Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
17-09-2018

Verslag van de openbare vergadering van 17 september 2018
Aanwezige leden: Hans Hoeben, Michel van Nistelrooij, Hugo vd Zande, Peter van Erp
(verslag), Tonny van Erp en Rob Winkel.
Aanwezig namens Gemeente Oss: Wim Slebus (wijkcoördinator), Luc Visschers.
Overige toehoorders/insprekers: Harry Peters, Anita Walraven, Gonnie Konings, Jan-Hein
Stadhouders, Marij van der Leest, Esther Snoeks, Marlieke vd Hurk en Leny Romme (allen
namens Stichting Arboretum) Karin v.d. Brand en Olga vd Doelen (promotie glasvezel), Theo
Willemse en Chrisjan van Dinther (Effe noar Geffe), Bart Hoes (Ons Welzijn), William van
Herpen, Hans Reuvers, Ellie Smit, Eduard van Heese, Maarten vd Doelen, Rien Oomen, Jan
van Vucht, Piet vd Wetering.
Afwezig met kennisgeving: Christa Dollevoet (lid DG), Geert van Boxtel (wijkcoördinator),
Pascal Peters (gebiedsbeheerder), Johan vd Schoot (wethouder).
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering met de mededeling dat wethouder Johan vd Schoot
helaas niet aanwezig kan zijn om zich als nieuwe aandachtswethouder aan Geffen te
presenteren. Er wordt een volgend kennismakingsmoment geprikt.
2. Vaststelling agenda
De presentatie van een nieuwe wandelroute door Stichting Arboretum en Natuurbeleving
Geffen (SANG) wordt toegevoegd aan de agenda. Net als een korte terug- en vooruitblik op
Effe noar Geffe door Theo Willemse en Chrisjan van Dinther.
3. Verslag vergadering 18 juni
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Terug- en vooruitblik Effe noar Geffe
Het bestuur van Effe noar Geffe kijkt net als de meeste inwoners terug op een zeer
geslaagde editie van het evenement. 2018 markeert wat Theo Willemse en Chrisjan van
Dinther betreft het begin van vernieuwing. ,,Te beginnen met de uitstraling. Het zal niemand
ontgaan zijn dat we een nieuw, fris logo hebben. Dat willen we ook op de markt nog veel
nadrukkelijker zichtbaar maken. Ook de Effe-noar-Geffekrant is vernieuwd. We kregen er
veel positieve reacties op.” Effe noar Geffe kreeg eerder dit jaar 2500 euro subsidie van de
dorpsraad om de vernieuwingsslag te maken. Dat geld bekostigde maar een deel van het
bedrag dat de stichting kwijt was aan een onderzoek door een professioneel bureau. ,,Het
rapport dat dit opleverde kostte veel geld, maar geeft ons nu wel richting voor de toekomst”,
beschrijft Chrisjan van Dinther. De vernieuwing is geen doel op zich. ,,We willen aansluiting
houden bij de huidige generatie. De doelgroep van veertig jaar geleden heeft een heel ander
gevoel van nostalgie als de huidige bezoekers.” Verdere vernieuwing zal niet abrupt worden
doorgevoerd, belooft het bestuur. Het zal geleidelijk veranderen. ,,De eerste aanzet is
gegeven en we hebben met circa 24.000 bezoekers een heel goed jaar gedraaid. Maar we
zijn nog niet klaar.”
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5. Presentatie nieuwe wandelroute
In het voorjaar heet Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG) al een compleet
educatiepakket voor de basisschoolleerlingen gepresenteerd aan de dorpsraad. De kinderen
kunnen verschillende routes in het dorp en de directe omgeving lopen en leren van alles over
bomen en de natuur. Voor volwassenen is er nu ook een leerzame wandelroute uitgezet en
in een fraai boekje weergegeven: ‘Langs boom en veld’. Het eerste exemplaar van het
boekje wordt aan Hans Hoeben overhandigd. Het boekje heeft een professionele uitstraling
en ziet er fraai uit.
En passant meldt Harry Peters dat de kosten voor de bewegwijzering en het drukken een
stuk duurder uitpakten dan gedacht. Hij hoopt dat de dorpsraad een stukje van het tekort wil
dekken. Hans Hoeben vraagt hem daarvoor een nieuwe aanvraag in te dienen met
onderbouwing. De gratis routeboekjes krijgen een plekje op verschillende plaatsen in Geffen
en bij recreatiebedrijven in de omgeving. Peter wijst erop dat de rondleidinggroep van de
kerk bezig is met folders (historische wandelroute door dorp en kerk) en dat Ruud Verhagen
daarvoor een speciaal folderrek aan het maken is dat een plek in het Oude Klooster krijgt.
Mogelijk is er in dat rek ook plek voor het nieuwe boekje van SANG. Hij gaat Ruud Verhagen
daarover benaderen.
Jan van Vucht meldt dat de revitalisatie van de Maasdonk 700-fietsroute wat Geffen betreft
klaar is. ,,Het ligt nu al een tijdje stil aan met name de Nulandse kant. Dat is jammer.” Hans
Hoeben gaat bij de dorpsraad Nuland aan de boom schudden om beweging in de zaak te
krijgen.

