Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
19-03-2018

Verslag van de openbare vergadering van 19 maart 2018
Aanwezige leden: Hans Hoeben, Michel van Nistelrooij, Hugo vd Zande, Piet vd Wetering,
Christel Willemse, 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), Ron Berben (voormalig gebiedsbeheerder), Sjaak vd Loop, Thijs Neveu en
Anita de Smit (afdeling milieu) en wethouder Johan van der Schoot.
Overige toehoorders/insprekers: Astrid Eikenaar, Ruud Verhagen, Harry Peters, Jaap
Bijleveld, Elly Smits, Antoon Romme, Hans Jansen,
Charles van Herpen (GroenLinks),
Hans Reuvers en Frans Molenkamp (D66),
Eduard van Heese, Maarten vd Doelen, Hans Hendriks en Berry vd Burgt (VDG),
Robert Schuurmans, Mari van Kilsdonk, Dick Voskamp en Nol van Lith (CDA).
1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, met name
ook wethouder Van der Schoot en de mensen van de afdeling milieu. Het onderwerp oranje
kliko brengt ook een flink aantal kandidaten voor de gemeenteraad op de been.
2. Vaststelling agenda
De onderwerpen oranje kliko en mededelingen van de gebiedsbeheerder worden naar voren
gehaald. Het eerste vanwege de drukke agenda van de wethouder, het tweede vanwege
persoonlijke omstandigheden van Ron Berben.
3. Huishoudelijk afval en de oranje kliko
Wethouder Johan van der Schoot is naar Geffen gekomen om een toelichting te geven op
het nieuws dat de oranje kliko voor plastic, metaal en drankkartons (pmd) in de kom gaat
verdwijnen. De inwoners zijn vanaf september weer aangewezen op plastic zakken voor dit
afval, zo is het voornemen. “Ik heb wat uit te leggen”, reageert Van der Schoot op de
commotie die in Geffen ontstond na dit nieuws. De wethouder vertelt uitgebreid over de
opgave die Oss en alle andere gemeenten hebben om de hoeveelheid restafval drastisch te
beperken. Oss zit nu nog gemiddeld op 192 kilo per persoon per jaar. Dat moet in 2020 100
kilo zijn. Dat is de reden dat de grijze kliko straks nog maar een keer in de vier weken wordt
geleegd. Nu is dat nog een keer in de drie weken. Het dwingt mensen om hun afval nog
beter te scheiden.
Maar waarom verdwijnt dan de oranje kliko? De inwoners van Geffen zijn juist zeer
gesteld geraakt op deze hygiënische opslagcontainer. Het zou de scheiding van grondstoffen
juist moeten stimuleren. Helaas is uit bemonstering gebleken dat in de oranje kliko’s veel
meer dan in de zakken restafval wordt gedumpt. In zakken zit gemiddeld 6 procent
vervuiling, in kliko’s bijna 30 procent. Bij de verwerker worden inmiddels hele vrachten pmdafval afgekeurd vanwege de vervuiling. Dat afval verdwijnt vervolgens alsnog bij het
restafval. De hele gescheiden inzameling wordt zo om zeep geholpen.
De dorpsraad is verbaasd over deze cijfers en is teleurgesteld dat deze niet eerder onder
onze aandacht zijn gebracht. Hans Hoeben stelt dat hij op basis van deze data nog niet
overtuigd is van de noodzaak om de oranje kliko te laten verdwijnen. Hij wil dat eerst wordt
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gepoogd om het gedrag van de Geffenaren te verbeteren. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de
vervuiling wordt veroorzaakt door onwetendheid of door misbruik.
Wethouder Van der Schoot geeft aan dat hij in overleg met de dorpsraad wil treden om
samen tot actie over te gaan. ,,We hebben nog tijd om dit te keren.” De dorpsraad begint met
een oproep aan alle inwoners om geen andere zaken in de oranje kliko te werpen dan
huishoudelijk plastic afval (geen hard plastic, chipszakken en piepschuim), conservenblikken
en drankkartons (geen glas). Als ons aller gedrag niet verandert, verdwijnt de oranje
kliko!

