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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

20-05-2019 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 20 mei 2019 
Aanwezige leden: Michel van Nistelrooij, Tonny van Erp, Rob Winkel, Christa Dollevoet, 

Peter van Erp (verslag), Hans Hendriks 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel. 
Overige toehoorders/insprekers: Mark vd Doelen, Eduard van Heese, Hans Jansen en 

Rien Oomens.  
 
 
1. Opening 

Hans Hendriks heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Insprekers 

Er hebben zich voor deze vergadering vooraf geen insprekers gemeld.  
  

4. Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen.  

 

5. Rondvraag 

Mark vd Doelen vraagt zich af hoe het is gesteld met de tweede duofiets die Geffen tot zijn 

beschikking krijgt. Christa antwoordt dat deze fiets deze week wordt opgehaald en gestald bij 

De Heegt. De hoop is dat beide voertuigen met regelmaat worden gebruikt.   

 

6. Ingekomen stukken 
- Uitnodiging bijeenkomst wijk- en dorpsraden Oss. Wijkraad Noordwest 

(Ussen) heeft geopperd om een bijeenkomst te organiseren voor alle wijk- en 
dorpsraden van Oss, om op informele wijze ervaringen uit te wisselen. Dorpsraad 
Geffen heeft aangegeven op dit moment geen behoefte te hebben aan een 
dergelijke bijeenkomst. Er zijn al behoorlijk wat formele gelegenheden waarop 
leden van de wijk- en dorpsraden elkaar tegen het lijf lopen. Mogelijk kan daar bij 
een volgende gelegenheid een nazit aan gekoppeld worden.  

- Open Kerkendag op 10 juni. De dorpsraad heeft kennis genomen van deze dag. 

We hebben begrepen dat de rondleidinggroep in Geffen deze keer niet deelneemt 
en dat de Geffense kerk dus gesloten zal blijven op 10 juni. Reden is dat de kerk 
in april ook al open was op de Ontdek Geffen Dag en open zal zijn tijdens Effe 
Noar Geffe en de Monumentendag. Verder kunnen groepen altijd verzoeken om 
een rondleiding op een zelf te bepalen moment.  

- Wijkacademie. De leden van de dorpsraad zijn uitgenodigd om deel te nemen 
aan de volgende wijkacademie van de gemeente Oss. Dit is een bijeenkomst 
waarop meer geleerd kan worden over een bepaald onderwerp. In dit geval staat 
het thema bestemmingsplan centraal en leren deelnemers hoe de site 
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ruimtelijkeplannen.nl te gebruiken. Namens dorpsraad Geffen nemen Peter van 
Erp en Michel van Nistelrooij deel.  

- Trefhetinoss.nl heeft de dorpsraad gevraagd om de kopijstroom voor deze 
website vanuit Geffen op gang te brengen. Op Trefhetinoss.nl kunnen mensen 
lezen wat er in de gemeente aan activiteiten te beleven is. De dorpsraad heeft de 
verzoekers verwezen naar Geffen.nl, waar heel veel Geffense activiteiten terug te 
vinden zijn. Mogelijk kan er een uitwisseling op gang worden gebracht.  

- Van Charles van Herpen ontvingen we een mail met twee vragen, die inmiddels 
zijn beantwoord. Het eerste punt betreft de vervanging van omgeknakte bomen 
aan de Heesterseweg. Daar heeft gebiedsbeheerder Pascal Peters over 
toegezegd dat deze in  het najaar worden vervangen. Het tweede punt betreft de 
situatie aan het Spoorpad, Tussen de Kerkstraat en De Oorsprong. Daarover 

heeft Pascal gemeld dat er voorlopig geen plannen zijn om iets aan te doen. Hans 
Hendriks meldt in reactie hierop dat hij de kwestie bij het eerstvolgende overleg 
met wethouder Johan van der Schoot zal aankaarten. De dorpsraad roept al jaren 
op om deze verwilderde strook aan de entree van Geffen op te knappen en in te 
richten als parkeerplaats. Na een toezegging van de vorige gebiedsbeheerder 
lijken we nu weer terug bij af. “Het wordt tijd om dit eens op een hoger niveau aan 
de orde te stellen”, concludeert Hans.  
Mark vd Doelen vraagt en passant aandacht voor een voetpad dat vanaf De 
Oorsprong richting het betreffende terrein loopt. Dat pad loopt nu nog dood tegen 
de steile spoordijk en heeft dus geen enkele functie.  
Eduard van Heese oppert de mogelijkheid om de gemeente te dwingen tot 
handhaving van de eigen regels. Het betreffende terrein heeft in het 

