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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

20-03-2017 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 20 maart 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), Ron 
Berben (gebiedsbeheerder), Jasper Peters, Luc Visschers 
Overige toehoorders/insprekers: Rita van Erp, Liesbeth van Erp, Martijn van Dinther (alle 
drie namens jeugdcarnaval Geffen), Hans Hendriks, Jaap Bijleveld, Eduard van Heese, Jan 
Voermans, Mark van der Doelen, Harry Peters, Charles van Herpen, Jo van Oostrum, Arno 
Romme, Jo van Dinther. 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat de initiatiefgroep voor het 
jeugdcarnaval later arriveert en daarna zo snel mogelijk weer wil vertrekken, vanwege 
oppasperikelen. Harry Peters kondigt bij voorbaat aan gebruik te willen maken van het 
spreekrecht voor publiek. Tonny wil de Landelijke Opschoondag ter sprake brengen in de 
rondvraag. 
 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van 20 februari wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel zijn er naar aanleiding van 
het verslag vragen voor Ron Berben. Die worden behandeld zodra hij is gearriveerd.  
 
 
4. Mededelingen adviseurs dorpsraad 
- Luc Visschers stelt ons op de hoogte over de laatste stand van zaken voor wat betreft het 
glasvezelproject van E-fiber. Ook beantwoordt hij kritische vragen van met name Jaap 
Bijleveld, die zich verdiept heeft in de materie.  
Eerste vraag: hoe komt het dat Nuland en Vinkel al lang getekend hebben voor de 
wervingscampagne, terwijl Geffen nog wacht?  
Volgens Luc is het een geval van ‘de wet van de remmende voorsprong. Oss wachtte samen 
met Den Bosch op de oplossing van een probleem aan de Bossche zijde. Toen Den Bosch 
daar samen met E-fiber uit was, hebben ze direct doorgepakt en eenzijdig een overeenkomst 
getekend. Oss moest op dat moment nog tot afspraken komen met E-fiber over een ‘pop-
station’ in de kom van Geffen. Dat is een gebouwtje van circa 15 vierkante meter waar alle 
lokale glasvezels worden verbonden met het hoofdnet. Dit gebouwtje komt bij het 
speelterrein aan de Lambertusstraat. Luc verwacht dat Oss deze of volgende week de 
handtekening kan zetten onder een overeenkomst met E-fiber. Dorpsraad Geffen  stelt voor 
om daar, in navolging van Nuland en Vinkel, een officieel momentje van te maken.  
Jaap is gedoken in de achtergronden van kabelaar E-fiber en provider Trined. Dat laatste 
bedrijf verkeerde een paar maanden geleden nog op de rand van de financiële afgrond. Dat 
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stemt volgens Jaap niet gerust. Ook is hij bezorgd over de risico’s van een monopolie op het 
glasnet. Jaap heeft op internet verschillende negatieve reacties over Trined gelezen. 
Luc kan hem voor wat betreft dat laatste geruststellen. Inmiddels is er een tweede provider 
die gebruik maakt van het net van E-fiber en wordt er nog onderhandeld met een derde en 
vierde provider. Er is dus wel degelijk concurrentie. Alle providers samen moeten 40 procent 
van de huishoudens in de voormalige gemeente Maasdonk als klant geworven hebben voor 
het net wordt uitgerold. Volgens willen de negatieve verhalen niet veel zeggen. “Die kan ik zo 
in veelvoud googelen van Ziggo en KPN. Het gaat erom dat men in het algemeen tevreden is 
over Trined.”  
Alle zorgpunten en de antwoorden van Luc Visschers worden op de site van de dorpsraad 
gezet. De dorpsraad brengt aan de inwoners geen advies uit om in zee te gaan met welke 
partij dan ook. Wel hoopt ze dat het glasvezelnet er komt, al was het maar voor de 160 
huishoudens in Geffen die nu nog helemaal verstoken zijn van breedband (kabel).  
- Ron Berben  is met zijn nieuwe collega Jasper Peters aangeschoven. Ron meldt dat de 
Heesterseweg naar verwachting medio april wordt opgeleverd. De dorpsraad vlast op een 
officiële opening, waarbij de weg nog voor een laatste dag is afgesloten om rolschaatsers, 
skeelers en anderen de gelegenheid te geven om de gladde rijbaan voor leuke dingen te 
benutten. De suggestie wordt gedaan om woensdag 10 mei te prikken voor dit ‘straatfeest’.  
Piet van de Wetering maakt zich nu al grote zorgen over de veiligheid op de weg. Volgens 
hem lijkt het er sterk op dat er straks veel te hard gereden gaat worden op de nieuwe 
voorrangsweg. De drempel op de kop van de Bergstraat zal daar in ieder geval geen 
temperend effect op hebben. Volgens Ron is het te vroeg om nu al conclusies te trekken. Hij 
merkt op dat er nog markeringen moeten worden aangebracht en dat de situatie straks veel 
duidelijker zal zijn.  
- Hans en Harry Peters vragen aan Geert en Ron of er al een opvolger in beeld is voor hun 
collega Anne Zaadnoordijk. Zij had in Geffen een aantal majeure projecten onder haar 
hoede, waaronder het voormalige gemeentehuis en het arboretum. Dat is nog niet het 
geval, zo wordt duidelijk. De laatste stand van zaken betreffende het gemeentehuis is dat er 
een prijsvraag zou worden uitgeschreven voor projectontwikkelaars. Het is niet duidelijk of dit 
doorgang vindt zolang er geen nieuwe projectleider vanuit de gemeente is.  
- Ook voor wat betreft andere vervolgacties op de voorzieningenkaart blijft het stil. Hans 
heeft zijn ongenoegen hierover meermalen geuit richting gemeentebestuur. Onlangs is er 
een besloten overleg met de dorpsraad geweest, waarbij wethouder Annemieke van de Ven 
en Fons Geraedts van de afdeling vastgoed tekst en uitleg gaven. Geraedts trok daarbij 
namens de gemeente het boetekleed aan. De gemeente heeft met de voorzieningenkaarten 
in alle wijken en dorpen te veel hooi op de vork genomen. Er zijn nu drie gebieden in 
uitvoering: Ravenstein, Herpen en Oss-Noordwest. En dat aantal is eigenlijk al meer dan de 
afdeling aankan, aldus Geraedts. Voor Geffen is geen budget en al helemaal geen capaciteit 
om nu tot uitvoering over te gaan. Dat de inwoners en de dorpsraad andere verwachtingen 
hadden is begrijpelijk, maar daar kan helaas niet aan worden voldaan. De dorpsraad en de 
gemeente zullen binnenkort naar buiten treden om dit actief te communiceren met de 
inwoners van Geffen. Dat de voorzieningenkaart als geheel nu nog niet kan worden 
uitgevoerd, wil overigens niet zeggen dat dringende projecten blijven liggen, aldus Geraedts. 
Hij geeft als voorbeeld de ontwikkelingen rond De Koppellinck en het nieuwe onderkomen 
voor scouting en gilde. In beide dossiers zit eindelijk schot.  
- Ron Berben geeft aan dat de aanplant van nieuwe bomen aan de Weverstraat, 
Sassendreef en Heikestraat is afgerond. Hetzelfde geldt voor de terugplant van groen langs 
de zandweg tussen de Bergstraat en het spoor, waar de gemeente eerder al te rigoureus 
heeft gesnoeid en gerooid.  
- Ron meldt verder dat de tekeningen voor de inrichting van het openbaar gebied achter De 
Koppellinck zijn aangepast aan de laatste inzichten. Dit inrichtingsplan voor parkeren en 
verkeersafwikkeling is leidend voor de verkaveling van het gebied door projectontwikkelaar 
Janssen de Jong. De bedoeling is dat het plan zoveel mogelijk in de zomervakantie wordt 
uitgevoerd, zodat schoolgangers er zo min mogelijk last van hebben.  
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- Michel van Nistelrooij vraagt aandacht voor de afwerking van het speeltuintje in de 
Elshof, waar de buurt en de gemeente samen zijn opgetrokken bij de reconstructie. Ron 
zegt toe ernaar te kijken samen met buurtbewoners.  
- Tonny vraagt in navolging hierop aandacht voor het dierenweitje in de Elshof. Daar moet 
nodig iets aan gebeuren, wil de buurt niet opnieuw geconfronteerd worden met stank. Ron 
zoekt contact met de beheerders.  

