Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
19-02-2018

Verslag van de openbare vergadering van 19 februari 2018
Aanwezige leden: Hans Hoeben, Michel van Nistelrooij, Hugo vd Zande, Piet vd Wetering,
Christel Willemse, Peter van Erp (verslag)
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel en Wim Slebus (wijkcoördinatoren
voor Geffen).
Overige toehoorders/insprekers: Jan van Vucht, Charles van Herpen, René van Woerkum,
Marcel Vermulst.

1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststelling agenda
Aan de agenda worden de volgende bespreekpunten toegevoegd:
- Verslagje donkere dagenoffensief tegen inbraken (Michel)
- Uitnodiging badmintonclub Geffen i.v.m. jubileum
- Subsidieaanvraag Landschapsbelang Maasdonk
- Verslagje bijzondere vergadering Stamtafel (Hans)
3. Verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van het verslag vraagt Charles van Herpen zich twee dingen af:
- heeft de werkgroep die dit jaar nog een miljoen euro kan besteden uit het Groenfonds een
tijdpad om dit geld nuttig te besteden?
- wie is er straks beslissingsbevoegd als het project wordt uitgevoerd?
En passant doet hij de oproep om absoluut te voorkomen dat het geld terugvloeit naar de
mensen die het geld hebben gestort als compensatie voor bouwplannen in het buitengebied.
Hans antwoordt Charles dat hij Harry Peters gaat vragen over de vorderingen met het
schetsplan voor dit project en of er al een tijdpad is vastgesteld. Geert vraagt na welke partij
uiteindelijk de knoop doorhakt over de financiering. WE gaan er voorlopig vanuit dat dit het
college van B en W is.
4. Mededelingen adviseurs dorpsraad
a. – Wim Slebus is de nieuwe wijkcoördinator voor Geffen, naast Geert van
Boxtel. De twee zestigers begeleiden samen ook de dorpsraden van Berghem
en Ravenstein. Slebus blijft in ieder geval tot 2020, maximaal tot 2021. Dan
gaat hij met pensioen. Maar voorlopig is hij daar nog niet mee bezig. ,,Ik ben
de actiefste twitteraar in het gemeentehuis en heb geen 9-tot-5-mentaliteit.
Jullie kunnen me altijd bereiken.”
b. – De vorming nieuwe dorpsraad is in volle gang. De gemeente heeft volop
campagne gevoerd om nieuwe dorpsraadleden te werven. Dat heeft geleid tot
drie aanmeldingen, vertelt Geert van Boxtel. Hij begeleidt de
benoemingscommissie die uiteindelijk de voordracht aan het college van B en
W doet. Inn deze commissie zitten de terugtredende leden Piet vd Wetering
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en Christel Willemse en daarnaast Bert van Laarhoven en Cynthia Smit. De
commissie voert in dezelfde week van de openbare vergadering nog
gesprekken met de nieuwe kandidaten en met de leden die hebben
aangegeven nog een periode door te willen gaan. 15 maart worden alle
terugtredende leden van de 11 dorps- en wijkraden uitgezwaaid door
burgemeester Buijs in het gemeentehuis. Na de gemeenteraadsverkiezingen
worden de nieuwe wijk- en dorpsraden geïnstalleerd.
c. Voor gebiedsbeheerder Ron Berben is nog geen vervanger aangesteld.
Daarom kunnen punten uit het Integraal Uitvoeringsplan (IUP) die vragen
oproepen nu lastig worden beantwoord. Het IUP is het
investeringsprogramma van de gemeente voor grotere infrastructurele
projecten. De dorpsraad had geadviseerd om hierin de Papendijk tussen de
huisartsenpraktijk en de brandweerkazerne op te nemen. Het wegdek ter
plekke is versleten en de dorpsraad zou graag zien dat er een trottoir komt.
Dit project is inderdaad opgenomen, maar staat voor uitvoering pas gepland in
2021. Volgens Geert hangt dit waarschijnlijk samen met de gelijktijdige