bestemmingsplan de functie verkeer, maar wordt niet als zodanig gebruikt. Hans 
reageert dat hij op dit moment meer heil ziet in overleg. “We beginnen bij de 
voordeur.”  

- MFC De Koppellinck stelt een klankbordgroep samen die een of twee keer per 

jaar bij elkaar komt om het wel en wee van de accommodatie te toetsen. Namens 
de dorpsraad schuift Christa Dollevoet aan.  

- De gemeente Oss is van plan een ‘digitaal platform voor inwoners’ te starten. 

Met behulp van dit platform zou een direct en interactief communicatiekanaal met 
de inwoners moeten  ontstaan. De dorps- en wijkraden zijn gevraagd om iemand 
af te vaardigen voor enkele meedenksessies over de inrichting van dit platform. 
„Communicatieman‟ Rob Winkel meldt zich namens dorpsraad Geffen aan.  
 

 

7. Voortgang Dorpshart Geffen 

Tonny van Erp blikt tevreden terug op het tweede dorpsgesprek dat op 15 mei plaatsvond in 

De Koppellinck. Ruim tachtig Geffenaren discussieerden mee over de inrichting van het 

Dorpsplein. Ze werden geprikkeld door drie zeer uiteenlopende scenario’s die door 

stedenbouwkundig bureau LOS Stad om Land waren getekend. Er werden volop groene en 

rode stickers geplakt om aan te geven wat als positief of negatief werd bestempeld. Op basis 

van deze stickers, de geschreven toelichtingen en de presentaties van elke groep, gaat LOS 

één nieuw scenario schetsen. Maar niet voordat ook de oogst aan reacties is meegenomen 

die op de website dorpshartgeffen.losstadomland.nl worden gepost. De komende weken 

kan iedereen hier nog zijn mening kwijt over de gepresenteerde scenario‟s. Op 26 juni zal 

het derde en laatste dorpsgesprek in De Koppellinck plaatsvinden. Dan kan iedereen zijn 

mening geven over het uiteindelijke resultaat. Op basis daarvan gaat LOS nog één keer 

terug naar de tekentafel. In september zal het definitieve ontwerp ter advisering worden 

voorgelegd aan de dorpsraad. Daarna is het aan de gemeenteraad om er zich over uit te 

spreken en budget voor uitvoering beschikbaar te stellen.  
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8. Mededelingen 

- Windpark Oss- Den Bosch. Na een stilte van een halfjaar waren de betrokken 

dorps- en wijkraden uitgenodigd om op 8 mei aan te schuiven voor een 

informatiebijeenkomst. Uit die bijeenkomst bleek vooral dat er het komende jaar geen 

onomkeerbare stappen worden gezet, aldus Hans Hendriks, die samen met Christa 

Dollevoet aanwezig was. Belangrijkste processtap die nu gezet wordt is de vorming 

van een klankbordgroep waarin alle belangengroepen zijn vertegenwoordigd. Zowel 

vanuit de Osse als de Bossche zijde mag één vertegenwoordiger van de wijk- en 

dorpsraden aanschuiven. Wie dat van Osse zijde wordt is onderwerp van beraad. 

Leden van de Geffens en Lithse dorpsraad komen in aanmerking, als ook leden van 

de wijkraad Noordwest (Ussen). Hans Hendriks verwacht dat volgend jaar rond deze 

tijd duidelijk zal worden wat de plannen voor het grootschalige windmolenpark in de 

polder behelzen.  