 

5. Ingekomen stukken en uitgaande post 
 
- Mail Jaap Bijleveld over glasvezel  
Besproken bij vorig punt.  
 
- Toelichting Jeugdcarnaval Geffen 
Martijn van Dinther vertelt namens de groep dat de eerste editie van het jeugdcarnaval in 
een aparte tent boven verwachting is verlopen. Er waren op alle dagen behoorlijk wat 
bezoekers, met een uitschieter op zondag, toen de tent vol zat met 250 kinderen van tussen 
de 12 en 16 jaar oud. Er is volop enthousiasme om volgend een vervolg te geven aan het 
initiatief. De groep staat open voor suggesties om het volgend jaar nog beter te doen. 
Filmpjes die tijdens deze editie zijn gemaakt worden gebruikt voor de trailer van volgend jaar. 
De vrijwilligersgroep is sinds de carnaval alleen maar gegroeid, dus ook dat zit wel snor. 
Hans deelt namens de dorpsraad een groot compliment uit aan de groep. “Blij dat het 
alleemaal zo voorspoedig verlopen is.” 
Liesbeth van Erp dankt met name Ondernemend Geffen voor hun bijdrage in geld, 
mankracht en materieel. En ook de dorpsraad wordt bedankt voor hun bijdrage.  
 
- Uitnodiging Erfgoedavond Oss 
Hugo van der Zande gaat namens Dorpsraad Geffen luisteren.  
 
- Mail wijkagent 
Paul van Dijk heeft Hans Hoeben gemaild dat er een aantal wisselingen binnen het team van 
wijkagenten plaatsvindt. Paul vertrekt daardoor naar Heesch en Wim Kluessjen volgt Paul op 
als wijkagent in Geffen en de Maasdorpen.  
 