6. Toch glasvezel
E-fiber gaat nu toch een compleet glasvezelnetwerk uitrollen in de voormalige gemeente
Maasdonk en Kruisstraat. Voor de zomer liet het bedrijf nog weten daarvan af te zien, omdat
het minimale aantal van 40 procent aansluitingen niet was gehaald. Luc Visschers
onderhoudt het contact met E-fiber namens de gemeente, maar ook hij weet niet precies
waarom het project nu toch wordt doorgezet. De dorpsraad nodigt E-fiber uit voor een
volgende openbare vergadering om niet alleen antwoord te geven op deze vraag, maar ook
om een beeld te krijgen van dat wat er komende tijd staat te gebeuren aan graaf- en ander
werk. Luc Visschers geeft wel aan dat de gemeente blij is dat het netwerk er komt. ,,Nu is het
misschien nog zo dat er voldoende bandbreedte is op de kabel, maar de verwachting is dat
het dataverkeer nog veel verder zal toenemen en dat koper niet genoeg capaciteit heeft om
dit te verwerken. Dit is een belangrijke investering in de toekomst die ons als gemeente niks
kost en ook voor de inwoners zijn er geen aansluitkosten. Dat is op andere plekken wel
anders.” Hij hoopt dat Ziggo en KPN uiteindelijk ook door de bocht gaan en hun diensten via
glasvezel gaan aanbieden.
Karin v.d. Brand en Olga vd Doelen zijn ook blij dat het doorgaat. Zij voerden een
promotiecampagne voor glasvezel, omdat zij als bewoners van de polder nu nog helemaal
verstoken zijn van breedband. Die actie heeft succes gehad, meldt Karin v.d. Brand. ,,Geffen
heeft een flinke eindspurt gemaakt, is ons verteld.”
Ook de dorpsraad is tevreden over deze uitkomst. In principe krijgt nu elk adres in Geffen
een aansluiting op glasvezel. Of er gebruik van wordt gemaakt is aan elke individuele
bewoner.

