Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
16-12-2019

Verslag van de openbare vergadering van 16 december 2019
Aanwezige leden: Hans Hendriks (voorzitter), Michel van Nistelrooij, Hugo vd Zande,Tonny
van Erp, Christa Dollevoet, Rob Winkel, Peter van Erp (verslag)
Aanwezig namens Gemeente Oss: Pascal Peters (gebiedsbeheerder), Wim Slebus en
Geert van Boxtel (wijkcoördinators)
Overige toehoorders/insprekers: Eduard van Heese, Charles van Herpen, Jo van Dinther,
Cees van Wanrooij, Hans Jansen, Wim Kluessjen (wijkagent).

1. Opening/agenda
Voorzitter Hans Hendriks opent de vergadering met de mededeling dat dit de laatste
openbare vergadering van de dorpsraad van 2019 is. Michel van Nistelrooij schuift een half
uur later aan.
2. Agenda
De agenda wordt aangevuld met twee mededelingen door wijkagent Wim Kluessjen.
3. Verslag openbare vergadering 18 november
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Hans Jansen geeft aan dat hij nog wel
een mededeling heeft die hij later aan de orde stelt.
5. Ingekomen stukken
- De gemeente gaat de afvalbakken in de openbare ruimte vervangen en deels verwijderen.
De dorpsraad heeft een lijst gekregen over de plannen voor Geffen. Rob Winkel: ‘We hebben
begrip voor de ingreep. Vier afvalbakken bij één klein speelterrein is ook wat overdreven.’
Rob heeft de lijst met wijzigingen kritisch doorgenomen en een aantal wijzigingen
voorgesteld. De gemeente is daaraan volledig tegemoet gekomen en dus stemt de
dorpsraad in met uitvoering.
- Verslag eerste bijeenkomst klankbordgroep De Koppellinck. De dorpsraad is samen met
een aantal andere gebruikers vertegenwoordigd in de klankbordgroep, waarin gesproken
wordt met het bestuur van de multifunctionele accommodatie over het beheer en andere
zaken aangaande het complex. De communicatie over de verbouwplannen en dergelijke
laten we aan het bestuur.
- Vervolgbijeenkomst samenwerkende verenigingen Geffen. Michel van Nistelrooij is vaste
deelnemer aan deze bijeenkomsten. Helaas is hij wat verlaat en kan geen verslag doen van
de voortgang.
- Vraag over behoud PMD-containers na beëindiging pilot Geffen. De dorpsraad heeft van
een inwoner het verzoek gekregen om zich hard te maken voor behoud van de container met
de oranje klep, ook als de gemeente besluit dat deze niet meer aan de weg mag worden
gezet. De container kan in dat geval worden gebruikt om de zakken in te bewaren tot het
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moment dat deze aan de weg moeten worden gelegd. Hans Hendriks: ‘Een prima voorstel.
Alleen kunnen we er op dit moment nog niks mee, omdat de politiek eerst een besluit moet
nemen over de oranje kliko. Ook wij zien aankomen dat deze in de kom van Geffen gaat
verdwijnen en zullen deze vraag aan de orde stellen als de knoop is doorgehakt.’

6. Ontwikkelingen in de openbare ruimte
Gebiedsbeheerder Pascal Peters bespreekt de onderwerpen die hem in het Geffense
bezighouden.
-

Pascal is samen met vertegenwoordigers van de dorpsraad, directie en
ouderraad van basisschool De Wissel en het bestuur van De Koppellinck op
schouw geweest aan de achterzijde van laatstgenoemd gebouw. Dit naar
aanleiding van de verkoop van het oude woonhuis naast de school door de
gemeente aan kinderopvang Het Beertje. Bij die verkoop is ook een strook grond
verkocht die in eerdere plannen was ingetekend als plek waar ouders met
(bak)fietsen kunnen wachten bij het ophalen van hun kroost. Ter plekke is
gekeken hoeveel ruimte er nodig is om de dagelijkse verkeersstromen van en
naar school soepel te laten verlopen. Pascal komt binnenkort met een
gedetailleerde tekening.