- Geurnormen 
Hans Hoeben heeft ook nog een bericht ontvangen van de gemeente Oss over harmonisatie 
van de geurnormen. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 
- Geffense Plas 
Dorpsraad Geffen had Marij van der Leest uitgenodigd om namens de kerngroep 
omwonenden te vertellen over de plannen met de Geffense Plas. In reactie kreeg de 
dorpsraad een uitnodiging om naar de kerngroep toe te komen. Piet en Peter gaan nu naar 
Oss om op dinsdag 28 maart te horen wat de visie van de kerngroep is.  
 
6. Stand van zaken commissie ruimte 
De commissie zal door Peter op de hoogte worden gesteld over het advies van de dorpsraad 
voor het Integraal Uitvoeringsplan (IUP). Dit advies wordt door Ron ingebracht in het centraal 
overleg, waarna er prioriteiten worden gesteld. Ron houdt ons op de hoogte van de 
uitkomsten voor Geffen.  
 
 
7. Stand van zaken commissie financiën 
- subsidieaanvraag Paasvuur 

Vier Geffenaren wilden een Paasvuur in Geffen organiseren, maar nu blijkt dat de gemeente 

daar geen vergunning voor geeft. De gemeente wil dit soort evenementen juist zoveel 
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mogelijk uitbannen, vanwege de milieudoelen en veiligheidsrisico’s. De dorpsraad betreurt 

dit, voor zover daarmee ook de ontmoeting met Pasen van de baan is.  

 

- Jeugdbrandweerdag 

Fikkie, de brandweerpost in Geffen, houdt al jaren een Jeugdbrandweerdag, waar gemiddeld 

200 kinderen aan deelnemen. Ze vragen een bijdrage in de kosten. Michel gaat eerst na of 

Fikkie ook bijdrages in Vinkel en Nuland heeft gevraagd. Dat zou logisch zijn, gezien de 

doelgroep. De aanvraag wordt aangehouden.  

 

- Tuinbank Aloysiusplein 

Een bezoekster van het appartementengebouw aan het Aloysiusplein vraagt een bijdrage 

van de dorpsraad voor het plaatsen van een tuinbank in de parterre van het gebouw op de 

eerste verdieping.  De dorpsraad ziet dit niet als openbaar gebied en zal de aanvraagster 

verwijzen naar de wooncorporatie dan wel vve.    

 

  

8. Overige mededelingen 

- Tonny van Erp meldt dat er na een oproep geen aanmeldingen van jeugdverenigingen zijn 

binnengekomen voor deelname aan de landelijke Opschoondag op 25 maart. De 

verenigingen was een bijdrage door de dorpsraad voor de clubkas in het vooruitzicht gesteld. 

Een gemiste kans. Wel is er een melding binnengekomen van een bewoonster van het 

buitengebied die wijst op het zwerfvuil rond het tankstation aan de A59. De melding is 

doorgesluisd naar Rijkswaterstaat, dat beheerder is van het terrein.  

Jaap Bijleveld vraagt naar de mogelijkheid om een afvalbak geplaatst te krijgen op een pad 

bij zijn huis richting het Aloysiusplein. Daar ligt vaak veel rotzooi, zo stelt hij. Ron geeft aan 

dat de gemeente terughoudend is met het plaatsen van extra afvalbakken, maar dat hij wel 

wil kijken naar de spreiding van bakken in de Geffense kom. Mogelijk kan er een bak worden 

verplaatst.  

 

9. Spreekrecht publiek/rondvraag 
 - Harry Peters benadrukt nogmaals het belang van uitbreiding van het arboretum. Het park 
is al bijna helemaal gevuld en er zijn nog allerlei plannen en wensen. De gemeente heeft nog 
allerlei percelen grond richting de Geffense Bosjes die in aanmerking komen om bij het 
arboretum te worden gevoegd. Daarmee kan ook toegewerkt worden naar aansluiting van 
het park op het natuurgebied de Maashorst. Helaas is er dus geen aanspreekpunt meer in 
het gemeentehuis, nu Anne Zaadnoordijk is vertrokken. Harry verwacht dat een aantal 
pachtcontracten binnenkort weer met drie jaar worden verlengd, waardoor het arboretum 
weer lang moet wachten op kansen om zich te ontwikkelen. Geert van Boxtel gaat uitzoeken 
wie in het gemeentehuis tijdelijk aanspreekpunt is voor het arboretum.  
- Charles van Herpen spreekt zijn teleurstelling uit dat er tijdens de nationale Boomfeestdag 
geen activiteiten voor de kinderen zijn georganiseerd. Oss heeft hier vorige week al bij 
stilgestaan en intussen zijn er overal al bomen geplant. Charles benadrukt dat het niet om 
het simpele scheppen van wat grond gaat, maar vooral om het educatieve deel.  
- Charles vraagt ook naar de stand van zaken voor een nieuw bestuur van De Koppellinck. 
Mark van der Doelen vertelt dat het bestuur elk moment kan aantreden. Alle partijen zijn het 
eens.  
 
 
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 
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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   

 

 

 

 

 

 
 