renovatie van het riool. “We gaan niet eerst de weg opknappen en een paar
jaar later alles weer overhoop zetten voor het riool. Werk met werk maken
noemen we dat.” Verder zijn in het IUP plannen opgenomen voor de aanleg
van wegen in het Centrumplan-Noord (achter De Koppellinck), in het plan
Weverstraat, herinrichting van de Kloosterstraat (met name de
parkeersituatie rond De Koppellinck) en het uitdunnen van bomen in de
Rosmolen en Wisboom en het vervolgens herstellen van het straatwerk.
Projecten die vragen oproepen zijn het aanpakken van de versmallingen op
de Papendijk tussen de brandweerkazerne en de A59 en het realiseren van
veilige fietsoversteken op de Waterlaat en Rijksweg. De dorpsraad hoopt
hier binnenkort een toelichting op te krijgen.
De Dorpsraad zwaait Ron Berben nog wat lof na over het snel aanleggen van
een pad tussen de Heesterseweg en het Brempad, langs de Veldstraat. Dit
pad werd direct intensief gebruikt door bezoekers van de feesttent die voor
carnaval was opgetrokken aan de Heesterseweg.
Christel en Hans hebben een gesprek gehad met wethouder Wagemakers
over de verkeerssituatie rond De Koppellinck in het kader van de veiligheid op
snelfietsroute F59. Aanpassingen die de situatie moeten verbeteren staan
opgenomen in het IUP, maar het benodigde budget moet nog wel worden
opgenomen in de begroting van 2019. Dat is aan een volgende
gemeenteraad. De dorpsraad heeft intussen begrepen dat er een
evaluatierapport over de F59 is verschenen. Dat rapport wil de raad graag
inzien. Geert gaat er achteraan.
Michel stelt dat de tijdelijke inrichting aan de achterzijde van De Koppellinck
bijna dagelijks tot chaos leidt. “Er wordt her en der geparkeerd en kinderen
lopen over straat.” Michel vraagt naar de mogelijkheid om een extra tijdelijk
parkeerterrein te maken aan de andere kant van het nieuwe huis aan de
Kloosterstraat en om van daaraf een veilig pad te leggen naar de school.
Geert gaat met dit verzoek aan de slag.
In het IUP is geen budget opgenomen voor herinrichting van het Dorpsplein.
Dat is enigszins logisch. Zo lang niet duidelijk is wat met het gemeentehuis
gaat gebeuren, heeft zo’n herinrichting weinig zin. De dorpsraad is verbolgen
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dat er na vier jaar onder de gemeente Oss nog geen enkele vooruitgang lijkt
geboekt in dit dossier. Intussen loopt het Dorpsplein steeds verder leeg. De
gemeente verwijst er steeds naar dat het gemeentehuis nu nog onderkomen
biedt aan gilde en scouting. Volgens de dorpsraad is dat geen beletsel om nu
alvast plannen te maken voor na de verhuizing van deze verenigingen. Hans:
“In de voorzieningenkaart voor Geffen hebben we de grove schetsen gezet
voor een integraal plan. Daar is vervolgens niks mee gedaan. Het Dorpsplein
is essentieel voor de leefbaarheid van ons dorp. Dat er nu weer wordt
gesproken over een prijsvraag voor alleen het gemeentehuis vind ik ronduit
teleurstellend.” Een gesprek leverde recent de toezegging op dat er een
procesplan met tijdpad komt. Ook wordt er één bestuurder aanspreekpunt op
dit dossier, dat qua verantwoordelijkheid onder drie of vier wethouders valt.
Charles vraagt zich af wat er met de aandachtspunten is gebeurd die de
werkgroep Ruimte heeft ingebracht in het IUP. Geert antwoordt dat deze
punten veelal te klein van schaal zijn voor het IUP. Ze worden grotendeels
meegenomen in het regulier onderhoudsprogramma van de gemeente.Hij
geeft toe dat de terugkoppeling van het IUP niet overzichtelijk is en vraagt een
nadere toelichting.
De dorpsraad zal een formele reactie geven op het plan.

