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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

20-11-2017 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 20 november 2017 
Aanwezige leden: Hans Hoeben, Tonny van Erp, Michel van Nistelrooij, Hugo vd Zande, 
Piet vd Wetering, Christel Willemse, Peter van Erp (verslag)  
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel (wijkcoördinator voor Geffen), Ron 
Berben (gebiedsbeheerder). 
Overige toehoorders/insprekers: Elisabeth Romanillos en Gerard Steverink (Adviesraad 
Sociaal Domein), Yvonne de Goeij (GGD Hart voor Brabant), Charles Dorpmans (Novadic 
Kentron), Wim Kluessjen (wijkagent), Hans Jansen, Harry Peters, Mark vd Doelen, Eduard 
van Heese, Arno Romme. 
 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Mededelingen adviseurs dorpsraad 
a. – Kennismaking Adviesraad Sociaal Domein (ASD); 

Elisabeth Romanillos vertellen de toehoorders hoe de ASD is ontstaan en 

welke functie de raad heeft. Dat laatste omvat erg veel. Tot 2015 ging de 

raad, die toen nog WMO-raad heette, alleen over de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Na het doorvoeren van de Participatiewet en de Jeugdwet 

heeft de raad ook op dat vlak een adviserende rol voor het Osse 

gemeentebestuur. De adviezen van de ASD betreffen steeds het beleid, nooit 

individuele kwesties. Dat maakt het lastig om de rol bij het grote publiek helder 

te krijgen. De ASD trekt daarom veelvuldig de wijken en dorpen in om uit te 

leggen wat de raad doet. Zo ook bij de dorpsraad in Geffen. Over het werk 

van de raad is veel te vinden op adviesraadsociaaldomein-oss.nl  

De presentatie van de ASD is terug te vinden op dorpsraadgeffen.nl 

b. – Presentatie over alcohol- en drugsgebruik bij jeugd; De dorpsraad heeft 

GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron uitgenodigd een toelichting te 

geven op de cijfers van de Jeugdmonitor 2016, die onlangs werden 

gepresenteerd aan de Osse politici en bestuurders. Raadslid Jan van Kreij 

wees de dorpsraad op de hoge percentages in Geffen. Met hem schrokken de 

leden van de dorpsraad van deze cijfers.  

Yvonne de Goeij legt uit hoe de monitor tot stand is gekomen. “We zetten 

jaarlijks 11.000 vragenlijsten uit onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dat 

is over het hele werkgebied van GGD Hart voor Brabant. In Geffen zijn 180 



Verslag Dorpsraad Geffen Pagina 2 20-11-2017 
 

formulieren verspreid. Daarvan zijn er 80 ingevuld geretourneerd. Voor ons 

geeft dat een voldoende betrouwbaar beeld van de situatie.”  

Die situatie is dat de jongeren in Geffen erg hoog scoren als het gaat om 

drankgebruik. Veel hoger dan leeftijdsgenoten in de Osse wijken. Meer dan 

40 procent van de jongeren onder 18 geeft in de afgelopen 4 weken 

gedronken te hebben. Een flink deel ervan heeft zelfs aan bingedrinken 

gedaan. Dat is in korte tijd veel alcohol nuttigen. De Goeij geeft aan dat 

alcohol veruit het grootste probleem is als het gaat om schade voor de 

gezondheid onder jeugdigen. Die schade openbaart zich vaak pas op latere 

leeftijd. Als het gaat om drugs zijn de percentages veel lager. Helaas zijn de 

gevolgen hiervan al heel snel merkbaar. Met name veelvuldig 

cannabisgebruik is een onderschat probleem, geeft ze aan. In Geffen geeft 2 

procent van de jongeren aan wel eens cocaïne te hebben gebruikt. Een kwart 

van alle jongeren geeft aan dat aan hen drugs zijn aangeboden. 13 procent 

heeft wel eens gebruikt. 4 procent gebruikt regelmatig.  