-

Met dezelfde deelnemers heeft Pascal ook een kijkje genomen bij de trap die de
Oorsprong (Keppestraat) verbindt met het nieuwe fietspad langs het spoor. Deze
doorsteek vanaf de Kerkstraat wordt veel gebruikt, maar fietsers hebben grote
moeite om met hun rijwiel inde hand de steile trap op en af te gaan. Ook hier
belooft Pascal te komen met een tekening. Daarop zal onder meer een trap te
zien zijn die vier treden meer heeft dan de huidige. ‘De helling neemt af van 23
graden nu naar 16 straks.’

-

Pascal is ook op de koffie geweest bij een inwoner die klaagde over de slechte
bereikbaarheid van speeltoestellen op openbare terrein voor
rolstoelgebruikers. ‘Ik heb daarna contact gezocht met de speeltuinbende.nl.
Dat is een club die in deze zaken ervaring heeft en die kan adviseren hoe we dit
in een aantal gevallen makkelijk kunnen verbeteren.’ Wordt vervolgd.

-

De inrichting van de Groene Geer vordert gestaag, ondanks de aanwezigheid
van stalen rijplaten die de Wilgenstraat bereikbaar moeten houden tijdens het
werk aan de Kloosterstraat. Pascal: ‘Er zijn onlangs grindkorven geplaatst en
volgende maand worden waarschijnlijk de fitnesstoestellen geplaatst die van de
Vorstengrafdonk komen. Later worden er ook nog struiken geplant.’

-

Aan de Rijksweg is een nieuw bushokje geplaatst en een overdekte
fietsenstalling. Dit hokje staat aan de zuidzijde van de straat, hoewel de meeste
reizigers met de bus richting Den Bosch gaan en dus aan de noordzijde moeten
wachten. Aan die kant is echter te weinig ruimte om een hokje te plaatsen.
Reizigers kunnen hun fiets echter wel alvast aan de overkant stallen.

-

Pascal meldt dat het werk aan de Kloosterstraat er bijna op zit. Voor de kerst
moet de weg weer opengesteld worden voor het verkeer. ‘We zetten de laatste
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puntjes op de i en waarschijnlijk zullen we in het nieuwe jaar nog wat zaken
moeten afwerken. Zoals bij de fietsenstalling aan de zijkant van De Koppellinck.
Daar is hoogteverschil ontstaan en dat moet worden opgelost.’
-

Christa Dollevoet meldt dat zij met regelmaat constateert dat vrachtwagens hun
bouwmaterialen vanaf de Kloosterstraat lossen bij de Oorsprong. Dit is tegen
de afspraak. ‘Omdat de Kloosterstraat nu nog is afgesloten voor doorgaand
verkeer, valt het nu nog mee met de opstoppingen en gevaarlijke situaties. Maar
als deze weg weer wordt opengesteld, verandert dat.’ Pascal gaat de aannemer
herinneren aan de afspraak om bouwverkeer op eigen terrein te laten lossen en
laden.

