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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

15-01-2018 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 15 januari 2018 
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: Marijke Nieuwenhuizen en Nelly Schuurmans 
(kunstproject centrum), Eduard van Heese, Harry Peters. 
 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de eerste 
openbare vergadering van de dorpsraad in 2018. Hij attendeert iedereen erop dat de 
gemeenteraadsverkiezingen eraan komen en dat daarmee ook het natuurlijke moment is 
aangebroken waarop de wijk- en dorpsraden worden ‘opgeschoond’. In dit  verband heeft de 
gemeente een wervingscampagne opgestart voor nieuwe dorpsraadleden. Geert van Boxtel 
heeft in het kader hiervan een stapel posters meegebracht die oproepen tot aanmelding. De 
posters worden door de leden van de dorpsraad her en der in het dorp opgehangen. 
 
2. Vaststelling agenda 
Aan de agenda worden de volgende bespreekpunten toegevoegd: 

- Het donkere dagenoffensief tegen inbraken 
- Verkiezingsdebat in Geffen? 
- Update Heesch-West 

 
3. Verslag vorige vergadering 
Naar aanleiding van het verslag vertellen Piet, Harry en Eduard over een geslaagde 

informatiebijeenkomst door scouting en gilde over het nieuwe clubgebouw aan de 

Kerkesteeg. De vragen die er leefden werden keurig beantwoord. Hans Hendriks toonde zich 

een bekwaam gastheer, aldus Harry. Intussen is duidelijk geworden dat op het voorontwerp 

bestemmingsplan voor het nieuwe gebouw geen zienswijzen zijn ingebracht. Dat laat zich 

dus gunstig aanzien. 

Peter vraagt naar de stand van zaken rond het grasveld op de Biescamp, waarvan de KPJ 

de huur heeft opgezegd. De Dorpszeskamp maakt elk jaar gebruik van dit terrein en zij 

vrezen dat daar een eind aan komt. Hans Hoeben heeft de kwestie nagevraagd bij de 

gemeente. Die heeft aangegeven dat er vooralsnog geen andere partijen in beeld zijn die het 

terrein willen huren en dat de Dorpszeskamp er dus gewoon gebruik van kan blijven maken.  

4. Mededelingen adviseurs dorpsraad 
a. – Ron Berben heeft weer een heel lijstje van zaken in de openbare ruimte die 

zijn aandacht vroegen. Hij begint met een kleine opsteker. Langs de 

Veldstraat ontbreekt een pad voor voetgangers tussen het parallelle fietspad 

en de onverharde Brempad. Voetgangers worden hier op de rijbaan 

gedwongen. Ron heeft de situatie bekeken en laat een halfverhard pad 
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aanleggen vanaf de fietspad tot de Brempad. Hugo van der Zande dringt erop 

aan om dit pad nog voor de carnaval aan te leggen, want dan lopen er veel 

mensen op deze route van en naar de feesttent. 

b. – Ron vervolgt: de dikke grindlaag aan het eind van de Leiweg is defintief 

vervangen voor een halfverharding waarin de fietsers zich niet vastrijden.  

c. Voor kantoorcomplex Florijn aan het Dorpsplein wordt het trottoir verbreed. 

Sinds de verbouwing is er tussen de pin-automaat en het eigen parkeerterrein 

een trapachtige constructie gemaakt om het hoogteverschil naar een deur te 

overbruggen. Dit is een lastige hindernis voor mensen met wandelwagens, 

rollators, rolstoelen en voor fietsers. Ron ziet mogelijkheden om de stoep te 

verbreden, door een heg weg te halen. Deze stoep loopt weer gewoon 

horizontaal.  

d. Op aandringen van de dorpsraad gaat de gemeente een terrein langs het 

spoor, tussen de Kerkstraat en het Keppepad (centrumplan Noord) 

gebruiksvriendelijker maken voor parkeerders. Het terrein wordt niet verhard, 

maar er wordt wel meermalen per jaar gemaaid. Ook kijkt Ron of hij een 

budget kan vinden om het pad naar de open plek te voorzien van 

halfverharding. Deze extra parkeerruimte kan lucht geven op piekmomenten 

bij de kerk, Koppellinck of de nieuwe horecazaak in zaal De Schans. 

Wijkagent Wim Kluessjen heeft bij Ron al wel zijn zorgen uitgesproken dat er 

mogelijk een aantrekkelijke hangplek wordt gecreëerd voor jongeren.  

