Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
19-11-2018

Verslag van de openbare vergadering van 19 november 2018
Aanwezige leden: Hans Hoeben, Michel van Nistelrooij, Christa Dollevoet, Peter van Erp
(verslag), Tonny van Erp, Hugo van der Zande en Rob Winkel.
Aanwezig namens Gemeente Oss: Wim Slebus en Geert van Boxtel (wijkcoördinatoren),
Pascal Peters (gebiedsbeheerder), Liselore Burgmans (landschapsarchitect), Leon de Louw
en Luc Visscher (glasvezelproject).
Overige toehoorders/insprekers: Leen Gelderblom (E-fiber), Hans Reuvers, Hans
Hendriks, Mark vd Doelen, Gerard Gerrits (Landschapsbelang Maasdonk), Gonnie Konings
en Harry Peters (Arboretum en Landschapsbeheer Oss), Jan van Kreij, Ellie Smit, Ruud
Verhagen (heemkundekring).

1. Opening
Hans Hoeben opent de vergadering.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vergadering 17 september
- Naar aanleiding van het verslag wordt de vraag opgeworpen hoe het staat met de
evaluatie van de oranje kliko in Geffen. Die zou eind dit jaar klaar zijn. Geert en Wim
vragen het na.
4. Presentatie uitrol glasvezelnetwerk in Geffen
Leen Gelderblom, projectmanager van E-fiber, vertelt wat Geffen, Nuland, Vinkel en de
Kruisstraat staat te wachten nu het netwerk daadwerkelijk wordt uitgerold in deze plaatsen.
Maar eerst beantwoordt hij de vraag waarom er nu wordt overgegaan tot aanleg, terwijl deze
zomer nog werd gemeld dat het minimale aantal aansluitingen (40 procent) niet is gehaald.
,,Veertig procent is elders in het land een reëel cijfer gebleken. Hier is dat bij lange na niet
gehaald. Dat komt mede ook door de concurrentie van Ziggo en KPN, die in gebieden waar
wij aan de slag willen alles in het werk stelt om klanten aan zich te blijven binden. Gelukkig
hebben we deze zomer een nieuwe investeerder gevonden die ook met dat lagere
percentage genoegen neemt. We weten namelijk dat er nog veel mensen aanhaken als we
eenmaal met de aanleg van het netwerk zijn begonnen. Iedereen die zich aanmeldt voor we
hier klaar zijn kan nog kosteloos aansluiten. Sowieso krijgt iedereen die daarvoor
toestemming geeft een glasvezelaansluiting in zijn meterkast, zonder verdere
verplichtingen.”
Enkele cijfers: In Geffen staan 2275 huizen die bij voorkeur allemaal een
glasvezelaansluiting in de meterkast krijgen. De aannemer die het netwerk uitrolt graaft zo’n
25 kilometer sleuven binnen de bebouwde kom en 25 kilometer in het buitengebied. In totaal
verdwijnt daarin 405 kilometer glasvezel. Bij sporthal De Geer komt een kleine centrale waar
alle vezels samenkomen en aansluiten op de hoofdkabel (backbone).
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De uitrol begint volgende maand al in Vinkel en gaat dan via Nuland naar Geffen. Hier zullen
pas na de zomer de eerste huizen worden aangesloten. Begin volgend jaar kunnen inwoners
van Geffen schouwers op de stoep verwachten. Dit zijn medewerkers van de aannemer die
met huisbezoeken kijken hoe ze elk individueel adres het beste kunnen aansluiten. Meestal
wordt het laatste stukje vanaf de weg naar de meterkast geboord, zodat de bewoners de
minste overlast ervaren. In totaal neemt de uitrol ongeveer een jaar in beslag. Volgend jaar
december moet alles klaar zijn.
Harry Peters vraagt aandacht voor boomwortels bij het graven van sleuven. ,,Op de
Papendijk hebben ze daar een paar jaar geleden dwars door de wortels van oude eiken
gegraven. Na een storm woeien er ineens vier grote bomen plat. Dat moeten we in de
toekomst voorkomen.” Luc Visscher zegt toe dat de gemeente hier extra alert op zal zijn.