7. Mededelingen adviseurs dorpsraad
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Zoals gemeld is gebiedsbeheerder Pascal Peters deze vergadering niet aanwezig. Rob
Winkel heeft een week eerder een waslijst aan punten doorgenomen die de openbare ruimte
betreffen.
- Er worden twee lindebomen aan de Kerkstraat gerooid. Dit om de andere bomen
voldoende groeiruimte te geven.
- Het hekwerk bij de Buitelhof in de Elshof is hersteld. Het basketbalveld dat er
naast ligt wordt opgeknapt. Mogelijk kan dit veld straks ook gebruikt worden als
schaatsbaantje. Er komt waarschijnlijk ook een zitbank te staan. Deze verdwijnt
bij de hondenuitlaatplek even verderop, waar het enigszins aan het zicht staat
onttrokken. Het bankje wordt nu veel gebruikt door hangjeugd.
- Er wordt een overleg met buurtbewoners van De Wiel gepland om te komen tot
een betere waterkwaliteit en inrichting van de wal.
- Binnenkort start het afkoppelproject in de Elshof. Er komt naast het gewone riool
een buizenstelsel voor hemelwater. Dat water wordt ter plekke terug in de bodem
gebracht. Bij overvloedige regenval wordt het water geloosd in wadi’s (kuilen).
- Op de meeste plaatsen in Geffen is de gemeente sober bij onkruidbestrijding.
Gevolg van een bezuiniging uit het verleden. ,,Prima. Maar als dat betekent dat
ons dorp er rommelig bij ligt, moeten we daar als dorpsraad wel iets mee”, stelt
Hans. Er komen enkele voorbeelden voorbij, maar die blijken elk niets te maken
te hebben met het sobere beleid. De enorme haag onkruid langs de
Heesterseweg is een gevolg van het ecologisch bermbeheer, dat eigenlijk meer
wilde bloemen beoogt. Het bankje op het Ivo van Dintherpad dat overwoekerd
wordt door brandnetels is een verantwoordelijkheid van Landschapsbeheer
Maasdonk.
- Op verschillende plekken in de gemeente is ‘straatgraffiti’ aangebracht om
automobilisten te manen hun snelheid te matigen. In Geffen ie er onder meer een
tekst op de Bredeweg aangebracht. De aanwezigen bij de dorpsraad zijn niet te
spreken over de actie. ,,Het leidt alleen maar af en is daarmee contraproductief”,
stelt Ellie Smit. De bedoeling is dat de graffiti binnen drie maanden is verdwenen
als gevolg van erosie.
- Er komt een nieuw speeltoestel bij de Klimop (hoek Lambertusstraat-Pater vd
Elsenstraat). De gemeente wil de buurt betrekken bij de nieuwe inrichting van het
parkje. William van Herpen pakt de handschoen op. ,,Er was vroeger een groepje
omwonenden dat het parkje beheerde. Dat is opgeheven toen we bij Oss
kwamen. Zij zouden voortaan het beheer doen, maar daar is niks van terecht
gekomen. Nu is het oude speeltoestel afgekeurd. Het is ook niet verantwoord om
nog te gebruiken.” William van Herpen en mogelijk nog een aantal omwonenden
willen de beheergroep nieuw leven inblazen en meedenken over een nieuw
toestel en inrichting. Het budget van 12.000 tot 14.000 euro dat gemeente
daarvoor heeft gereserveerd volstaat daarbij niet, meent William. Jan van Vucht
haakt daarop aan door te komen met een plan voor een groene ader van molen
Zeldenrust naar de Klimop. De gemeente heeft een prijsvraag uitgeschreven in
het kader van ‘Praktisch alles groen’ waarmee het benodigde budget kan worden
verworven. Er wordt een poging gewaagd dit budget naar Geffen te slepen. Voor
1 oktober moet er een plan zijn ingediend. Chrisjan van Dinther heeft vanuit zijn
werk kennis over groeninrichtingen. Hij gaat het plan mee opstellen. Rob Winkel
en Marlieke vd Hurk willen meepraten over de inrichting van de Klimop.
- De gemeente wil het aantal openbare prullenbakken verminderen. Als mensen
nog bakken weten te staan die nauwelijks gebruikt worden, dan graag melden.
- De fatsoenering van het Spoorpad aan de Kerkstraat staat toch weer op de tocht,
zo heeft Rob Winkel te horen gekregen. De dorpsraad dringt er bij de gemeente al
jaren op aan om deze strook grond in te richten als sober parkeerterrein. De