4. Mededelingen adviseurs dorpsraad
a. De nieuwe gebiedsbeheerder heeft zich nog steeds niet gemeld bij de
dorpsraad Geffen. We zijn daarom erg blij dat voormalig gebiedsbeheerder
Ron Berben nog eenmaal komt opdraven om enkele ontwikkelingen in de
openbare ruimte toe te lichten. Allereerst betreft dit het Intergraal
Uitvoeringsplan (IUP), het investeringsprogramma van de gemeente in de
openbare ruimte voor de komende jaren. Tijdens de vorige vergadering is dit
al besproken zonder gebiedsbeheerder. Er stonden nog enkele vragen open.
Zoals de aanpassingen aan de Papendijk tussen de twee rotondes. De
versmallingen op deze weg leiden al jaren tot klachten, vooral door de
onduidelijke voorrangssituaties. Ron legt uit dat de versmallingen straks zo
smal worden dat er nog maar 1 auto tegelijk door kan. Tegelijk wordt gekeken
naar de veiligheid van de fietsers. Voorkomen moet worden dat auto’s de
versmallingen omzeilen via de fietspaden.
Ruud Verhagen vraagt of er een waarschuwingsbord kan komen aan de
andere zijde van het viaduct onder de A59. Dit naar aanleiding van een recent
dodelijk ongeluk. Een auto kwam met te hoge snelheid onder de snelweg
doorgereden en de bestuurder rekende er kennelijk niet op dat aan de andere
kant een rotonde lag. Ron meldt dat de andere kant van het viaduct
grondgebied van de gemeente Den Bosch is. Hij gaat desondanks na of er
een bord kan komen.
Op de Rijksweg aan weerszijden van de afgebrande Barrière worden de
oversteken voor fietsers veiliger gemaakt. Dit naar aanleiding van ongevallen
in het recente verleden.
Ron rept en passant ook nog even over plannen met de wiel aan de
Vlijmdstraat. Gevraagd was om daar bomen rond te planten, maar dat ziet de
gemeente niet zitten. Bladafval vervuilt het ondiepe water, terwijl de
overvoerde eenden het water toch al niet schoon houden. Vorig jaar zat er
blauwalg in het water. De gemeente denkt erover na om de wiel helemaal
droog te leggen en er een wadi van te maken. Er staat dan alleen nog water in
na langdurige regenval.
Charles van Herpen laat direct blijken dat er geen sprake van kan zijn dat de
wiel verdwijnt. “Dat bestaat gewoon niet.” Ruud Verhagen stelt eveneens dat
de wiel bij Geffen hoort. “Al sinds 1880. Het is deel van onze geschiedenis.”
De dorpsraad sluit zich bij deze sprekers aan.
b. Antoon Romme brengt bij de gebiedsbeheerder een zink in de Runrotstraat
onder de aandacht. Volgens hem klaagt een bewoonster al lang over de kuil
die regelmatig vol water of ijs staat, maar vindt ze geen gehoor bij de
gemeente. Ron neemt het mee.
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c. De dorpsraad heeft een evaluatierapport gekregen over de snelfietsroute
F59. Geheel volgens verwachting blijkt dat het traject door de kom van
Geffen als grootste knelpunt van de route wordt beschouwd door
gebruikers. De fietsers kunnen er niet door trappen en voelen zich niet veilig
tussen de auto’s. De dorpsraad heeft hier van meet af aan voor
gewaarschuwd, maar vond geen gehoor bij gemeente en provincie. “Laat dit
het signaal zijn dat er op korte termijn iets aan gebeurt”, stelt Hans Hoeben.
Hij wil overleg met de wethouder over maatregelen. “Misschien moet er toch
voor gekozen worden om de route te verleggen.”
Ron stipt aan dat fietsers zich ook op de Vlijmdstraat en Bredeweg niet veilig
voelen door te hard rijdende auto’s. Dit is aanleiding geweest voor
politiecontroles op de Bredeweg.