5. Laatste stand van zaken landschapsplan Geffen-Oss
Liselore Burgmans neemt de dorpsraad mee in een presentatie waarin allerlei plannen en
plannetjes de revue passeren. Sinds de vorige presentatie op 4 september is vooruitgang
geboekt op een aantal projecten. In totaal zijn er veertig projecten ontwikkeld. Een flink
aantal is klaar voor uitvoering een aantal is nog onzeker. Dat maakt een compleet overzicht
lastig. In ieder geval hoeven mensen die geld in het groenfonds hebben gestort ter
compensatie van hun bouwtitel in het buitengebied niet te hopen op teruggave van geld. Het
miljoen dat dit jaar moet worden besteed wordt vrijwel zeker helemaal op tijd aangewend.
Recente stortingen in het fonds zorgen ervoor dat er volgend jaar nog eens ruim een miljoen
euro te besteden valt aan landshapsverbetering. Er komen poelen, een voedselbos, een
vleermuizenkelder, het arboretum wordt uitgebreid, een oude waterloop wordt hersteld en
waar mogelijk worden gronden aangekocht.
Hans Hoeben is onder de indruk van alle plannen, maar vraagt zich intussen wel hardop af
hoe dit op een heldere manier naar de inwoners wordt gecommuniceerd. ,,Hoe kunnen wij
onze rol als adviesorgaan invullen als we niet weten wat de knelpunten en keuzes zijn? Ook
zou ik graag een overzicht zien waar het geld nu precies aan wordt uitgegeven?” Harry
Peters en Liselore Burgmans zeggen toe dat ze proberen alles wat zeker is op een rijtje te
zetten en ter inzage te overleggen.