vorige gebiedsbeheerder zegde dit ook toe. De toegang tot het terrein zou worden
opgeknapt en op het bredere gedeelte zou halfverharding komen, zodat er
voldoende parkeerplaatsen zijn bij drukte in de kerk of De Koppellinck. Nu stelt de
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nieuwe gebiedsbeheerder dat er geen geld voor is, dat de politie het afraadt en
dat de bestemming van de grond parkeren op deze plek niet toelaat.
De dorpsraad wordt enigszins mismoedig van de herhalende discussie. Mark vd
Doelen laat weten dat het argument van de bestemming sowieso geen hout snijdt.
De gemeente Maasdonk heeft de strook in het verleden al de bestemming
‘verkeer’ gegeven, met het oog op inrichting als parkeerplaats. Die bestemming is
onlangs nog bevestigd in het nieuwe bestemmingsplan voor de kom Geffen. Jan
van Vucht beschouwt het opknappen van het Spoorpad als een mooie afronding
van het centrumplan. ,,Nou is het maar een rommeltje.”
De zorgen van de politie voor hangjeugd op deze plek deelt de dorpsraad. Die zijn
besproken met de vorige gebiedsbeheerder. Deze zag mogelijkheden om de plek
onaantrekkelijk te maken voor deze ongewenste gebruikers.
De dorpsraad gaat de gebiedsbeheerder informeren over dit standpunt en hoopt
de discussie binnenkort voorgoed te beëindigen.
In het Integraal Uitvoerings Programma (IUP) van de gemeente Oss is vooralsnog
geen budget opgenomen voor maatregelen op de Kloosterstraat. Hans Hoeben
is boos. ,,Die maatregelen beogen het verbeteren van de verkeersveiligheid in
deze straat. Dat kan niet op de lange baan.”
Ook de situatie in de Lambertusstraat, tussen de Veldtsraat en Harrie
Schoutenstraat, vraagt aandacht. Deze weg moet worden herstraat en ingericht
nu de laatste huizen in het centrumplan zuid zijn opgeleverd. In de tijdelijke
situatie werd het voetpad met pylonen afgebakend, maar die pylonen zijn op
zeker moment verwijderd, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond. Intussen
zijn de pylonen weer terug.
Voor de herinrichting aan de voorzijde van De Koppellinck worden twee
tekeningen uitgewerkt, een met en een zonder parkeerplaatsen. Hans Hoeben
begrijpt niet waarom de gemeente zo te werk gaat. ,,Wat ik mis is de integrale
benadering. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in het centrum van Geffen nodig en
hoeveel zijn er nu?” We wachten af hoe de tekeningen uitpakken.
In vijftien straten in Geffen wordt de straatverlichting vervangen voor
energiezuinige lampen. Het is niet duidelijk of complete lantaarnpalen worden
vervangen of alleen de armaturen.
SANG, gemeente en Landschapsbeheer Oss hebben in augustus in de
Koppellinck een presentatie gegeven van hun plannen voor versterking vann de
groene structuur tussen Oss en Geffen. In het landschapsplan staan een flink
aantal kleinere ingrepen op stapel. De vurig gewenste doorsteek van het
recreatieve fietspad vanaf de Papendijk naar De Zolder is tot op heden niet
dichterbij gekomen. In november wordt het definitieve plan gepresenteerd. Dan
wordt ook duidelijk of de pot van 1 miljoen euro, die door de uitgifte van
bouwkavels in hetzelfde gebied is gevuld, ten volle wordt besteed.
Tonny van Erp meldt dat buslijn 161 in ieder geval komend jaar nog blijft rijden
tussen Oss en Nuland. Arriva wil op dit traject weer een buurtbus laten rijden,
maar dit blijkt lastig te verwezenlijken.
Hans Hoeben meldt dat de dorpsraad in juni een maquette van het voormalige
gemeentehuis in Geffen heeft aangeboden aan het nieuwe college van B en W en
de gemeenteraad. Daarmee wil de raad het onderwerp gemeentehuis en
Dorpsplein op het netvlies van de bestuurders houden. De dorpsraad gaat ervan
uit dat er deze raadsperiode knopen over worden doorgehakt. De maquette werd
door Rob Winkel natuurgetrouw gemaakt. Hij staat nu op het kantoor van
wethouder Johan vd Schoot.

