Tevens de melding dat het vergaderschema van de dorpsraad voor 2018 sinds 
vorige week op de website www.dorpsraadgeffen.nl staat. 
 
2. Vaststelling agenda 
-Mededeling Donkere Dagen Offensief 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen adviseurs Dorpsraad 

a. Gebiedsbeheerder Ron Berben gaat ons per 1 februari verlaten. Ron wordt werkzaam bij 

de gemeente Venray. De dorpsraadleden en toehoorders wensen hem veel succes met zijn 

nieuwe baan. 

b. Speeltuin de Elshof. Vandaag is er een begin gemaakt met het plaatsen van het nieuwe 

speeltoestel en een nieuw naambord van de speeltuin. Op woensdag 27 december wordt het 

officieel geopend. Nader bericht hierover volgt via Torenklanken en website Dorpsraad 

Geffen. 

c. Ron meldt dat er een artikel in de Torenklanken wordt geplaatst over de status van het 

project ‘toegankelijkheid Dorpstraat/Kloosterstraat. In de Kloosterstraat worden binnenkort 

vier bomen verwijderd om de toegankelijkheid van het voetpad sterk te verbeteren. Er is 

hierbij rekening gehouden om het huidige straatbeeld te behouden. 

d. Het voetpad voor de Kruidvat in de Dorpstraat wordt geregeld geblokkeerd door 

reclameuitingen. De wijkagent geeft aan dit gemeld te hebben bij de bedrijfsleider en hij/zij 

heeft medewerking beloofd. 

e. Parkeren nabij de huisartsenpraktijk blijkt geregeld ook het voetpad geblokkeerd te zijn. 

Ook hier wordt contact gezocht met betrokkenen. 

f. Het onverharde fietspad aan het eind (verlengde) van de Leiweg wordt deze week 

dusdanig verbeterd dat het pad goed begaanbaar is.  

http://www.dorpsraadgeffen.nl/
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g. De markering tussen fietspad en weg op de Papendijk wordt in 2018 aangepakt zodat 

deze beter zichtbaar is. Markeringen aanbrengen kan pas boven de 10 graden Celsius, 

aldus de gebiedsbeheerder. 

h. Harry Peters vraagt aan Ron of er meer groen was voorzien op de Papendijk ter hoogte 

van de brandweerkazerne. Dit gebied is dusdanig open dat het volgens Harry uitnodigt (te) 

hard te rijden. Ron geeft aan dat de rotonde zijn aandacht heeft om met name de 

verkeersveiligheid te verbeteren. 

i. De Pastoor v.d. Kampstraat wordt herbestraat. Voor dit jaar is het budget op dus dit wordt 

in het voorjaar van 2018 gepland. 

j. Snelfietsroute F59 is afgelopen jaar geëvalueerd. Michel vraagt of hier al resultaten van 

bekend zijn. Ron gaat dit aan de betreffende wethouder (Gé Wagemakers) navragen. 

k. Piet vraagt aan Ron of hij opnieuw wil kijken naar de bocht van de Heesterseweg en de 

Bergstraat. Vlak voor de bocht is een boom al drie keer omver gereden en de snelheid van 

veel auto’s is veel te hoog dat het voor fietsers een gevaarlijk kruispunt is. Ron gaat de 

situatie opnieuw bekijken en geeft tevens aan dat na metingen is gebleken dat de snelheid 

op de Heesterseweg 10km te hard is. De dorpsraad blijft daarom de oproep doen dat 

bestuurders bewust moeten zijn van de maximum snelheid van 60km p/u op de 

Heesterseweg.  

l. Hetgeen wordt opgenomen in het Integraal Uitvoerings Plan (IUP) van de gemeente wordt 

begin 2018 meer duidelijk. In het IUP staan alle infrastructurele projecten die de gemeente in 

een bepaalde periode wil uitvoeren. 

  

5. Ingekomen stukken en uitgaande post 

a. presentatie en verslag gesprek “Verkenning duurzame energie polder” 

Vanuit Nuland zijn er zorgen over de komst van het windmolenpark. Dorpsraad 

Geffen (vertegenwoordigd door Peter van Erp) wil zich eerst bij de eigen gemeente 

goed laten informeren om daarna pas een standpunt in te nemen. Er is een gesprek 

geweest met de gemeente Oss en dorpsraad Lith en wijkraad Noordwest. Vanuit 

Osse kant is er gekeken door de agrariërs naar de positieve kant van de komst van 

een windmolenpark en de mogelijkheden die het oplevert. Gemeente Oss juicht dat 

toe, maar doet nog geen uitspraken. Proces zit nog in de beginfase. DG Geffen volgt 

de verdere ontwikkelingen op de voet.  

b. mail stand van zaken toegankelijkheid trottoir Kloosterstraat 19-41; 

Zie mededelingen adviseurs dorpsraad 

c. ontbreken fietspad laatste stukje Veldstraat: vraag van Monique Vos op 

Facebook   

Er is door inwoners geopperd om een voetpad te plaatsen aan het einde van de 

Veldstraat. Nu zijn er gevaarlijke situaties doordat voetgangers over de weg moeten 

lopen. Ron heeft geantwoord dat er geen voetpad doorgetrokken kan worden tot aan 

de kruising met de Elzendreef. Het idee wordt daarom geopperd om een voetpad tot 

aan het Brempad aan te leggen zodat voetgangers via dit pad alsnog de wijk kunnen 

betreden/verlaten. Ron gaat deze optie opnieuw bekijken. 