5. Ingekomen stukken en uitgaande post
a. De vraag aan de dorpsraad om steun bij het verzoek aan de gemeente om het
pad tussen de Zolder en de Rijksweg te verharden is beantwoord conform
de bespreking van dit onderwerp in de laatste openbare vergadering.
b. Mail van de gemeente over de stand van zaken Geffense Plas. Leden van de
dorpsraad hebben vorig jaar twee sessies bijgewoond waarin een globaal
toekomstplan voor de Geffense Plas zou worden geschetst. Dit project ligt
momenteel stil. De gemeente is in gesprek met Perry van Casteren over het
afkopen van zijn langlopende pachtcontract, meldt projectleider Liselore
Burgmans. We wachten af.
c. Uitnodiging verkiezingsdebat kleine kernen in Oijen. De dorpsraad gaat niet
op deze uitnodiging in. De kans dat hier over Geffense zaken wordt
gesproken is klein.
d. Mails van Harry Peters over wandel- en fietsroutes in Geffen. Jan van Vucht
denkt dat de routes, waaronder de Maasdonk 700 Route, voor de zomer
nieuw leven kunnen worden ingeblazen. Ook het Ivo Van Dintherpad krijgt
een opknapbeurt.
e. Mail 412TV voor de werving van dorpsreporters. Online platform 412TV wil
via de dorpsraad in contact komen met Geffenaren die filmpjes willen maken
voor het platform. De dorpsraad houdt de boot af. Volgende maand gaat de
website Geffen.nl online en dat platform verdient nu eerst en vooral alle
aandacht. Als er Geffenaren zijn die filmpjes en andere inhoud willen leveren,
dan ziet de dorpsraad deze het liefst op deze site gepubliceerd.

Verslag Dorpsraad Geffen

Pagina 3

19-02-2018

f. Mail wijkraad Ruwaard over toenemende geluidshinder van de A59. Ook
binnen de dorpsraad zijn hierover zorgen. De dorpsraad waakt er met name
voor dat Geffen extra verkeershinder krijgt door de ontwikkeling van
industrieterrein Heesch-West. De ontwikkeling van dit terrein gebeurt onder
regie van een stuurgroep gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling van
de gemeenten Den Bosch, Bernheze en Oss. Deze stuurgroep ziet het
collectief van dorpsraden niet als gesprekspartner. De vraag is of een lid van
de dorpsraad zitting moet nemen in de klankbordgroep, die wel wordt erkend
als gesprekspartner. De vraag wordt met ja beantwoord. Hans en Hugo zullen
bij een volgend overleg aangeven dat een lid van de dorpsraad Geffen zitting
neemt in de klankbordgroep.
g. Mail van de gemeente over de planning van het nieuwe scouting- en
gildegebouw wordt voor kennisgeving aangenomen.
h. Uitnodiging van de gemeente voor een avond over wijkgericht werken.
Michel en Peter wonen deze avond op 28 februari bij.

6. Financiën
- Geffen op het Osse Monopolybord. De Tafelronde ’73 ontwikkelt een Osse versie
van het bekende bordspel. De opbrengsten van dit project gaan naar een goed doel.
De dorpsraden van Geffen, Lith, Berghem en Ravenstein is gevraagd een station te
adopteren op het bord. Dat kost elke dorpsraad 750 euro. De dorpsraad van
Berghem heeft reeds ingestemd. Geffen wil niet achterblijven, maar stelt als
voorwaarde dat de raad tien spellen krijgt om uit te delen als relatiegeschenk.
- Aanvulling dieren Huisje-boompje-beestjepad Arboretum: Deze
subsidieaanvraag wordt opnieuw aangehouden. Stichting Arboretum heeft nog geen
nieuwe begroting opgesteld voor betaalbare beelden, ter vervanging van beelden die
zijn gestolen dan wel vernield.
-Kunstproject Geffen Centrum; Voor dit project hebben de initiatiefnemers intussen
een aardig aantal sponsors geworven. Het budget van bijna 7.000 euro is echter nog
niet gehaald. De dorpsraad hoopt en verwacht dat de gemeente en wooncorporatie
Mooiland nog met een substantiële bijdrage over de brug komen. De dorpsraad zegt
500 euro toe.
-Landschapsbelang Maasdonk; deze groep vrijwilligers wil een rolsteiger
aanschaffen voor het knotten van wilgen en ander snoeiwerk op hoogte. Ook wil de
groep een imperiaal op een auto plaatsen om de rolsteiger te transporteren.
Dorspraad Geffen is bereid een derde van de kosten voor haar rekening te nemen,
op voorwaarde dat de dorpsraden Nuland en Vinkel de rest ophoesten.
-Badmintonclub Geffen bestaat 40 jaar en nodigt de dorpsraad uit voor een
inloopavond en receptie op 15 maart. De dorpsraad is die avond verhinderd in
verband met het afscheid van de terugtredende leden Christel en Piet. De
Badmintonclub krijgt wel een jubileumbijdrage van 200 euro.
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7. Overige mededelingen