Teleurstellend is bovendien dat de route niet heeft geleid tot een
waarneembare toename van het fietsverkeer tussen Oss en Den Bosch. De
F59 is kortom alles behalve een succes te noemen.
d. Tonny van Erp beklaagt zich bij Ron over de vervuiling bij de hoofdentree
van het voormalige gemeentehuis. De ramen worden besmeurd en er wordt
geplast. Het gilde, dat nu nog in de voormalige raadzaal huist, heeft een
tijdlang geprobeerd de omgeving schoon te houden, maar geeft de strijd nu
op. Ron kaart het aan bij de afdeling vastgoed.
e. Michel van Nistelrooij komt nog eens terug op de oproep van de dorpsraad om
iets te doen aan de chaotische taferelen achter de basisschool, sinds het
verdwijnen van het grote parkeerterrein. De dorpsraad pleit voor een tweede
tijdelijk parkeerterrein aan de Kloosterstraat op een braakliggend stuk grond.
Nu wordt er overal langs de weg geparkeerd en lopen kinderen over straat
naar school. Jos van Erp uit de Keppestraat mailde de dorpsraad dat de
ouders zelf hun gedrag moeten aanpassen. Straks is er immers ook alleen
een kiss-and-ride-strook om de kinderen af te zetten. De dorpsraad begrijpt de
oproep. Maar deze speciale strook voor het afzetten en ophalen van kinderen
is er nu nog niet en dus moet er een tijdelijke oplossing komen.
f. Charles van Herpen roept de gebiedsbeheerder op om ervoor te zorgen dat er
dit jaar wel bloemen bloeien in de bermen langs de nieuwe
Heesterseweg. Vorig jaar werd al een bloemrijk mengsel gezaaid, maar
schoot er vooral onkruid op. Ron meldt dat de gemeente controleert of de
bloemzaden dit jaar alsnog ontkiemen. Zo niet, dan wordt er opnieuw gezaaid.

5. Nieuwe leden dorpsraad
Met ingang van deze maand maakt de dorpsraad van Geffen, net als alle andere wijk- en
dorpsraden van de gemeente Oss, een nieuwe start. De afgelopen maanden konden
belangstellenden zich melden als kandidaat-lid voor de raad. Een onafhankelijke
benoemingscommissie heeft de zittende leden Hans Hoeben, Peter van Erp, Tonny van Erp,
Michel van Nistelrooij en Hugo van de Zande voorgedragen voor een nieuwe termijn van 4
jaar. Christel Willemse en Piet van de Wetering nemen afscheid van de dorpsraad. Uit de
nieuwe aanmeldingen zijn Christa Dollevoet en Rob Winkel geselecteerd als nieuwe leden.
Zij worden samen met de anderen later officieel geïnstalleerd en stellen zich kort voor.
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Christa Dollevoet is van oorsprong Belgische. Ze woont sinds 25 jaar in Nederland en sinds
9 jaar in Geffen aan de Kloosterstraat. Ze heeft jarenlang vrijwilligerswerk gedaan bij de
fietscrossclub in Nuland. ,,Ik wil me nu heel graag inzetten voor leefbaarheid van Geffen. Ik
vind het een heel mooi dorp en woon er graag.”
Rob Winkel is geboren en getogen Geffenaar. Hij woont in de Abelenstraat en zat jaren bij
de scouting, waarvan 6 jaar in het bestuur. Tegenwoordig opereert hij meer op de
achtergrond. Ook is hij actief bij activiteiten in de wijk Elshof.
Hans Hoeben is blij met de nieuwe aanwas en dankt de benoemingscommissie (Cynthia
Smit, Bert van Laarhoven en de aftredende leden Piet en Christel) voor het geleverde werk.

6. Vaststellen verslag vorige vergadering
Michel merkt op dat hij vorige keer niet toegekomen is aan een mondeling verslag
van het ‘donkere dagen offensief’ in de Verlengde Run. Samen met een 15-tal
anderen en de wijkagent is hij de wijk ingetrokken om met inbrekersogen te kijken
naar huizen en auto’s. “Opvallend: in de nieuwe wijk waren alle auto’s op slot, maar
de poorten open. In de oude wijk was het andersom.” Michel beschrijft de actie als
een leerzame avond die zeker voor herhaling vatbaar is.