De vraag aan de dorpsraad is welke rol dit orgaan wil spelen bij alcohol- en 

drugspreventie. Voorzitter Hans geeft aan dat dit onderwerp een 

grootschaliger vervolg verdient. Dat vervolg zal gegeven worden door de 

werkgroep Geffen Zorgt, waar Hans en Christel ook deel vanuit maken. 

Meer cijfers over de jongerenmonitor zijn te vinden op internet. Wie zoekt op 

gezondheidsatlas en GGD Hart voor Brabant, komt op de juiste website.  

c. Gebiedsbeheerder Ron Berben geeft aan welke projecten in de openbare 

ruimte zijn aandacht krijgen. Hij meldt dat de nieuwe inrichting aan de 

achterzijde van de Koppellinck is aangepast, naar aanleiding van klachten. 

Michel vraagt zijn aandacht voor een ander aspect. Hij heeft begrepen dat er 

bij de nieuwe inrichting aan de voorzijde een van de twee zebrapaden over de 

Kloosterstraat komt te vervallen. Volgens hem gaat dat voor gevaarlijke 

toestanden zorgen. Ron bevestigt dat het zebrapad aan de zijkant van De 

Koppellinck in de nieuwe situatie vervalt. Hij gaat bezien of er in plaats 

daarvan toch een gemarkeerde oversteekplaats kan blijven, die alleen 

functioneert op spitstijden bij de school.  

d. De Elshof mag zich verheugen in een groot nieuw speeltoestel. Er bleek nog 

een budget beschikbaar uit de Maasdonkse tijd voor de speelvoorziening in 

deze wijk en ook voor de dierenweide. Een en ander kwam aan het licht 

tijdens de begrotingsvergadering van de Osse gemeenteraad. D66 kwam met 

een motie om deze gelden voor Geffen beschikbaar te houden. Dat zegde de 

wethouder toe. Ron wist niet van het bestaan van deze budgetten en maakt 

nu dankbaar gebruik van de financiële armslag. Tussen kerst en nieuwjaar is 

de opening van de vernieuwde speeltuin, zo is de bedoeling.  

e. Integraal Uitvoeringsplan; In dit plan staat op welke plekken in de gemeente 

komend jaar groot onderhoud plaatsvindt. Ron meldt dat de prioriteiten door 

zijn afdeling worden vastgesteld en binnenkort ter goedkeuring naar het 

college van B en W gaan. Daarna wordt duidelijk of er ook Geffense projecten 

worden uitgevoerd.  

f. Ron meldt verder dat ons dorp twee kerstbomen cadeau krijgt van de 

gemeente. Dit besluit is genomen ter vervanging van andere regelingen. Zo 

kreeg Ravenstein jarenlang een grote kerstboom, terwijl andere dorpen en 

wijken hun eigen boontjes moesten doppen. De dorpsraad verwelkomt de 
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geste en zal zorgdragen voor verankering en versiering. De bomen van 

maximaal 5 meter hoog komen waarschijnlijk op het Dorpsplein te staan.  

g. Hans informeert bij Ron of er nog problemen verwacht worden bij de plaatsing 

van de traditionele feestverlichting op de lantaarnpalen in de Dorpstraat en 

Kloosterstraat. Een aantal lantaarnpalen is onlangs vervangen, samen met de 

armaturen voor de feestverlichting. Ron meldt dat hij hierover nog geen 

vragen heeft ontvangen. Hans gaat bij Ondernemend Geffen informeren of er 

in deze een probleem is.  

h. Ron meldt dat er deze week gestart is met de aanpassingen aan de trottoirs 

langs de Dorpstraat. Tussen de Kerkstraat en Runrotstraat wordt het pad 

aan de zuidkant (kant van Dorpsplein)  beter toegankelijk gemaakt voor 

voetgangers. Er worden een aantal paaltjes en obstakels verplaatst en tussen 

café Boetje en de huisartsenpraktijk wordt het pad verbreed. Dit gaat ten 

koste van een aantal voortuinen. Ron bedankt de aanwonenden nogmaals 

voor de prettige samenwerking om  dit mogelijk te maken. Hierdoor kunnen 

een aantal bomen gespaard worden. Dit project is een voortvloeisel uit het 

experiment Geffen Begroten.  

