Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
23-10-2017

Verslag van de openbare vergadering van 23 oktober 2017
Aanwezige leden: Hans Hoeben, Tonny van Erp, Michel van Nistelrooij, Hugo vd Zande,
Piet vd Wetering.,
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel (wijkcoördinator voor Geffen), Ron
Berben (gebiedsbeheerder), Ron Berben.
Overige toehoorders/insprekers: Hans Hendriks, Eduard van Heeze, Elly Smit, Rien van
de Hurk, Gerard van de Wouw, Charles van Herpen, Ruud Verhagen, Mark van de Doelen,
Wim Kluessjen (wijkagent Geffen), Theo Willemse (Effe noar Geffe).
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
Op verzoek wordt passage over de plannen van Margriet en Van der Heijden aangepast. Is
niet zo expliciet benoemd als dat het gesteld wordt.
4. Mededelingen adviseurs dorpsraad
a. - Ron Berben;
i. Blauwalg de Wiel, daar komt een groter bord om geen eenden meer
te voeren ipv stankoverlast. Zijn al planten in Wiel geplaatst
ii. Achterzijde Koppelinck; Het is allemaal verplaatst, binnen tijdbestek
gehaald. Is naar tevredenheid verlopen, speelplaats is verzet. Morgen
nog even kijken welke knelpunten er zijn. Uitvoering is klaar.
iii. Rondgang kloosterstaat. Gekeken waar toegankelijkheid beter kan.
Bomen betreft hoofdstructuur dus dan zouden de bomen niet weg
mogen. Is een nog een mogelijkheid om te kijken of men kan
uitdunnen, wordt nog uitgezocht. Belangrijk om straatbeeld niet te
verliezen. Bewoners zijn wel gevraagd om tuin in te leveren, zijn wel
mensen bereid maar niet iedereen. Huisnummer 41 zit het grootste
knelpunt. Gesprekken lopen nog.
iv. Dorpstraat; Begin november begint de uitvoering van het verbreden
van trottoirs. Er was wat onenigheid over verjaring ipv afstaan voortuin.
Even en oneven zijn gelijkgetrokken waardoor uitvoering door kan.
v. Essentaksterfziekte; Vreestraat worden veel bomen gekapt ivm
ziekte. Bomen vanuit Herpen (ivm uitdunnen) wordt bij wijze van pilot
nu gekeken of deze naar Geffen kunnen.
vi. Volgende week afspraak over Maasdonk 700 route
vii. Pad bij Leiweg is opnieuw gemaakt (doodlopende stuk)
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viii. Gesprek met Gerard van de Wouw over landschapsbelang om te
kijken wat mogelijk is over ondersteuning
ix. Bladkorven, bladafval is nieuw leven ingeblazen door gemeente.
Gemeente gaat bladkorven in kader van zelfbeheer uitleveren. Kan
zelf aanvragen bij gemeente, mag op bepaalde momenten buiten
staan, zelf opslaan. Verwacht wordt dat voorwaarden volgende week
op papier staan, kan via systeem van gemeente worden opgevraagd.
Nogmaals gevraagd om van Coothstraat bladeren op te vegen, daar
ligt alles al op de grond. En daar volgend jaar toch echt rekening mee
te nemen. Wordt een standaard cyclus gereden in de gemeente, extra
rondes worden niet toegezegd
x. Klachten over slecht gemaaid wordt bij de Molen, was al bekend, Ron
gaat hier achter aan.
xi. Elshof wordt door Michel en Ron verder opgepakt.
xii. Bij de Poel op Ivo van Dintherpad is de poort rot, daar is het hengsel
van de poort afgehaald. Niet gebeld maar op eigen initiatief gesloopt.
b. Voorstellen Wijkagent Wim Kluessjen; “10 jaar wijkagent geweest in
Bernheze, vooral Heesch. Half jaar geleden ben ik naar Geffen en de
Maasdorpen gegaan. Dorpen nog leren kennen, nog geen evaluatie omdat
het wel een aantal jaar duurt voordat ik het ken zoals Heesch. Is aan het
kijken of een 2e wijkagent ivm oppervlakte en inwoners. Werk het liefst met
preventieve aanpak, liever vooraf. Nog aan het uitzoeken hoe het werkt in de
gemeente Oss. Onderdeel van het kernteam.
i. Buurtpreventie, geen probleem om mee op te starten. Moet wel vanuit
de gemeenschap komen. Andere wijk selecteren om een avond te
lopen. Meteen oproep gedaan voor donkere dagen offensief, gepland
voor 13 december. Wijk verlengde de Run en de Run.