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

komend jaar groot onderhoud plaatsvindt. Ron meldt dat binnen twee weken 

duidelijk wordt of er budget wordt vrijgemaakt voor projecten in het Geffense.  

f. Ron meldt verder dat hem klachten bereiken over een pad van de 

Kloosterstraat naar het Aloyisiusplein, achter De Heegt door. Vroeger was 

deze doorsteek meestal afgesloten door een poort. Een aantal mensen ziet 

dat liever opnieuw gebeuren. Er wordt door het pad gefietst en gescooterd en 

dat geeft onveilige situaties. Ook geldt een gevoel van sociale onveiligheid. 

Hans vraagt Ron om deze kwestie te bespreken met de werkgroep Ruimte, 

die de dorsraad over vraagstukken in de openbare ruimte adviseert.  

g. Ron blikt kort terug op de opening van de nieuwe speeltuin in de Elshof, 

tussen kerst en nieuwjaar. Michel van Nistelrooij noemt dit een zeer geslaagd 

wijkproject. ,,Zulke projecten wil ik nog wel een paar.” Ron is blij met het 

enthousiasme, maar waarschuwt dat niet overal zo’n groot budget 

beschikbaar zal zijn. “Maar als gemeente willen we burgerinitiatief en 

zelfbeheer zoals hier aanmoedigen.”  

h. Nog een terugblik, nu op de verbetering van de voetpaden in het centrum. 

De gemeente heeft her en der bomen verwijderd en paaltjes verzet om de 

doorgang te verbeteren. Tussen café Boetje en de huisartsenpraktijk is het 

trottoir een stukje verbreed, ten koste van de voortuinen. Dit is in 

samenspraak met de aanwonenden gebeurd. ,,Sommige mensen willen nog 

meer bomen weghalen om de doorgang op andere plekken te verbeteren, 

maar dan sla je volgens mij te grote gaten in de groenstructuur.”  

i. Ron zegt ten slotte toe dat hij er bij wethouder Gé Wagemakers op aan zal 

dringen snel met een evaluatie van de veiligheid op en rond snelfietsroute 

F59 te komen. In maart zijn er zoals gezegd verkiezingen en wie weet wie het 

daarna in dit dossier voor het zeggen krijgt. Een van de zorgpunten is de 
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verkeersafwikkeling aan de voorzijde van De Koppellinck. Het plan voor een 

andere inrichting ligt klaar, er moet alleen nog budget voor worden 

vrijgemaakt. Hans Hoeben zoekt contact met de wethouder om dit nog voor 

21 maart geregeld te hebben. Harry Peters vraagt opnieuw aandacht voor de 

flessenhals op de snelfietsroute waar de Bredeweg aansluit op de Kouwe 

Noord. Hier is geen enkele ruimte voor voetgangers vrijgehouden. Hij uit 

tegelijk zorgen over een aantal nieuwe uitritten die uitkomen op de F59 als er 

nieuwe huizen aan de Kouwe Noord verrijzen.  

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

Kampstraat tussen de Vlijmdstraat en de Dorpstraat. Het wegdek zit vol 

kuilen door weggezakte klinkers. Ron meldt dat dit wordt aangepakt.  

 

5. Ingekomen stukken en uitgaande post 

a. Sharon van Grinsven vraagt de dorpsraad opnieuw om steun voor het 

asfalteren van een onverharde weg tussen de Rijksweg en De Zolder. Deze 

onverharde weg is de kortste route van haar huis naar het dorp en wordt ook 

door anderen veelvuldig gebruikt, zo geeft ze aan. De weg wordt meermalen 

per jaar vlak geschoven, maar er ontstaan snel weer diepe kuilen, aldus 

Sharon van Grinsven. Bovendien is de weg onverlicht en daarmee ’s avonds 

en ’s nachts onveilig voor fietsers en wandelaars.  

Gebiedsbeheerder Ron Berben geeft aan dat de gemeente geen aanleiding 

ziet terug te komen op het besluit de weg te laten zoals die is. Er worden 

alleen nog bij hoge uitzondering paden en wegen in het buitengebied verhard. 

Dat heeft te maken met de gemeentelijke landschapsvisie en ecologisch 

beleid. Onverharde wegen zijn bloem- en bijvriendelijker. Daarnaast blijft 

overeind dat een verharde weg zeker meer (sluip)verkeer zal aantrekken.  