7. Dorpshart
Het project Dorpshart Geffen staat donderdag 19 december op de agenda van de
gemeenteraad. Na algemene instemming tijdens de commissievergadering is het nu een
hamerstuk.
Projectleider Anne Zaadnoordijk heeft aangegeven dat een nieuwe berekening is gemaakt
voor de parkeerbalans op en rond het Dorpsplein voor de toekomstige situatie. Dit naar
aanleiding van een berekening die door Eduard van Heese is uitgevoerd. Hij voorziet een
enorm tekort aan parkeerplekken. Anne heeft de dorpsraad uitgenodigd om aan te schuiven
bij het overleg dat met Eduard over dit onderwerp wordt gevoerd. Peter van Erp en Tonny
van Erp gaan op deze uitnodiging in. Zij zitten ook in de selectiecommissie voor de
aannemer die een nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis gaat geven.
8. Mededelingen
- De dorpsraad is door Gerrit van de Helm van parochie De Goede Herder bijgepraat
over de voorgenomen verkoop van de pastorie. Zoals bekend heeft dit
rijksmonument zijn primaire rol verloren met het vertrek van pastoor David van Dijk. In
april komt het pand leeg te staan, als ook de huishoudster haar taken neerlegt. De
parochie wil dan duidelijk hebben wat er met het gebouw moet gebeuren. Is er een
functie te bedenken voor de Geffense gemeenschap, al dan niet met religieuze
inslag? En als het pand naar de hoogste bieder gaat, is er dan een mogelijkheid om
achter de kerk een bescheiden onderkomen te bouwen voor pastorale zaken?
De dorpsraad heeft toegezegd de kwestie bij wethouder Johan van der Schoot aan te
kaarten. ‘We willen in ieder geval helder krijgen hoe de gemeente aan kijkt tegen een
zekere sociaal-maatschappelijke functie, in relatie met De Koppellinck en het Oude
Klooster’, verklaart Hans Hendriks. Ook bij een overleg dat binnenkort plaatsvindt met
wooncorporatie Mooiland zal de pastorie worden aangekaart. In zijn algemeenheid
wordt de oproep gedaan om mee te denken over een nieuwe invulling van het
gebouw dat zo’n mooi ensemble vormt met de kerk en het klooster.
- Op uitnodiging van gemeente, provincie en Arriva heeft nog een laatste overleg
plaatsgevonden over de deel- of dorpsauto. Zoals bekend heeft Geffen het aanbod
gekregen van een elektrische auto voor algemeen gebruik, dit ter compensatie van
het wegvallen van buslijn 161. De dorpsraad werd gevraagd het voortouw te nemen
bij het optuigen van een vrijwilligersorganisatie die de dorpsauto zou gaan beheren
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en inzetten. De dorpsraad heeft op verschillende manieren gepoogd om dit te
bewerkstelligen, maar uiteindelijk werden er te weinig mensen bereid gevonden om
hier invulling aan te geven. ’Deze laatste bijeenkomst was vooral bedoeld om het
proces af te hechten en heeft verder geen nieuws opgeleverd’, besluit Hans Hendriks.
-Hugo van der Zande en Hans Hendriks hebben een nieuwe bijeenkomst van ‘De
buren van Heesch-West’ bijgewoond. Dit is een overleg waarin omwonenden, de
dorpsraden van Vinkel, Nuland en Geffen en actiegroep Eerlijk over Heesch-West
worden bijgepraat over ontwikkelingen rond het voorgenomen bedrijventerrein aan de
andere zijde van de A59. Tijdens dit laatste overleg werd bekend gemaakt dat de
betrokken gemeenten (Bernheze, Oss en Den Bosch) hebben besloten om de ruimte
voor bedrijven uit de zwaarste milieucategorie fors te beperken. In plaats van 35
hectare is er nog maar 6 hectare ingekleurd voor milieucategorie 5.1. Deze zone ligt
op Vinkelse grond, niet ver van de Weerscheut. Hans ziet de aanpassing als een
positieve beweging. ‘Al hadden we natuurlijk liever gezien dat deze milieucategorie
helemaal van de kaart was geveegd.’ Hugo voegt eraan toe dat de
gemeenschappelijke regeling ook een lijstje heeft gemaakt met bedrijven die sowieso
niet welkom zijn op Heesch-West: vuurwerkfabrieken, asfaltcentrales,
mestverwerkers, enzovoort.
Hans ziet deze handreiking als een belangrijke stap en benadrukt nogmaals dat het
van belang is in gesprek te blijven met de plannenmakers. ‘Er blijven nog genoeg
heikele punten over om het over te hebben.’
Hugo meldt verder dat er themabijeenkomsten worden belegd om belangstellenden
bij te praten over verschillende aspecten van Heesch-West. Op donderdag 19
december is de eerste in De Pas in Heesch. Deze gaat over de
verkeersafwikkeling.
Charles van Herpen vraagt zich af wat voor nut het heeft om over thema’s als
verkeersafwikkeling te praten als er kennelijk nog wijzigingen in de plannen mogelijk
zijn.
-De Duurzame Polder is onlangs ook zijdelings besproken in de Oss politiek. Hans
Hendriks merkt dat er weinig draagvlak voor een groot windpark is. De meeste
partijen willen alleen meedenken over een bescheiden aantal windmolens. Nieuwe
bijeenkomsten over dit onderwerp zijn tot nader order uitgesteld.
-Christa Dollevoet en Hans Hendriks hebben ook een bijeenkomst bijgewoond die
moet leiden naar een agrarische visie voor de gemeente Oss. Hoe ziet het
