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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

16-04-2018 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 16 april 2018 
Aanwezige leden: Hans Hoeben, Michel van Nistelrooij, Hugo vd Zande, Peter van Erp 
(verslag), Tonny van Erp, Christa Dollevoet en Rob Winkel. 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel en Wim Slebus (wijkcoördinatoren 
voor Geffen), Pascal Peters (gebiedsbeheerder). 
Overige toehoorders/insprekers: Hans Reuvers, Jaap Bijleveld, Piet van de Wetering, 
Cees van Wanrooij en Charles van Herpen. 
 
 
1. Opening 
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, met name 
ook Pascal Peters, de nieuwe gebiedsbeheerder voor onder andere Geffen. 
 
2. Vaststelling agenda 
Sjaak van der Loop heeft zich op het laatste moment af moeten melden voor deze 
vergadering. Hij zou de dorpsraad nader informeren over vervuiling in de oranje pmd-
container. Piet van de Wetering is door hem bijgepraat over dit onderwerp. Hij neemt de 
honneurs waar.  
Hans heeft een mededeling over herontwikkeling van het Dorpsplein en voormalig 
gemeentehuis. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Naar aanleiding van de opmerkingen die vorige vergadering zijn gedaan over de campagne 
voor glasvezel in Geffen, Nuland en Vinkel doet Hans nogmaals de oproep aan een ieder 
om  hier nu een knoop over door te hakken. De verlengde campagne loopt tot 1 mei. 
Geert van Boxtel heeft vernomen dat de teller van aanmeldingen inmiddels op 31 procent 
staat. Dat is een verdubbeling van de vorige stand. E-Fiber heeft eerder aangekondigd dat 
40 procent benodigd is om het netwerk uit te rollen. Er is dus nog een aantal aanmeldingen 
nodig.  
Naar aanleiding van het afscheid van Christel Willemse en Piet van de Wetering als leden 
van de dorpsraad meldt Geert dat de vernieuwde dorpsraad op 23 mei wordt geïnstalleerd. 
Onder voorbehoud dat er dan een nieuw college van B en W is. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
 
4. Mededelingen adviseurs dorpsraad 

 

a. Pascal Peters introduceert zichzelf als opvolger van Ron Berben. De nieuwe 

gebiedsbeheerder is drie weken geleden begonnen als werknemer van de 

gemeente Oss. Hiervoor werkte hij 13 jaar voor de gemeente Haaren. Ook 

daar hield hij zich bezig met het beheer van de openbare ruimte, maar ook 

met afval. Peters woont in Vinkel, waar hij ook lid is van de dorpsraad en 

betrokken is bij de herbouw van molen De Zwaan. In zijn rol als 

gebiedsbeheerder voor Geffen en Megen, Macharen en Haren bereidt hij zich 
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voor op discussies met de dorpsraad over werkzaamheden die technisch 

noodzakelijk zijn en aanpassingen die gewenst zijn. Daarbij zal ook steeds de 

vraag zijn: waar komt het budget voor het werk vandaan? Inwoners van 

Geffen die opmerken dat er iets mis is met weg, stoep of openbaar groen 

kunnen deze het best rechtstreeks bij de gemeente melden. ,,Als het 

vervolgens niet snel genoeg of niet goed wordt uitgevoerd, hoor ik het graag.”  

Hans heet Pascal van harte welkom. Hij wijst hem erop dat de dorpsraad 

beschikt over een werkgroep ruimte die de raad adviseert. Hans raadt Pascal 

aan snel contact te zoeken met deze werkgroep.  

b. Michel heeft meteen een vraag aan de nieuwe gebiedsbeheerder. De 

dorpsraad  heeft in februari al verzocht om een extra tijdelijk parkeerterrein 

aan te leggen achter De Koppellinck. Nu is het elke morgen een chaos achter 

de school met ouders die langs de Kloosterstraat parkeren en met kinderen 

die over de weg naar school lopen. ,,Zeker nu de achteringang tijdelijk 

onbereikbaar is moet er snel iets gebeuren.” Pascal gaat uitzoeken wat er met 

het verzoek is gebeurd. 

c. Ron meldt dat de speeltuin in de Elshof er sinds eind vorig jaar prachtig bij 

ligt, maar dat het hekwerk rond de speeltuin her en der moet worden 

gerepareerd.  

d. Piet meldt dat het Ivo van Dintherpad tussen de Heesterseweg en Bredeweg 

vol kuilen zit.  