5. Ingekomen stukken en uitgaande post
a. Glasvezel 3 nov wordt contract getekend. Mark vd Doelen heeft aan dat er 30
november een informatie avond komt. Voor dorpsraad verder geen rol, enkel
belang om te promoten zodat heel de gemeenschap op het internet is
aangesloten.
b. Drank- en drugsgebruik; Geffen komt slecht uit presentatie over zowel drank
en drugsgebruik. 20 november sluiten de onderzoekers aan om toe te lichten
hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. Aan de hand van de toelichting wordt
besproken wat het vervolg is. Hier zal ook Geffen Zorgt bij betrokken wordt.
Vraag is aan Wim of hij ook merkt dat dit hier ook speelt, voor drank merkt hij
weinig verschil met andere kernen. Voor drugs is dat lastiger, dat gebeurt
nooit waar hij bij staat.
c. Uitnodiging windmolens Lithse polder. Bijeenkomst is tegelijk met deze
openbare vergadering dus afgemeld voor de bijeenkomst. Blijven dit wel
volgen.
d. Garantstelling voor 5 jaar gekregen zodat de Koppellinck kan ontwikkelen
naar wat de mogelijkheden zijn. Met Geffen Zorgt besloten om nu (tijdelijk)
naar andere plaats te gaan. In de toekomst hoort de huiskamer zeker in
Koppellinck echter nu te weinig flexibiliteit.
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ii. Oude klooster en Koppellinck gaan nu samen in overleg. Daarna
gaat gemeente pas investeren in de Koppellinck. Voor geluid is oproep
gedaan om aanpassingen te doen.
e. Uitnodiging Sport Expertise Team. Iedereen kan zich hier voor aanmelden.
Uitnodiging wordt op de site gezet.
6. Stand van zaken financiën
Subsidieaanvragen:
f. Effe noar Geffe (Theo Willemse): “Subsidieverzoek over onderzoek naar
toekomst naar EnG. Tijd geleden is een groep Geffenaren benaderd om te
kijken hoe we het bestuur gevuld houden/krijgen. En hoe moeten we EnG
toekomst geven. Geluid is dat het elk jaar hetzelfde is. Dat wordt niet
helemaal herkend, maar ze zijn zelf al jaren op zoek naar wat het moet
worden. We hebben bij de uitgang al paar jaar enquêtes gehouden. Maar
advies van de groep was om het verder te laten onderzoeken. We hebben nu
een branding bureau gevraagd om te kijken, wat doen we goed, wat kan
beter. Tussengesprek is al uitgekomen dat we qua huisstijl (verschillende
kleuren borden ed) niet 1 lijn volgen. Maar ook hoe positioneren we ons nu,
wat zijn we? EnG staat er financieel goed voor maar geld wat we uitgeven aan
het onderzoek kunnen we niet aan het weekend uitgeven. Uitslag verwachten
we aan het eind van het jaar, zodat we het mee kunnen nemen voor komend
jaar. Vanuit dorpsraad is aangegeven dat we hopen dat het niet alleen is om
een bureau er beter van te laten worden. Idee om mee te geven is om meer
streekproducten op de markt aan te bieden. Afgelopen jaar niet gelukt omdat
bedrijven het commercieel niet interessant vinden. Bert van Laarhoven is nu
gestopt, nu echt. Hij hoopt een nieuwe voorzitter te hebben, mocht die niet
gevonden worden, dan gaat Eng volgend jaar gewoon door. Bestuur doet het
dan zonder voorzitter. Waarschijnlijk meer dan 20.000 mensen, waarvan
10.000 betalen. Uitstekend jaar, mede door mooie weer. Financieel nog geen
uitspraak.
g. Subsidie Folder Geffen (Ruud Verhagen); Om toeristen naar Geffen te
trekken willen ze een flyer maken. Maar dan niet alleen voor het torenmuseum
maar voor heel Geffen. Deze kan dan verspreidt worden bij Dierenbos,
Geffense berg e.d. in de omgeving van Geffen. Willen ook wandelroutes en
fietsroutes in de folders op te nemen. Maken van de folders is gratis, echter
er zijn kosten om te drukken. Folder zal circa 20 pagina’s zijn. Opmerking van
Tonny; kan je niets bij platform Vrijetijd Oss. 500 exemplaren kosten € 650,-h. Werkgroep Weidevogels; Om nesten in te voeren hebben we nieuwe tablets
aan moeten schaffen. We hebben tablets maar die zijn niet te lezen in veld
dus nu hebben we tablets gekocht waarbij we meteen GPS ed kunnen
invoeren. Groep van 22 man, 3 keer in de week van april tot juni zoeken wij de
nesten van kievit, wulp grutto. Die zetten wij die meteen in het systeem zodat
meteen bij de boer bekend is waar de nesten zitten. Kan gevolgd worden door
Brabants Landschap, weten ze meteen waar we geweest zijn. Wij zitten in de
Beerse Overlaat, de aantallen gaan vooruit. Heeft te maken met de boeren.
Vogels kunnen nu op en neer want wordt meer gemaaid als vroeger.
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i.