8. Ingekomen stukken en uitgaande post
- Webredactie Geffen.nl
Sinds dit voorjaar kent Geffen een digitaal dorpsplein: Geffen.nl. Deze website is
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mede op initiatief van de dorpsraad tot stand gekomen. Nu blijkt dat de redactie
achter de website een formele status moet hebben om juridische problemen in de
toekomst te voorkomen. Besloten is nu om de vrijwilligers van Geffen.nl qua
aansprakelijkheid onder de dorpsraad te laten vallen. Een redactiestatuut waarborgt
de onafhankelijkheid van redactie. De redactie bestaat momenteel uit: André
Schuurmans, Astrid Eikenaar, Bram van Ravenstein, Hugo vd Zande en Christel
Willemse.
- Heesch-West
Hugo vd Zande meldt dat alle partijen momenteel wachten op de
milieueffectrapportage (mer) voor Heesch-West. De dorpsraad van Geffen zit in de
klankbordgroep, samen met de dorpsraden van Vinkel en Nuland. In Vinkel laait de
discussie nu weer op of het nieuwe bedrijventerrein niet kan worden gestopt. Een
aantal Vinkelaren vindt dat de dorpsraad stelling moet nemen. Volgens Hugo is die
discussie een gepasseerd station. Ook Hans Hoeben gelooft niet dat het zin heeft om
energie te stoppen in tegenwerking. ,,We kunnen ons beter concentreren op een zo
laag mogelijke milieucategorie, zodat er geen zware industrie komt. Ook over de
veiligheid en ontsluiting voor het verkeer willen we blijven meepraten.” Jan van Vucht
voegt daar nog een mogelijk aandachtspunt voor de dorpsraden aan toe. ,,Zorg voor
een stevige, groene inbedding van het terrein.” Hans vindt dit een waardevolle
aanvulling.
-Windpark Oss-Den Bosch
Er is de afgelopen weken behoorlijk wat reuring ontstaan rond de plannen voor een
windmolenpark in de polder. Sinds bekend is gemaakt dat er tussen de 60 en 80
molens komen, hebben veel mensen bedenkingen gekregen. Ook de dorpsraad
Geffen denkt dat tachtig molens te veel van het goede is. Eduard van Heese vindt dat
de molens er helemaal niet moeten komen. Ze verpesten het landschap en kunnen
beter in zee of aan de kust worden geplaatst. Deze regio is volgens hem ongeschikt
voor grootschalige windenergie.
De dorpsraad is het oneens met Eduard. Als er inderdaad onvoldoende wind zou zijn
voor een rendabele exploitatie van een windpark, zouden investeerders er geen
honderden miljoenen in pompen. Het lijkt erop dat veel mensen nu last krijgen van
het nimby-effect (niet in mijn achtertuin). ,,We staan met z’n allen voor een immense
opgave om over te schakelen op duurzame energie. Daaraan moet iedereen zijn
steentje bijdragen”, stelt Hans Hoeben. ,,Zoals gezegd: het aantal van tachtig lijkt ons
veel te veel. Maar dat er windmolens komen is een feit. Is het niet door de huidige
initiatiefnemers, dan wel door het Rijk. We ontkomen er niet aan.”
-Oranje kliko
Anita Smits van de gemeente Oss heeft de dorpsraad Geffen in een mailtje laten
weten dat de proef met de oranje pmd-container in Geffen voorlopig wordt
voortgezet. De gemeente is nu pas echt begonnen met een campagne om iedereen
nog eens goed uit te leggen wat er wel en niet in de container mag (plastic
verpakkingen, metalen blikjes en drankkartons). Dit voorjaar stelde wethouder Johan
vd Schoot nog dat de oranje kliko uit de kom van Geffen verdwijnt, omdat er te veel
ander afval in wordt gedumpt. Hierdoor worden complete vrachten door de afnemer
afgekeurd en verdwijnt alles alsnog in de verbrandingsoven. Daartegen ontstond
vervolgens een storm van protest.
-Scoutinggebouw
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Hans Hendriks heeft de dorpsraad laten weten dat de gemeente op 4 september een
omgevingsvergunning heeft verstrekt voor de bouw van een nieuw onderkomen voor
scouting, gilde en jeugdvakantieweek. De verwachting is derhalve dat in oktober
begonnen kan worden met de bouw. Hans Hendriks bedankt de dorpsraad namens
de beheerstichting voor de steun bij het proces dat tot dit resultaat heeft geleid.
-Hondenpoepbakken
Mykel Post mailde de dorpsraad met een vraag over afvalbakken voor de
hondenpoep die hij als baasje netjes opruimt. Hij woont aan de Dorpstraat en heeft
sinds kort een hond. De vraag is aan de gebiedsbeheerder voorgelegd. Die meldt dat
er alleen speciale afvalbakken voor hondenpoep bij de speciale uitlaatveldjes staan.
De dorpsraad snapt wel dat de gemeente deze bakken niet op veel meer plaatsen
neerzet. Ze moeten zeer regelmatig worden geleegd om overlast voor de omgeving
te beperken.