-Glasvezelproject; In het Brabants Dagblad stond onlangs te lezen dat E-Fiber nog
lang niet aan de minimale aantal inschrijvingen zit voor het uitrollen van een
glasvezelnetwerk in Geffen, Nuland en Vinkel. Het bedrijf intensiveert de
wervingscampagne. In Vinkel was de werving een stuk succesvoller dan in Geffen.
Daar heeft een drietal ondernemers mede campagne gevoerd. De vraag is of er ook
in Geffen inwoners opstaan die aan dit project willen trekken. De dorpsraad zou
graag zien dat het glasvezelnetwerk er komt, maar kan geen partij worden in dit
primair commerciële project. Hans merkt op dat E-fiber het falen tot nu toe ook deels
aan zichzelf te wijten heeft. Van het voornemen om verenigingen mee te laten werven
in ruil voor een kleine vergoeding is volgens hem niets terecht gekomen. “Ik weet van
ene vereniging die zich hiervoor heeft aangemeld, maar die er nooit meer iets van
heeft gehoord.”
-Geffen.nl; Hugo meldt dat hét online platform van Geffen momenteel druk wordt
getest en volgens planning in maart live gaat.

8/9. Spreekrecht publiek/rondvraag
-Jan van Vucht meldt dat de Stamtafel zich een dag eerder met een aantal gasten
heeft bezonnen op de rol van de tafel in de huidige tijd. Sinds de samenvoeging van
Geffen met Oss en de grotere rol van de dorpsraad is de Stamtafel een beetje
zoekende, zo geeft hij aan. ,,We willen de discussies in de dorpsraad niet overdoen.
Bovendien merken we dat het favoriete onderwerp politiek een stuk minder leeft sinds
Maasdonk is opgeheven.” De conclusie van het beraad was dat de Stamtafel nog
steeds van toegevoegde waarde kan zijn door onderwerpen uit het Geffense op een
informele en ludieke manier te bespreken. Wat daarbij zou helpen is als de Stamtafel
wordt aangevuld met vers bloed. Hans reageert door te stellen dat de dorpsraad
allicht kan leren van de Stamtafel als het gaat om het bijpraten van de Geffenaren
over haar besprekingen. “Het zou voor Geffen een gemis zijn als de Stamtafel er niet
meer zou zijn.”
-Jan van Vucht vraagt of er nog taken zijn voor de werkgroep Ruimte, waarin hij
zitting heeft. Hans stelt dat er met de nieuwe dorpsraad nieuwe werkafspraken zullen
worden gemaakt over de rol van de werkgroep.
- Michel vraagt de andere leden van de dorpsraad of zij de succesvolle filmmiddag in
De geer dit jaar willen herhalen. Daarop klinkt een volmondig ja. Wel wordt
gesuggereerd dat de jeugdige bezoekers een bijdrage kunnen betalen om de kosten
voor de dorpsraad te drukken. Michel zoekt contact met de oudergroep (Kruipers) die
vorige keer het initiatief nam.
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10. Sluiting

Contactlijst leden DG
naam
Hans Hoeben
Piet vd Wetering
Peter van Erp
Christel Willemse
Michel van Nistelrooij
Tonny van Erp
Hugo van der Zande
Geert van Boxtel
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functie
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
2de secretaris en
communicatie
lid
lid
lid
Wijkcoördinator

Tel.no.:
06-2256 2563
06-5378 5726
06-1035 1036
06-5499 4377

e-mail adres
jhoeben@home.nl
piet@vdweteringtransport.nl
peter.vanerp1@gmail.com
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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