buitengebied er over een aantal jaren uit en welke rol spelen agrarische bedrijven
daarin. De eerste bijenkomst leverde weinig concrete gezichtspunten op. Het is niet
bekend hoe het vervolg er uitziet.
-Christa Dollevoet en Michel van Nistelrooij hebben afgelopen woensdag samen met
Veilig Verkeer Nederland, plaatselijke fietsenmakers en wijkagent Wim Kluessjen een
nieuwe fietsverlichtingsactie gehouden op het parkeerterrein van Nooit Gedacht. Er
zijn 150 ledlampjes uitgedeeld en bij een aantal fietsen is de verlichting gerepareerd.
Helaas kwamen veel jongere bezoekers van het sportpark vanwege het mistige weer
met de auto. Desondanks hielden alle partijen een positief gevoel over aan de actie.
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-Michel van Nistelrooij ziet op verschillende plekken dat het straatwerk na de aanleg
van de glasvezelkabel niet netjes oogt. Hij vraagt zich af of de gebiedsbeheerder
deze constatering deelt. Dat blijkt niet het geval. Volgens Pascal Peters worden
trajecten die door de aannemer zijn afgesloten door een collega van hem
gecontroleerd. Als het herstel niet aan de norm voldoet, dan wordt er ingegrepen.
‘Het is wel zo dat klinkers in het begin wat bol liggen, omdat de grond vaak nog
inklinkt. Dat is normaal. Als de oneffenheid blijft, moet er worden nagetrild.’ Mochten
er klachten zijn over dit onderwerp, dan kunnen deze gemeld worden via de buitenbeter-app of via de website van de gemeente.
-Hans Jansen vraagt aandacht voor de verkeerssituatie in de Pastoor van der
Kampstraat. Daar geldt een vrachtwagenverbod, maar dat wordt massaal
genegeerd, zo stelt hij. Wijkagent Wim Kluessjen zegt toe een of twee keer te
controleren of dat inderdaad zo is. ‘Mij is overigens niet bekend dat daar een
vrachtwagenverbod geldt. Ik ga ook uitzoeken wat de gewenste route is voor
vrachtwagens. Het moet niet zo zijn dat we met handhaving veroorzaken dat ze een
route gaan nemen die nog minder wenselijk is.’
-Wim Kluessjen vraagt de dorpsraad om een spilfunctie op zich te nemen bij het aan
elkaar knopen van verschillende whatsapp-groepen in Geffense buurten en wijken.
‘Laatst was er een jonge vrouw aan het collecteren in de wijk bij de
brandweerkazerne. Ze verkocht kerstkaarten voor een onbekend kinderdoel. Ik heb
haar gecontroleerd. Het bleek te gaan om een 19-jarige vrouw uit Rotterdam. Ze
wees me erop dat de gemeente Oss geen vergunningplicht kent voor collectanten. Ze
deed dus niks strafbaars, maar toch kun je je vraagtekens stellen bij deze actie op
zaterdagavond.’ In de wijk waar ze collecteerde, gingen de meldingen over de
dubieuze collectante rap rond. ‘Maar als ze de Papendijk oversteekt, loopt ze in een
wijk waar niemand op de hoogte is van die waarschuwingen. Er zou een app-groep
moeten zijn waar de beheerders van de verschillende buurtgroepen elkaar op de
hoogte houden van verdachte zaken. Een iemand zou daarvan de coördinatie op zich
moeten nemen.’ De dorpsraad bespreekt het verzoek van de wijkagent op 14 januari
in een besloten overleg.
-Wim Kluessjen komt ook nog even terug op een eerdere melding die in de dorpsraad
werd gedaan over overlast rond horecazaak Raqqas aan de Kerkstraat. Passanten
klagen over parkeeroverlast en een dreigende sfeer van bezoekers die op straat
rondhangen. Er zouden allerlei illegale zaken worden gedaan en de bezoekers laten
veel rotzooi op straat achter. Wim meldt dat de politie recent een controle heeft
uitgevoerd, maar dat er niks onoirbaars is aangetroffen. Wel werd de uitbater
gewezen op de rommel. ‘Dan merk je toch dat zo iemand uit Utrecht komt. Hij
veronderstelde dat er dagelijks een veegwagen van de gemeente langskwam om
straatvuil op te vegen.’ Wim heeft de uitbater ook verzocht om in contact te treden
met Horeca Geffen. ‘Met Effe noar Geffe gooide hij zijn deuren open voor het
publiek. Maar daarover was vooraf niet gecommuniceerd. Door overleg voorkom je
misverstanden en kweek je begrip.’
-Cees van Wanrooij vraagt of er dit jaar opnieuw een witte-voetjes-actie wordt
uitgevoerd. Bij zo’n actie gaan een aantal inwoners met de wijkagent op pad om de
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buurt te beoordelen op inbraakgevoeligheid. In de praktijk: voelen of auto’s, deuren
en poorten op slot zijn en bewoners wijzen op onveilige situaties. Michel van
Nistelrooij geeft aan dat hij daar best het initiatief toe wil nemen. ‘Maar dan moeten er
wel genoeg mensen zijn die mee willen lopen. Vorige keren kostte het best veel
moeite om ze bij elkaar te krijgen.’ Cees geeft aan dat hij belangstelling heeft om aan
te sluiten.
-Tonny van Erp meldt dat het Midwinterfestijn nu echt voor de deur staat. Op
zaterdag 21 december is iedereen welkom op het Arboretum. De chocolademelk
staat warm. Er is een lampionnenoptocht met kinderen en Passe Partout zingt
kerstliederen. ‘We hopen van half zeven tot half negen met veel dorpsgenoten terug
te kunnen blikken op het afgelopen jaar en alvast te toosten op het nieuwe jaar.’