i. Tonny wijst Ron erop dat het fietspad in het verlengde van de Leiweg 

wederom onbegaanbaar is. Het veelvuldig gestorte grit is weer ‘hopeloos 

losgereden’. Ron pikt het op.  

j. Christel vraagt aandacht voor het wegdek op de Pastoor van de Kampstraat 

tussen de Vlijmdstraat en de Dorpstraat. Volgens haar zijn de klinkers er 

weggezakt als gevolg van zwaar vrachtverkeer en levert het gevaarlijke 

toestanden op. Ook hier gaat Ron naar kijken.  

 

5. Ingekomen stukken en uitgaande post 
a. Update voorzieningenkaart; De dorpsraad heeft van de afdeling vastgoed 

een update gekregen over de projecten die in de voorzieningenkaart staan 

vernoemd. Heel veel nieuws staat er niet in. De belangrijkste ontwikkeling 

betreft het nieuwe onderkomen voor scouting en gilde. Dit project is geen 

onderdeel van de voorzieningenkaart, juist om er enige snelheid in te houden. 

Afgelopen week gaf het college van B en W eindelijk groen licht aan de 

plannen. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure nu kan starten. Met 

een beetje geluk kan medio volgend jaar de bouw starten. 

Over de plannen met het gemeentehuis wordt nog steeds weinig duidelijk. Er 

ligt nog steeds een voornemen een prijsvraag uit te schrijven voor 

projectontwikkelaars. Vastgoed wijst er echter op dat het gebouw voorlopig 

nog in gebruik is als onderkomen voor scouting en gilde. Hans spreekt de 

vrees uit dat pas gestart wordt met plannen voor herontwikkeling als deze 

twee clubs zijn vertrokken. Dat is wat de dorpsraad betreft te laat. John van 

Wanrooij heeft als voorzitter van Ondernemend Geffen aangegeven dat hij dit 

onderwerp wil bespreken als hij in januari een gesprek heeft met wethouder 

Frank den Brok. 

De Koppellinck beleeft zoals bekend een doorstart onder een nieuw 

bestuur.Op donderdag 23 november presenteert dit bestuur zich op een open 

avond (van 19.30 tot 22.00 uur). De dorpsraad hoopt dat er snel een band 

wordt aangegaan met het Oude Klooster.  
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b. Plan gladheidsbestrijding; Wordt voor kennisgeving aangenomen.   

 
c. Bestemmingplan Bredeweg 13 (bouwbedrijf Van Schijndel). Over dit plan is 

de afgelopen weken gedoe geweest, omdat de gemeente verzuimd had te 

wijzen op de mogelijkheid tot toelichting van bezwaren bij een hoorcommissie. 

Deze hoorzitting heeft inmiddels alsnog plaatsgevonden. Wat het advies van 

de commissie aan het college van B en W wordt is nog niet bekend. De 

dorpsraad maakt zich vooral zorgen over de verkeersveiligheid op de 

Bredeweg als gevolg van de uitbreiding. Volgens rapportages zal het aantal 

vervoersbewegingen bij het bedrijf niet toenemen.   

 
d. Uitnodiging voor bijeenkomst windmolenpark in de polder. De dorpsraad is 

uitgenodigd om een informatieavond over dit onderwerp bij te wonen in het 

gemeentehuis. Ook de wijkraad Noordwest (Ussen) en de dorpsraad Lith zijn 

uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 november. Onder 

anderen de nieuwe projectmanager zal zich presenteren.  

Intussen is aan de Bossche kant van de polder het initiatief genomen om een 

omgevingsplatform op te richten, waarin alle dorpen en wijken die grenzen 

aan de polder zijn vertegenwoordigd. Dorpsraad Geffen denkt dat een 

dergelijk overlegorgaan nuttig kan zijn, maar spreekt zich pas uit na de 

informatiebijeenkomst en intern overleg daarop volgend. 