d. wanneer komt de parkeerplaats aan het spoor bij De Oorsprong: vraag van Jos 

van Erp op Facebook 

De  toegankelijkheid vanaf de Kerkstraat zal worden verbeterd, maar pas na 

voltooiing van de nieuwbouw op De Oorsprong (centrumplan Noord), verwacht in 

2019, zal de doorgang geheel worden aangelegd. Het wordt geen volwaardig 

parkeerterrein, maar wel toegankelijk om te parkeren (grastegels). 
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e. vergaderkalender 2018 

Staat op de website www.dorpsraadgeffen.nl. 

f. Mail reactie op inrichten omgevingsplatform windmolenpark polder 

Zie punt a. 

g. Uitnodiging informatieavond nieuwbouw Scouting, Gilde, JVW  

Op deze informatieavond zal een stavaza worden gegeven aan belangstellenden (zie 

nieuwsbericht Torenklanken). Omwonenden zijn per brief uitgenodigd. Namens 

dorpsraad Geffen zal Piet aanwezig zijn op 20 december. Hans Hendriks benadrukt –

namens het bestuur- dat de samenwerking met de gemeente uitstekend is gegaan 

afgelopen jaar. 

 

6. Overige Mededelingen 

-Half januari gaat Hans Hoeben met wethouder Den Brok en de voorzitter van Ondernemend 

Geffen in gesprek over het proces rond de plannen met het voormalig gemeentehuis in 

samenhang met het dorpsplein.  

-Het initiatief van de dorpsraad voor een tweede Donkere Dagen Offensief i.s.m. de 

wijkagent is verzet. Deze zou donderdag 13 december plaatsvinden maar is vanwege 

weersomstandigheden afgelast. Er wordt een nieuwe datum gepland voor begin 2018. Hier 

zal nog over bericht worden via de website en Torenklanken. Aanmelden kan al via 

info@dorpsraadgeffen.nl  

-De nieuwe website Geffen.nl heeft vertraging. Live gaan wordt onder voorbehoud maart 

2018. Ondernemers en verenigingen in Geffen zijn wel al aangeschreven en geïnformeerd 

over de website. Zij krijgen de mogelijkheid zichzelf te presenteren op deze website. Vragen 

hierover kunnen gestuurd worden naar info@geffen.nl. 

 

7. Stand van zaken Financiën 

Subsidie aanvragen; 

i. subsidieaanvraag Jeugd Carnaval In de Tent bij de Tent 

(bijgevoegd);goedgekeurd 

ii.  subsidieaanvraag Stichting Rottenrijk Prins & Jubileum receptie 

(bijgevoegd); goedgekeurd 

iii. subsidieaanvraag Muziek Kiosk Geffen (bijgevoegd); goedgekeurd 

iv. bijdrage komborden Geffen.nl (bijgevoegd); goedgekeurd 

v. Subsidie aanvraag Arboretum inzake kinder-bomen-pad; 

goedgekeurd (subsidie komt ten laste van 2018) 

vi. Werkgroep alleengaanden (kerk); goedgekeurd 

vii. Goed Gevoel Geffen, aanvraag voor koffiepotten; wordt om 

toelichting gevraagd en pas volgende openbare vergadering 

besluit over genomen. 

 

8. Spreekrecht publiek / rondvraag 

-Geert van Boxtel meldt dat de campagne gestart is voor nieuwe wijk- en dorpsraden. 

Huidige leden treden automatisch af. Een ieder kan zich (weer) beschikbaar stellen. Een 

onafhankelijke benoemingscommissie van Geffenaren zal uiteindelijk de nieuwe 

dorpsraadleden kiezen. Huidige leden Piet vd Wetering en Christel Willemse hebben 

aangegeven niet opnieuw beschikbaar te zijn. Zij zullen vanwege hun ervaring in de 

dorpsraad zitting nemen in de benoemingscommissie. 

http://www.dorpsraadgeffen.nl/
mailto:info@dorpsraadgeffen.nl
mailto:info@geffen.nl
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-Michel vraagt wat de status is rond het grasveld bij de KPJ. Zij willen de huurovereenkomst 

beëindigen waardoor de Dorpszeskamp mogelijk geen gebruik meer kan maken van het 

grasveld. Hans Hoeben doet navraag. 

-Geffen Zorgt is officieel een vereniging geworden en heeft sinds kort een 

bankrekeningnummer. De nieuwe penningmeester –Rien Oomens- maakt zich bij deze 

bekend. 

-Hans Reuvers vraagt of de biljartactiviteiten op de kalender van de website van de 

dorpsraad kunnen. Hugo geeft aan dat elke Geffense activiteit aangemeld kan worden via 

info@dorpsraadgeffen.nl. Tevens attendeert hij iedereen er op dat de nieuwe website 

www.geffen.nl een uitgebreide evenementenkalender zal bevatten. Jouw activiteit of 

evenement kun je nu al aanmelden via info@geffen.nl. 

-Piet vd Wetering meldt dat de menvereniging (De Zilverhoef) tijdens de Late Night Shopping 

op zaterdagavond 9 december met eigen koetsen voor kinderen heeft gereden door het 

dorp. Een geslaagde actie die gewaardeerd wordt door de dorpsraad. De menvereniging is 

dankbaar voor de subsidie die het dit jaar van de dorpsraad heeft mogen ontvangen. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter wenst een ieder fijne feestdagen en een goed uiteinde. Ziet graag iedereen 

terug op de nieuwjaarsborrel op vrijdag 5 januari in De Koppellinck en sluit de vergadering. 

  

 
 
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   
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