6. 75 jaar bevrijding Geffen
Ruud Verhagen is benaderd door de gemeente ’s-Hertogenbosch met de vraag of in er in
Geffen activiteiten worden georganiseerd ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Zoals
bekend werd Geffen in het najaar van 1944 bevrijd, al ging dat gepaard met de nodige
schermutselingen. Geffen en Nuland waren een paar weken ‘niemandsland’ tussen het
bevrijde Oss en bezette Den Bosch. Laatstgenoemde gemeente wil de bevrijding volgend
jaar herdenken in de week van 20 tot 27 oktober. Dat gaat gepaard met festiviteiten op de
Parade en een tocht met historische voertuigen op 19 oktober. De rondleidinggroep Geffen
denkt aan een wandeling met het thema bevrijding op 21 oktober. Ruud wil basisschool De
Wissel bij deze laatste herdenking met de bevrijders van toen betrekken. Op zijn verzoek
wordt er een werkgroepje gevormd met daarin naast leden van de rondleidinggroep en
heemkundekring ook leden van de dorpsraad. Tonny van Erp en Peter van Erp nemen deel.
7. Mededelingen (adviseurs) dorpsraad
Gebiedsbeheerder Pascal Peters heeft weer een lijstje met onderwerpen die in het
openbaar gebied van Geffen spelen:
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De voorzijde van De Koppellinck wordt opnieuw ingericht. De gemeente heeft twee
schetsen voor de inrichting laten maken, een met en een zonder extra
parkeerplekken. De dorpsraad heeft na overleg met de beheerstichting van De
Koppellinck geadviseerd om de inrichting zonder parkeerplekken aan te leggen. De
reden hiervan is dat er relatief weinig extra plekken kunnen worden aangelegd en dat
deze voor een verkeersonveilige situatie zorgen in de bocht van de Kloosterstraat. De
beheerstichting wil de voorzijde van het gebouw ook het liefst vrij van blik houden. Dit
maakt het in de toekomst mogelijk om een buitenzitje voor het gebouw te maken,
waarmee de functie als ontmoetingscentrum meer gestalte krijgt.
Pascal heeft samen met Michel de tijdelijke verkeerssituatie aan de achterzijde van
De Koppellinck in ogenschouw genomen op een drukke schoolochtend. Er is sprake
van een ongeorganiseerde chaos van geparkeerde auto’s langs de Kloosterstraat
en kinderen die als gevolg daarvan over straat lopen. Michel stelde namens de
dorpsraad voor om een aantal extra tijdelijke parkeerplaatsen te maken op een
braakliggend terrein bij het bouwbord van Janssen de Jong. Pascal heeft dit
onderzocht en komt tot de conclusie dat dit weinig soelaas biedt en bovendien van
zeer tijdelijke aard zal zijn. Door de grote vraag naar woningen wordt het beoogde
terrein waarschijnlijk volgend voorjaar al bebouwd. De dorpsraad concludeert dat
investeren in deze oplossing op dit moment niet langer de moeite waard is. Vervelend
is welk dat hier na vragen van onze zijde niet eerder actie op is ondernomen.
De beheerstichting van De Koppellinck heeft te kennen gegeven dat er
overeenstemming is met de gemeente over een aantal ingrepen die het gebouw
geschikter moeten maken voor gebruik als dorpshuis. Er komt een aanpassing bij de
entree, zodat bezoekers niet meteen in de grote open ruimte staan na binnenkomst.
Ook worden er her en der glaswanden geplaatst, zodat verschillende gebruikers van
de centrale ruimte geen hinder van elkaar hebben. Een nieuwe trap bij de entree
voorkomt dat gebruikers van de bovenruimtes door de centrale piazza moeten. Deze
aanpassingen worden niet ineens maar geleidelijk doorgevoerd. Gerard Gerrits
neemt de gelegenheid te baat om te pleiten voor vergroening van het schoolplein.
,,Daar is een potje voor.” Mark van der Doelen neemt de suggestie meer naar de
beheerstichting.
De herstrating van de Lambertusstraat tussen de nieuwe woningen van het
centrumplan vindt pas volgend voorjaar plaats, meldt Pascal. Dit komt omdat de
aannemer dan pas de beschikking heeft over de benodigde materialen. De dorpsraad
begrijpt hier niks van. Iedereen zag een jaar geleden al aankomen dat het
centrumplan rond deze tijd zou worden opgeleverd en dat er daarna gestraat kon
worden. Ellie Smit geeft aan dat het voetpad slechts aan een kant begaanbaar is en
dat daar de klinkers zeer ongelijks liggen. Ze vreest valpartijen met de winter op
komst. Pascal neemt de situatie in ogenschouw.
Het basketbalveldje bij de Buitelfhof (Elshof) wordt opnieuw bestraat. Gerard Gerrits
pleit ervoor om hier de opstaande rand te handhaven, zodat het veldje in de winter
als schaatsbaantje kan worden gebruikt. Pascal zegt dit toe.
De gemeente heeft het voetpad langs de Pastoor van de Kampstraat verlengd.
Hierdoor worden voetgangers niet langer de weg op gedwongen en kan er vanaf het
hondenuitlaatterrein bij de Vlijmdstraat veilig worden gelopen richting sportpark De
Biescamp.
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Pascal meldt dat BrabantWater en Enexis volgend jaar op een flink aantal plaatsen in
Geffen de water- en gasleidingen gaan vervangen. Dit zal ongetwijfeld met overlast
gepaard gaan.
Geffen krijgt de beschikking over een tweede duofiets. De gemeente bood deze aan.
Geffen Zorgt regelt het gebruik.
Michel gaat weer met de wijkagent en een aantal wijkbewoners op pad in het kader
van het donkere-dagen-offensief. De groep gaat deze keer in de Elshof en Vier
Winden op pad om bewoners bewust te maken van inbraakrisico’s.
Christa meldt dat de dorpsraad donderdag 15 november samen met Veilig Verkeer
Nederland, wijkagent Wim Kluessjen en fietsenmakers Tonnie Jansen en Van de
Meulenreek een fietsverlichtingsactie heeft gehouden op het parkeerterrein bij
Nooit Gedacht. Tijdens deze actie werden alle passerende fietsers gecontroleerd. “In
totaal zijn tussen de zestig en zeventig fietsen gecontroleerd. Bij dertig daarvan is de
verlichting ter plekke gerepareerd. De actie was wat alle deelnemers betreft een
doorslaand succes. Volgend jaar weer.”
Christa meldt ook dat in het voorjaar een verkeersveiligheidsdag op het Dorpsplein
wordt gehouden met Veilig Verkeer Nederland. Tijdens deze dag kunnen bezoekers
kennismaken met tal van verkeersveiligheidsaspecten. Zo is er aandacht voor de
dode hoek van vrachtwagenchauffeurs, een parcours voor elektrische fietsen en er is
een demonstratiemodel van een auto die op z’n kop rolt. De datum voor deze dag
moet nog worden geprikt.
Bij molen De Vlijt heeft burgemeester Wobine Buijs op 8 november de campagne
‘Neem mij mee’ als aanvulling op ‘Dat is Oss’ afgetrapt. Het bordje met ‘Dat is Oss’
is al op tal van plekken in Geffen gesignaleerd. Geffenaren mogen het bord
meenemen naar hun favoriete plekje in het dorp en de foto delen op sociale media.
Eind volgende maand wordt de campagne afgesloten.
Peter is op 5 november naar de wijkraad Ruwaard geweest, waar het festival
Fatality bij de Geffense Plas werd geëvalueerd. Een aantal bewoners van de
Hermelijnedreef blijft fel gekant tegen dit festival in hun ‘achtertuin’. Toch was er ook
lof van andere omwonenden. Zij ervoeren dit jaar veel minder overlast dan het jaar er
voor. De organisatie zegde toe dat ze insteken op een verdere daling van het aantal
klachten.
Tonny meldt dat de dorpsraad in januari geen nieuwjaarsreceptie houdt, maar in
plaats daarvan een bijeenkomst houdt bij het Midwinterfestijn op het Arboretum. Op
vrijdag 21 december wordt daar de midwinterhoorn geblazen. Van 19.00 tot 21.00 uur
is iedereen welkom voor een kop soep bij de vuurkorven. De dorpsraad blikt kort
terug op het afgelopen jaar en de fanfare zorgt voor muziek. Na afloop kan iedereen
die dat wil naar de feesttent op het Dorpsplein. Daarin organiseert Horeca Geffen
allerlei activiteiten.