9. Financiën
- Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen vraagt 1000 euro subsidie voor de
vervanging van de dierenbeelden op het huisje-boompje-beestjepad in het
bomenpark. De beelden die er in eerste instantie stonden zijn deels vernield of
gestolen. Het pad is er na een prijsvraag van de dorpsraad gekomen. De dorpsraad
stemt in met de bijdrage in de verwachting dat de nieuwe houten sculpturen
‘hufterproof’ zijn. Het is niet de bedoeling om elk jaar opnieuw in de buidel te tasten
voor het pad. De nieuwe beelden zien er overigens robuust en tegelijk prachtig uit,
hebben we kunnen constateren.
-De Stamtafel krijgt 250 euro subsidie om de vijfhonderdste bijeenkomst een
feestelijk cachet te geven. Daarbovenop krijgen ze een bedrag van 250 euro voor de
plaatsing van een statafel op het bomenpark van SANG.
-De Breakdancegroep van de Gymvereniging Geffen vroeg een bijdrage van 900
euro aan de dorpsraad. De groep bestaat nog maar uit vier jonge leden, te weinig om
de instructeur van te bekostigen. De vier resterende leden beloven dat ze fanatiek op
zoek gaan naar aanwas, zodat de breakdancegroep volgend seizoen op eigen kracht
door kan. Penningmeester Michel van Nistelrooij is met de gymvereniging in overleg
getreden. Daaruit is een compromis gerold. De breakdancegroep krijgt 300 euro
subsidie van de dorpsraad en 150 van de gymvereniging. Daarmee kan de les tot
eind dit jaar worden bekostigd. In die tijd moet het de breakdancers lukken om
voldoende nieuwe leden te werven voor een doorstart.
-Rob Duijs heeft het voortouw genomen om in de Elshof weer een echte
buurtvereniging van de grond te krijgen. Daarvoor wil hij met enkele medestanders
een informatieavond beleggen in de sporthal. De dorpsraad hoopt dat het lukt en
draagt 250 euro bij in de kosten.
-Blaaskapel De Pompzwengels bestaan volgend jaar 55 jaar. Tijd voor een nieuwe
outfit, vinden ze. De kapel levert een stevige muzikale bijdrage bij tal van
gelegenheden en organiseert zelf verschillende publieksactiviteiten, zoals het Stroat
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Toetoere en het Zwengelfeest. Sinds enige tijd is er een aantal jonge spelers
toegetreden tot de kapel. Om deze reden stemt de dorpsraad in met een bijdrage van
750 euro.
-Bewoners van D’n Herd willen een burendag organiseren. De dorpsraad kent het
bescheiden initiatief 100 euro toe.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

Contactlijst leden DG
naam
functie

tel.nr.:

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

Rob Winkel

lid

06-42854059

robwinkel24@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
Wim Slebus

wijkcoördinatoren
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