Harry Peters las in het verslag dat er vragen werden gesteld over de besteding van
het groenfonds. Voor het eind van het jaar moet een miljoen euro uit dit fonds zijn
geïnvesteerd in versterking van groenstructuren in het buitengebied tussen de A59
en het spoor. Een projectgroep met daarin stichting Arboretum smeedt plannen voor
tijdige besteding. Harry meldt dat er in juni een redelijk compleet plaatje is van alle
deelplannen. Naast de invulling van een aantal kleinere percelen die al in bezit zijn
van de gemeente, gaat het ook over de aankoop van gronden voor groenversterking
en de aanleg van paden.

7. Overige mededelingen
Naar aanleiding van de bespreking over het glasvezelproject van E-fiber melden
Hans en Peter dat ze een gesprek hebben gehad met twee bewoonsters van de
polder die heel erg hopen dat het project doorgang vindt. Vooralsnog zijn er veel te
weinig aanmeldingen voor E-fiber om het netwerk aan te leggen in Geffen, Nuland en
Vinkel. De bewoonsters hebben een werkgroep opgericht on de animo in Geffen te
stimuleren. Dorpsraad Geffen heeft aangeboden om de groep te ondersteunen. Met
name voor het buitengebied is dit een belangrijk project.
Geffen.nl is afgelopen week met het nodige tamboer gelanceerd. De startpagina voor
Geffen moet het digitale dorpsplein worden. Hugo vd Zande meldt dat de site na 1
week al 15.000 kliks kreeg en 1000 unieke bezoekers heeft gehad. Dat is met recht
een veelbelovende start. Nu wordt het zaak om de bezoekersstroom vast te houden.
Op Geffen.nl kunnen mensen zien wat er in het dorp te beleven is en wat
verenigingen en organisaties te melden hebben.
Charles van Herpen merkt op dat de verenigingen het platform allicht ook kunnen
gebruiken om activiteiten op elkaar af te stemmen. Nu zijn er vaak gelijktijdig
activiteiten en moeten bezoekers kiezen.
Hans Hoeben vlast op een kleine marktplaats waar lokaal vraag en aanbod
samenkomen. Het gaat daarbij met name om hulpvragen.
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Peter zou graag zien dat de dorpsraad een prominenter plek op de homepage krijgt.
Hugo stelt dat er nog heel veel wensen en plannen zijn en dat die geleidelijk zullen
worden doorgevoerd.
Ter gelegenheid van dit feestelijke moment wordt een taart aangesneden. Hans
Hoeben bedankt de aanwezige initiatiefnemers: Hugo vd Zande, Christel Willemse en
Astrid Eikenaar. Zij hebben er samen met Bram van Ravenstein en André
Schuurmans veel tijd in gestoken.
Hans Hoeben meldt dat de dorpsraad een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep
Heesch-West heeft bijgewoond. Alleen via deze groep kunnen de dorpsraden
invloed uitoefenen op het grote project voor een nieuw bedrijventerrein. De zorgen
gaan primair uit naar de verkeersafwikkeling. Tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat
de Koksteeg straks ter hoogte van de Zoggelsestraat wordt afgesloten voor
autoverkeer. Dat betekent volgens Hans Hoeben dat het drukker zal worden op de
Weerscheut en rond het viaduct aan het eind van de Papendijk. Een nieuwe
aansluiting op de A59 is voor Rijkswaterstaat nog steeds onbespreekbaar. Volgens
de klankbordgroep beroept de dienst zich daarbij op gedateerde gegevens. Hans
roept de aanwezige politici op om dit zorgpunt in de gemeenteraad op de agenda te
zetten. “Dit is te groot voor ons als dorpsraad.”