  

e. De dorpsraad heeft een tweetal brieven gekregen van partijen die overlast 

ondervinden van parkerende docenten in de Kloosterstraat. Beide brieven 

zijn primair gericht aan de directeur van basisschool De Wissel. De overlast is 

ontstaan na het opheffen van het grote parkeerterrein achter De Koppellinck. 

Het is sindsdien de bedoeling dat de medewerkers van De Wissel bij sporthal 

De Geer parkeren. De dorpsraad gaat ervan uit dat de directeur van de school 

de docenten nogmaals op deze afspraak zal wijzen.  

 

f. Van de gemeente kreeg de dorpsraad een reactie op het advies om het 

Arboretum meer ruimte te geven. De gronden grenzend aan het bomenpark 

blijken tot 2023 verpacht en dus niet direct beschikbaar. De gemeente ziet 

nog wel andere mogelijkheden om het Arboretum aan ruimte te helpen. Harry 

Peters meldt dat er constructief wordt meegedacht aan oplossingen.  

 

g. De dorpsraad ontving ook een uitnodiging om een informatiebijeenkomst bij te 

wonen van de gemeente aangaande de landschapsinrichting ten zuiden 

van de Heesterseweg. Er is een stevige pot geld beschikbaar om dit gebied 

in te richten als groene long en beter aan te laten sluiten op de Geffense 

Bosjes en Landerij VanTosse. Helaas worden door de projectleider voor deze 

bijeenkomst alleen data voorgesteld in de ochtend en middag op werkdagen. 

De meeste leden van de dorpsraad kunnen dan niet. Geert gaat navraag doen 

of er geen moment kan worden gekozen waarop ook werkende Geffenaren 

kunnen aansluiten.  
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6. Stand van zaken financiën 
Subsidieaanvragen:  

-Schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek staat los van de basisbibliotheek 

Maasland. De kleine bieb is ontstaan in de nadagen van de gemeente Maasdonk, 

nadat er bezuinigd was op de bibliobus. Het budget om nieuwe boeken aan te 

schaffen is inmiddels uitgeput, waardoor de collectie snel veroudert. De dorpsraad 

draagt 600 euro bij om de collectie voorlopig bij de tijd te houden.  

-Huiskamer Kom d’r In. De huiskamer van Geffen Zorgt beleeft op 9 december haar 

feestelijke opening. Kom d’r In vraagt 250 euro om deze opening te bekostigen. De 

dorpsraad stemt hiermee in en wenst de vrijwilligers veel succes met dit mooie 

inititatief.   

 

 

7. Overige mededelingen 

 

Christel meldt dat zij en Michel een bijeenkomst bij het Sport Expertise Centrum 

(SEC) op de Osse Talentencampus hebben bijgewoond. Erg interessant. Ze kregen 

een presentatie van succescoach Robin van Galen (waterpolo) en informatie over de 

werving en behoud van vrijwilligers. De twee belangrijkste tips: benader potentiële 

vrijwilligers persoonlijk en stel iemand in het bestuur van je vereniging aan die zich op 

dit onderwerp concentreert.  

 
 

  

8/9. Spreekrecht publiek/rondvraag 

Harry Peters vertelt dat het platform vrijetijdsbesteding bijdraagt aan het herstel van 

de Maasdonk 700 Route. De route wordt op enkele punten aangepast. Jan van 

Vucht trekt de kar voor het Geffense deel. Hij krijgt daarbij ondersteuning van Ruud 

Verhagen, Marij vd Leest en Harry Peters zelf. Ook wordt er gekeken naar andere 

informatiebordjes in Geffen die aan vervanging toe zijn. Het is de bedoeling dat alle 

bordjes een uniforme en daarmee herkenbare uitstraling krijgen.  

 

 

 

10. 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 
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Hugo van der Zande lid 06-3838 4485 hugovdzande@hotmail.com 

Geert van Boxtel Wijkcoördinator   

 

 

 

 

 

 
 