 
5. Gescheiden afvalinzameling/oranje kliko 
 

Hans legt aan de aanwezigen uit dat de dorpsraad zich vorige maand overvallen voelde met 

de mededeling van het college van B en W dat de oranje pmd-container uit Geffen gaat 

verdwijnen. Reden voor dit besluit is dat er behalve plastic, metaal en drankkartons ook veel 

ander afval in de containers wordt gedumpt. Hierdoor worden complete vrachtwagens met 

pmd afgekeurd bij de afnemer. Het gescheiden ingezameld afval verdwijnt dan alsnog in de 

verbrandingsoven. Bij plastic zakken is de vervuiling veel minder. 

De dorpsraad heeft met wethouder Johan van der Schoot afgesproken dat de komende 

maanden worden gebruikt om het gedrag van de Geffenaren te verbeteren. Om dat te 

bereiken moeten we eerst weten waar het fout gaat. Is het onwetendheid of gemakzucht?  

Dat laatste lijkt duidelijk het geval, aldus Piet vd Wetering. In de onlangs afgekeurde vracht 

uit Geffen zaten onder meer kruiwagenbanden, stenen en glas. Het mag iedereen duidelijk 

zijn dat deze materialen niet in de oranje kliko horen. Piet overlegt ook cijfers waaruit blijkt 

dat het volume aan pmd in Geffen al een paar jaar gelijk blijft, maar dat het gewicht jaar op 

jaar toeneemt. Dat duidt op vervuiling met zware materialen. 

Om het gedrag van de Geffenaren te verbeteren wordt een voorlichtingscampagne 

opgestart. Er komen stickers die inwoners op de container kunnen plakken. Daarop staat 

wat er wel en niet in de oranje kliko hoort. Ook worden er twee boa’s (bijzondere 

opsporingsambtenaren) opgeleid om controles uit te voeren. Die controles zullen 

aangekondigd en niet aangekondigd plaatsvinden. Ervaring leert dat er in de containers al 

veel minder vervuiling belandt als vooraf wordt aangekondigd dat er wordt gecontroleerd.   

Ten slotte wordt bezien of de gemeente Oss een vuilniswagen van Den Bosch kan lenen. 

Deze vuilniswagen beschikt over een automatisch weegsysteem. Als een container 

zwaarder is dan logischerwijs verwacht mag worden, kan deze ongeleegd blijven staan.  
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De dorpsraad wil graag betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. Hans: ,,We 

moeten samen met de gemeente tot een plan van aanpak komen, zowel qua communicatie 

als handhaving.”   

 

6. Ingekomen stukken 

 
Stichting Muziekkiosk dreigt haar opslag van geluidsapparatuur in De Koppellinck 
te verliezen. Het bestuur van De Koppellinck is in overkeg met basisschool De Wissel 
bezig met een herschikking van de ruimtes in de multifunctionele accommodatie. Een 
definitief besluit moet nog worden genomen, maar het bestuur vraagt de stichting al 
wel om te bezien of er andere locaties zijn waar de apparatuur kan worden 
opgeslagen. De dorpsraad zou mogelijk een rol kunnen spelen in de zoektocht naar 
opslagruimte, wordt geopperd.  
De dorpsraad is bereid mee te denken. ,,Maar wij zijn er natuurlijk niet om dit 
probleem dat door school en beheerstichting wordt veroorzaakt over te nemen”, 
waarschuwt Hans.  
 
Voortgangsbericht Windmolenpark in polder. Er komt schot in de plannen. Provincie 
en de gemeenten Den Bosch en Oss hebben een manager aangesteld die een 
projectplan voorbereid. Het gaat voor deze regio om een ongekend omvangrijk 
project waar tientallen miljoenen mee gemoeid zijn. De boerencoöperatie die in het 
Osse deel van het plangebied ruimte wil bieden aan de molens heeft aangegeven dat 
ze nog voor de zomer informatieavonden voor inwoners van de omringende kernen 
wil beleggen.  
 

 

7. Financiën 
 
Penningmeester Michel meldt dat er deze maand geen subsidieverzoeken zijn binnen 
gekomen. Desondanks is er in de eerste maanden al 9300 euro van het budget 
besteed. Er zitten enkele stevige posten bij, onder meer voor website Geffen.nl  

 

8. Overige mededelingen 
- Kunstwerk centrumplan Geffen  

Op 5 mei wordt het mozaiek-kunstwerk bij het bakhuisje achter De Heegt onthuld. 

Voorzitter Hans is daarbij aanwezig.   

 

- Koningsdag  

Net als voorgaande jaren organiseert de dorpsraad een bijeenkomst voor alle 

gedecoreerden van Geffen. De bijeenkomst vindt plaats in de voormalige raadzaal, 

nu tijdelijk onderkomen van het gilde. 