9. Financiën
Penningmeester Michel van Nistelrooij meldt dat de volgende subsidieaanvragen zijn
beoordeeld:
- KPJ Go krijgt 250 euro voor het organiseren van een kerstdisco.
- Geffen.nl ontvangt eveneens 250 euro voor promotie van de site.
- Blaaskapel Ut Pomp Smoesje krijgt 150 euro aan sponsoring voor hun inzet
tijdens de 3FM Lifeline, die op vrijdag 20 december door Geffen komt. De jonge
muzikanten verwelkomen de dj’s bij de entree van het dorp en begeleiden ze tot
de grens met Oss. Het bedrag is bestemd voor de bestrijding van mensenhandel.
- Goed Gevoel Geffen krijgt 200 euro om prijzen aan te schaffen voor hun
kinderbingo. De opbrengsten daarvan gaan naar een goed doel.
- De versierwerkgroep van basisschool De Wissel ontvangt 355 euro om de
school en daarmee ook De Koppellinck volgend jaar sfeervol aan te kleden met
drie kunstkerstbomen en verlichting. De versieringen worden in januari in de
uitverkoop op de kop getikt.

10. Sluiting

Contactlijst leden DG
naam
functie

Tel.no.:

e-mail adres

Hans Hendriks

Voorzitter

06-53366587

hplm.hendriks@gmail.com

Michel van Nistelrooij

06-1374 1581

mvannistel@gmail.com

Peter van Erp

Wnd voorzitter/
penningmeester
secretaris

06-1035 1036

peter.vanerp1@gmail.com

Christa Dollevoet

2de secretaris

06-4845 9885

c.dollevoet@ziggo.nl

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
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Geert van Boxtel
Wim Slebus
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Wijkcoördinatoren

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