De dorpsraad begrijpt deze opstelling. Hans Hoeben oppert een 

tussenoplossing: "Kan er geen smalle fietspad worden aangelegd?”  

Ron verwerpt dit: ‘’We gaan niet voor een gezin een fietspad aanleggen.”  

   

b. Landschapsplan Geffen-Oss; Peter van Erp en Harry Peters zijn in 

december bij een bijeenkomst geweest over dit onderwerp. Peter namens de 

dorpsraad, Harry namens Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen 

(SANG). De gemeente heeft bij deze gelegenheid uit de doeken gedaan dat 

er nog ongeveer een miljoen euro in het groenfonds zit dat tien jaar geleden 

door de gemeente Maasdonk is ingericht. Het fonds is gevuld met stortingen 

van mensen die een bouwkavel in het betreffende gebied kochten. Nu blijkt 

dat deze pot voor 2019 moet zijn besteed, anders gaat het geld terug naar de 

storters. Er moet dus snel een bestemming worden gevonden, die de natuur 

en het landschap in het betreffende gebied ten goede komt. Het gebied 

beslaat grofweg alle ruimte tussen de A59 en het spoor, de kom van Geffen 

en de Cereslaan/Heihoeksingel.  

SANG en Landschapsbeheer Oss/Landschapsbelang Maasdonk hebben zich 

opgeworpen als trekkers van het plan. “We komen elke donderdag bij elkaar”, 

vertelt Harry Peters. De plannenmakers hebben inmiddels ontdekt dat de 

gemeente niet erg veel loze plekken meer heeft die om inrichting vragen. 

Allicht zullen er dus nog stukken grond worden aangekocht om een 
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kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan het gebied. ,,We willen nog voor de 

verkiezingen met een schets komen.” Wordt vervolgd. 

 
c. Kunstproject centrumplan Geffen; Marijke Nieuwenhuizen en Nelly 

Schuurmans presenteren de plannen voor een mozaïektafel en -stoelen bij de 

bakkersoven achter De Heegt. De locatie is in samenspraak met Ron Berben 

gekozen. “We willen dat deze oven vaker gebruikt wordt dan alleen met Effe 

noar Geffe”, motiveert Marijke Nieuwenhuizen. De tafel krijgt de vorm van een 

boterham, net als de verharding eronder. De stalen poten hebben de vorm 

van een ovenschoof. De mozaïekstructuur op de tafel wordt door de bewoners 

van het centrumplan zelf aangebracht, zo is de bedoeling. “We hopen dat we 

dit voor 5 mei klaar hebben.” Het enige dat nog ontbreekt is geld. De 

dorpsraad is een van de organisaties die om een bijdrage wordt gevraagd. 

Hans durft al wel toe te zeggen dat er een bijdrage komt. “Over de hoogte 

moeten we nog praten. Maar het is een sympathiek en mooi plan dat steun 

verdient.”  

 

6. Overige mededelingen 
-Nieuwjaarsreceptie dorpsraad. Christel en Tonny zijn redelijk tevreden over het 

verloop van de nieuwjaarsreceptie die ze zelf op poten hebben gezet. Ze twijfelen 

over de datum (is 5 januari niet te vroeg?) en de dag (is vrijdagavond een goed 

moment?). Ook denken ze dat 19.30 uur te vroeg is voor de meeste bezoekers. De 

eindtijd moet daarnaast beter worden gehandhaafd. 

Hans Hoeben complimenteert de dames met de opzet. “We moeten alleen meer 

mensen zien te trekken. Het waren er dit jaar zeker niet meer dan vorig jaar en dat is 

jammer.” Later dit jaar volgt een creatieve denksessie over dit onderwerp.  

 

-Donkere dagenoffensief: Michel heeft samen met wijkagent Wim Kluessjen een 

actie op touw gezet in de Verlengde De Run. Een groep inwoners verzamelt 

woensdag 17 januari om 19.30 uur bij de Spoetnik aan De Schouw, waar ze instructie 

krijgen van de politieman. Daarna trekt de groep de jongste wijk van Geffen in met de 

ogen van een inbreker. Bewoners die uitnodigen tot insluiping of inbraak worden 

hierop geattendeerd. Michel nodigt iedereen uit om woensdag aan te sluiten.  