Hans Hoeben en Peter van Erp zijn twee weken geleden ook bij een bijeenkomst van
het Windmolencollectief Oss-Den Bosch geweest. Het betreft een groep agrariërs die
een groot windmolenpark willen realiseren in de polder. Het gaat om een
ongekend groot park voor Brabantse begrippen: 50 tot 80 turbines. Dit jaar zullen er
belangrijke stappen gezet worden in het proces. Het collectief wil de
dorpsgemeenschappen graag zo veel mogelijk betrekken en informeren. In juni zullen
de contouren van het park waarschijnlijk al een stuk duidelijker zijn. Dan worden er
waarschijnlijk ook openbare informatiebijeenkomsten belegd. Wordt vervolgd.
8. Financiën
- Flyers en wandel- en fietsroutes Geffen:
Op initiatief van de werkgroep dorps- en kerkrondleidingen worden flyers gedrukt om
Geffen bij recreanten te promoten. Deze flyers komen te liggen bij de Jumbo in
Geffen, de Naaldhof en VVV in Oss, bij Hotel Nuland en recreatiepark Dierenbos in
Vinkel. Daarnaast kunnen recreanten gedrukte wandel- en fietsroutes afhalen in het
halletje van het Oude Klooster. De routes worden daar aangeboden in speciale
bakjes. Het Platform Vrijetijdsbesteding heeft al een subsidie van 1000 euro voor het
project toegezegd. De dorpsraad wordt om een zelfde bijdrage gevraagd. De raad
stemt hiermee in. “Geweldig initiatief”, reageert Hans Hoeben.
- Rolsteiger en imperiaal Landschapsbelang Maasdonk: Deze subsidieaanvraag
werd eerder aangehouden, omdat de dorpsraad wil weten of Nuland en Vinkel ook
bijdragen. Inmiddels is duidelijk dat de kosten globaal over de drie kernen worden
verdeeld. De dorpsraden van Vinkel en Nuland bekostigen de imperiaal (735 euro),
Geffen betaalt de rolsteiger (229 euro). De materialen worden bij snoeiwerk in het
buitengebied gebruikt.
-WIK; De fanfare van Geffen neemt na een zeer succesvol concours deel aan het
Nederlands Kampioenschap. De dorpsraad draagt 500 euro bij aan de reis naar
Drachten.
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-Jeugdbrandweerdag; ook hier dragen de drie dorpsraden van de voormalige
gemeente Maasdonk hun steentje bij. Dorpsraad Geffen subsidieert dit jaarlijkse
evenement met 300 euro.
-Jeugdvakantiewerk; De organisatie van dit evenement wil het 35-jarig bestaan een
extra accent geven. De dorpsraad draagt daar 750 euro aan bij.
-Badmintonclub Geffen bestaat 40 jaar en krijgt een jubileumbijdrage van 200 euro.

9. Spreekrecht publiek/rondvraag
Ruud Verhagen vraagt of het straatnaambordje in de Pastoor van de Kampstraat
kan worden aangepast. De goede man heette Pastoor van der Kamp. Ter informatie
krijgt wijkcoördinator Geert van Boxtel een ‘Auw Neijts’ waarin het levensverhaal van
de pastoor staat opgetekend.
Tonny van Erp meldt dat de dorpsraad op 10 april een besloten vooroverleg heeft en
dat daarna met een etentje afscheid wordt genomen van de vertrekkende
raadsleden Piet van de Wetering en Christel Willemse.
Hans Hoeben zwaait beiden nu al formeel uit. Piet wordt geprezen voor zijn inzet
vanaf het eerste uur van de dorpsraad in 2009. Piet heeft in al die jaren met name
gepoogd de ondernemers te betrekken. Hij blijft aanspreekpunt voor de
informatiepanelen aan de dorpsgrenzen.
Christel heeft vier jaar in de dorpsraad gezeten. Zij kan het werk niet langer
combineren met haar betaalde baan en drukke gezinsleven. Christel wordt geprezen
als een doener en creatief denker. Ze was een van de initiatiefnemers voor de
prijsvraag ‘het beste idee van Geffen’ en organiseerde samen met Tonny van Erp de
nieuwjaarsbijeenkomsten van de dorpsraad in De Koppellinck. Ze blijft betrokken bij
Geffen Zorgt en Geffen.nl

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
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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
Wim Slebus

Wijkcoördinatoren
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