 

-Plaats kermistent 

Kersverse bewoners van het Aloysiusplein werden vorig jaar onaangenaam verrast 

met een grote feesttent voor de deur. Afgesproken werd dat er in 2018 een andere 

plek voor de tent zou worden gezocht. De gemeente wilde de tent daarop in de 

Raadhuisstraat plaatsen. Tijdens een informatiebijeenkomst reageerden een aantal 

bewoners fel tegen dit plan. Uiteindelijk opperden de bewoners dat de tent het beste 

op het Dorpsplein kan komen staan. De attracties die daarvoor moeten wijken willen 

ze desnoods wel in hun straat tolereren. De gemeente spreekt deze mogelijkheid nu 
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met de kermisexploitanten. Daarbij is wel direct aangegeven dat als dit niet mogelijk 

blijkt, de Raadhuisstraat opnieuw de aangewezen plek is. Voor eind mei moet 

duidelijk zijn wat er gaat gebeuren.  

De dorpsraad hoopt dat de verschillende partijen tot een compromis komen. Een 

levendige kermis is van grote waarde voor het dorp. Ook roept de dorpsraad de 

gemeente op extra aandacht te besteden aan de verkeerssituatie. Vorig jaar reden 

auto’s door het publiek heen. Dat moet dit jaar voorkomen worden.   

 

-Taakverdeling dorpsraad 

Christa heeft zich opgeworpen als tweede notulist van de dorpsraad. Zij neemt ook 

de taak van Christel waar in de voorbereiding van de agenda, samen met Peter en 

Geert.  

Rob gaat zich met name bezighouden met communicatie. Hij helpt Hugo bij het 

onderhoud aan de website en de sociale platforms waarop de dorpsraad actief is.  

 

-Gemeentehuis/Dorpsplein  

De dorpsraad is al jaren bezig om schot te krijgen in de herontwikkeling van het 

Dorpsplein en het voormalige gemeentehuis. Met het naderende vertrek van de 

tijdelijke gebruikers scouting en gilde heeft Hans een nieuwe poging ondernomen. 

Onder zijn aansporing heeft de gemeente nu een tijdspad opgesteld voor de 

herontwikkeling. ,,Wat we hiermee bereikt hebben is dat we eind dit jaar weten wat 

we gaan doen en hoe we het gaan doen.” Vooralsnog is er geen budget om het 

Dorpsplein opnieuw in te richten volgens de visie die eerder in de voorzieningenkaart 

is vastgelegd. Het is aan de partijen in de gemeenteraad om dit budget voor Geffen 

vrij te maken. Gezien de verschillende verkiezingsprogramma’s waarin dit als 

speerpunt is opgenomen moet dit geen onoverkomelijke problemen opleveren, denkt 

de dorpsraad. Gezien de geringe boekwaarde van het gemeentehuis moet het 

bovendien mogelijk zijn om hier een deel van het budget uit te halen. Volgens het 

tijdpad zou uitvoering in 2020 een feit moeten zijn. 

 

 

9. Spreekrecht publiek/rondvraag 

Hans Reuvers meldt dat zijn partij (D66) schriftelijke vragen heeft gesteld aan het 

college van B en W over de klimaatbeheersing in De Koppellinck. Zoals bekend is 

dit vanaf de oplevering van het gebouw een probleem. Hamvraag: ‘Welke acties 

onderneemt de wethouder om het probleem op korte termijn te verhelpen?’ 

 

Charles van Herpen roept de dorpsraad op om meer gewag te maken van haar 

openbare vergaderingen. Hij heeft het idee dat veel Geffenaren zich niet bewust zijn 

van de mogelijkheid om bij deze vergaderingen toe te horen en in te spreken. De 

dorpsraad zal zich over deze oproep beraden.   

 

 

 

10. Sluiting 
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Contactlijst leden DG 

naam functie Tel.no.:  e-mail adres 

Hans Hoeben voorzitter 06-2256 2563 jhoeben@home.nl  

Peter van Erp secretaris 06-1035 1036 peter.vanerp1@gmail.com  

Christa Dollevoet 2de secretaris 06-48459885 c.dollevoet@ziggo.nl  

Michel van Nistelrooij lid 06-1374 1581 mvannistel@gmail.com 

Tonny van Erp lid 073-532 1995 pa.vanerp@hetnet.nl  

Rob Winkel lid 06-42854059 robwinkel24@gmail.com  

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

Geert van Boxtel 
Wim Slebus 

Wijkcoördinatoren  G.van.Boxtel@oss.nl 
W.Slebus@oss.nl  
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