 

-Verkiezingsdebat; De dorpsraad heeft in 2014, in de aanloop naar de 

samenvoeging met Oss een verkiezingsdebat georganiseerd in De Koppellinck. Hans 

legt nu de vraag op tafel of we dat dit jaar opnieuw doen. Een ruime meerderheid van 

de raad blijkt daar weinig voor te voelen. Op een dergelijk debat komen in de regel 

erg weinig objectieve belangstellenden. Het is veelal preken  voor eigen parochie 

door de verschillende partijen. De meeste leden zijn het wel met Hans eens dat ook 

de dorpsraad de opkomst actief moet bevorderen. Op welke manier dat kan is iets 

waar een ieder over na mag denken.  

 

 

7. Financiën 

 

Subsidieaanvragen 
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-Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG) heeft de dorpsraad gemeld 

dat het vorig jaar geopende Huisje-Boompje-Beestjepad een groot succes is. 

Helaas hebben vandalen enkele beelden van te zoeken dieren vernield. De vos is 

zelfs helemaal verdwenen. Daarmee is de speurtocht voor kinderen incompleet. 

SANG wil de vernielde en gestolen beelden vervangen voor houten exemplaren. “Dat 

past ook beter bij het arboretum”, vindt Harry Peters. Deze houten beelden zijn echter 

wel behoorlijk kostbaar. De dorpsraad voorziet dat ook deze beelden mogelijk 

vernield of gestolen gaan worden en opteert daarom voor een goedkoper alternatief. 

Harry neemt dit in overweging en komt erop terug.  

 

-Goed Gevoel Geffen organiseert regelmatig activiteiten voor ouderen en andere 

kwetsbare doelgroepen. Voor deze gelegenheden huren ze vaak materialen, zoals 

een koffieperculator, soepketels en thermoskannen. Ze vragen eenmalig 384 euro om 

deze spullen zelf aan te schaffen. De dorpsraad gaat in meerderheid akkoord, als 

GGG bereid is de spullen ook uit te lenen aan andere verenigingen en organisaties in 

Geffen die een activiteit op touw zetten.  

 
 

  

8/9. Spreekrecht publiek/rondvraag 

-Geert van Boxtel meldt dat er een nieuwe verdeling is gemaakt voor de 

wijkcoördinators in  de gemeente Oss. Voor Geffen betekent dat dat de dorpsraad 

met twee coördinatoren te maken krijgt. Geert en Wim Slebus wisselen elkaar af. 

Slebus zal zich volgende vergadering presenteren.  

 

-Marijke Nieuwenhuizen vraagt Ron wanneer het wegdek van de Veldstraat en 

Lambertusstraat ter hoogte van het centrumplan nu eindelijk eens wordt opgeknapt. 

Dat gebeurt als de laatste twee huizen in het project helemaal klaar zijn, meldt de 

gebiedsbeheerder.  

 

-Michel van Nistelrooij heeft gehoord dat Gilbert van de Meulenreek alweer voorzitter 

af is bij de nieuwe beheerstichting van De Koppellinck. Dat baart hem de rest van 

de dorpsraad zorgen. Hans: “Erg jammer. Ik hoop dat de rest van het bestuur de 

plannen met dezelfde kracht en ambitie voortzet.” 

 

-Harry Peters meldt dat hij op 24 januari een overleg heeft met Tonny van Hoof van 

Landschapsbeheer Oss over de bomenroute en kinderbomenroute door Geffen. 

Van Hoof gaat over de bordjes die de route bewijzeren. Daarnaast wijst Harry erop 

dat de Maasdonk 700-route aan de Geffense kant is hersteld en aangevuld. Hij 

hoopt dat dit ook snel het geval zal zijn aan de Nulandse en Vinkelse zijde.  

 

-Ten slotte staat Hans Hoeben stil bij het vertrek van Ron Berben als 

gebiedsbeheerder bij de gemeente Oss. Ron heeft een andere baan dichter bij huis 

gevonden. “We hebben het je niet altijd makkelijk gemaakt. Je verdient een groot 

compliment waarop je je rol hebt ingevuld, door er te zijn en aanspreekbaar te zijn, 

niet alleen voor ons, maar voor alle Geffenaren. We zijn blij en dankbaar voor wat je 

hebt gedaan, niet in de laatste plaats bij het grote project Heesterseweg.” Ron wordt 

uitgezwaaid met een pakket Geffens Torenbier.  
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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 

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

Geert van Boxtel Wijkcoördinator   

 

 

 

 

 

 
 