Samenwerking met boeren gaat steeds beter. Subsidie wordt toegekend
zodat nieuwe tablets kunnen gebruiken.
Ruitersportvereniging de Zilverhoef; Willen nieuwe discipline opstarten.
Willen gaan mennen, meegegeven om meer zichtbaar zijn.

7. Overige mededelingen
Gesprek Ondernemersvereniging en dorpsraadleden; Gesprek gepland om
de samenwerking te intensiveren. Centraal stond centrum van Geffen en
aanleiding is Geffen.nl. Omdat we een website voor Geffen willen maken.
Ondernemers krijgen daar ook een rol en als vervolg daarop breder in te
steken. Vervolg is gesprek met Frank den Brok. Twee belangrijkste thema’s
vitaliteit en uitstraling. Ook zeker meenemen om wat snelheid te krijgen in het
dorpsplein en gemeentehuis. Gevoel is dat er een afwachtende houding is
vanuit gemeente. Pas als scouting/gilde/jvw uit gemeentehuis is, dan wordt er
pas nagedacht over toekomst plein/gemeentehuis. Dat gevoel heerst er nog.
c. Scouting/Gilde/JVW; verloopt voorspoedig. Eind juli volgend jaar eind
ruimtelijke procedure. Dan zou na de bouwvak gestart kunnen worden met de
bouw. Ondanks de historie kijkt men nu positief naar toekomst. Er is ook
planning om contact met buurt te zoeken om geen vertraging ivm bezwaren te
krijgen. Hoop begin 2019 in de blokhut te kunnen trekken.

8. Spreekrecht publiek/rondvraag
a. Bestemmingsplan voor uitbreiding bouwbedrijf Van Schijndel wordt
nagevraagd door Geert. Hoe gaat de procedure nu verder.
b. Elly; Kom d’r in is zeer goed bezig. Op 2 zaterdagen rond markttijd wordt
openhuis gehouden. Dan worden ook de ontmoetingsmomenten gestart. Bij
de kerstmarkt wordt de officiële opening gedaan op 9 december.
c. Mark; 23 november is er een open avond in de Koppellinck. Er wordt een
presentatie gegeven over de plannen van het bestuur. Opmerking over
ingangen over Koppellinck wordt meegenomen.

9. Afsluiting

Contactlijst leden DG
naam
Hans Hoeben
Piet vd Wetering
Peter van Erp
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functie
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris

Tel.no.:
06-2256 2563
06-5378 5726
06-1035 1036
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e-mail adres
jhoeben@home.nl
piet@vdweteringtransport.nl
peter.vanerp1@gmail.com
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Christel Willemse
Michel van Nistelrooij
Tonny van Erp
Hugo van der Zande
Geert van Boxtel
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2de secretaris en
communicatie
lid
lid
lid
Wijkcoördinator

06-5499 4377

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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