8. Ingekomen stukken en uitgaande post
-

-

Op 4 december is er in het Osse gemeentehuis een informatiebijeenkomst over het
bestemmingsplan buitengebied voor wijk- en dorpsraden. Hans en Rob gaan
erheen namens Dorpsraad Geffen.
Oss zet voortaan straatcoaches in op plekken waar langdurige overlast van jongeren
bestaat. In Geffen is daar vooralsnog geen sprake van, hoewel de dorpsraad een
aantal signalen bereiken van vervelende incidenten met hangjeugd. Wim Slebus
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meldt dat de wijkagent en jeugdagent contact zoeken met de betreffende jeugd om
ze tot de orde te roepen.

9. Financiën
De rondleidinggroep/heemkundekring en Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen
(SANG) vragen de dorpsraad nogmaals om een bijdrage voor het bewegwijzeren en drukken
van een aantal recreatieve routes in en rond Geffen. Het gaat het Ivo van Dintherpad, dat
opnieuw wordt bewegwijzerd en onderhouden; een historische wandelroute door het dorp;
een fietsroute Effe dur Geffe en een route door de polder die als thema de Beerse Overlaat
heeft. De dorpsraad heeft eerder al 1000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van
bomen- en andere routes van SANG. Nu wordt 1500 euro gevraagd voor de aanvullende
routes, die straks gezamenlijk worden gepresenteerd in een ‘brievenbusrek’ in het Oude
Klooster. De dorpsraad beraadt zich op dit verzoek.
In aanvulling op dit subsidieverzoek meldt Hans dat er nu ook weer schot lijkt te zitten in de
revitalisatie van de Maasdonk 700-route. Mogelijk kunnen alle nieuwe en vernieuwde routes
in het voorjaar worden gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst.
10. Rondvraag
Ruud Verhagen vraagt of er een bordje voor De Koppellinck kan komen dat aangeeft dat op
deze plek ooit de Mariaschool stond. ,,We hebben al een Aloysiusplein, maar op deze plek
herinnert niks aan die andere school van Geffen.” Pascal kijkt wat de mogelijkheden zijn.
Hugo heeft gehoord dat het heel lastig blijkt om met De Wissel tot afspraken te komen over
gebruik van de nieuwe bomenroutes die door SANG ter beschikking worden gesteld. Door
deze routes te lopen leren kinderen veel over de natuur in hun eigen dorp, maar er wordt in
schoolverband geen gebruik van gemaakt. Harry Peters bevestigt dat de samenwerking
uitermate moeizaam verloopt. Gerard Gerrits heeft dezelfde ervaringen bij de nationale
bomenplantdag. ,,De Wissel is in tegenstelling tot andere scholen heel moeilijk te
mobiliseren.” Hans gaat de schooldirecteur op deze algemene frustratie aanspreken.
Jan van Kreij vraagt aandacht voor de Kinderlintjes die deze week worden uitgereikt aan
kinderen die zich op enige manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Als
er Geffense kinderen in aanmerking komen voor deze onderscheiding, dan graag tijdig
aanmelden.

11. Sluiting

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

06-4845 9885

c.dollevoet@ziggo.nl
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Michel van Nistelrooij

lid

06-1374 1581

mvannistel@gmail.com

Tonny van Erp

lid

073-532 1995

pa.vanerp@hetnet.nl

Rob Winkel

lid

06-4285 4059

robwinkel24@gmail.com

Hugo van der Zande

lid

06-3838 4485

hugovdzande@hotmail.com

Geert van Boxtel
Wim Slebus

Wijkcoördinatoren
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