Eduard van Heese hoopt dat dan ook duidelijk wordt hoe de opbrengsten van het 

park zullen worden verdeeld. “Dat moet vooraf duidelijk worden gemaakt.” Hij verwijst 

naar de plannen met het kleinschalige windpark Elzenburg-De Geer, waar de 

initiatiefnemers geld storten in fondsen voor de gemeenschap. Eduard laat opnieuw 

blijken zeer sceptisch te staan tegenover de plannen.  

 

- De Heegt. Tijdens de vorige openbare vergadering vertelde regiomanager Esther 

de Leeuw van Weenen dat BrabantZorg zorgcentrum De Heegt anders in gaat 

richten. Gevolg is dat het restaurant, waar ook niet-bewoners gebruik van maken, 

gaat sluiten. Ongeveer twaalf mensen worden hierdoor gedupeerd, tenzij er een 

alternatief wordt gevonden. Hans Hendriks heeft na deze vergadering een 

bijeenkomst belegd met een aantal bezorgde Geffenaren die mee willen denken over 

dat alternatief. Inmiddels is er een werkgroep ontstaan onder leiding van Theo 

Willemse, de nieuwe voorzitter van Geffen Zorgt. Deze werkgroep bestaat verder uit 

mensen van het Oude Klooster, KBO en Ziekencomité. Antoon Romme (Oude 

Klooster) heeft al bij het eerste beraad aangegeven dat de ruimte die nu nog gehuurd 

wordt door BrabantZorg beschikbaar blijft als restaurant. Daarmee lijkt een eerste 

stap gezet op weg naar continuering van deze voor kwetsbare ouderen belangrijke 

voorziening. Hans Hendriks heeft er vertrouwen in dat ook in de maaltijden zal 

worden voorzien. Hij spreekt de verwachting uit dat de doelgroep voor deze 

eetgelegenheid in de nabije toekomst alleen maar groeit. “Daarbij wil ik op 

persoonlijke titel nog melden dat ik zie dat Geffen Zorgt een steeds belangrijkere rol 

gaat spelen in onze Geffense samenleving. En dat is heel waardevol.”   

 

- Verkeersveiligheidsdag. Christa Dollevoet en Michel van Nistelrooij hebben 

namens de dorpsraad samen met Veilig Verkeer Nederland een complete 

verkeersveiligheidsdag op poten gezet. Op 23 juni zijn er tal van demonstraties en 

activiteiten op het Dorpsplein en directe omgeving op dit thema. Brandweer, politie, 

EHBO, Regionale Ambulancevoorziening en Veilig Verkeer Nederland zijn 

vertegenwoordigd. Er is onder meer en kantelsimulator, een dode-hoek-demonstratie, 

reanimatieles en mogelijk ook een E-bikeparcours.  

Rien Oomens vraagt ook aandacht voor wandelaars, al dan niet met rollator.  
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- De dorpsraad heeft een nieuwe website. De oude werd niet langer technisch 

ondersteund. Rob Winkel en Hugo vd Zande hebben veel tijd en energie gestoken in 

de nieuwe site. We zijn allemaal zeer tevreden met het opgefriste resultaat. Het adres 

blijft dorpsraadgeffen.nl  

 

- Hans Hendriks meldt dat hij eerder op de dag officieel is beëdigd als lid van de 

dorpsraad Geffen. Eerder al had het gemeentebestuur met zijn benoeming 

ingestemd.  

 

- Koningsdag. Christa Dollevoet meldt dat de jaarlijkse bijeenkomst voor 

gedecoreerden die door de dorpsraad wordt georganiseerd is bijgewoond door 19 

inwoners. Dat zijn er helaas weer iets minder dan vorig jaar.  

Mark vd Doelen heeft signalen opgepikt dat een aantal gedecoreerden wegblijft 

omdat hun partner niet is uitgenodigd voor de bijeenkomst. Die signalen hebben ook 

de dorpsraad bereikt. Reden om te overwegen volgende keer ook de partners uit te 

nodigen. “Maar dan moeten we waarschijnlijk wel gaan werken met vooraf 

aanmelden”, weet Tonny van Erp. “We hebben dit jaar 48 gedecoreerden 

uitgenodigd. Als die allemaal met partner komen, hebben we 96 mensen. Dat vergt 

een andere voorbereiding dan 19 mensen.”  

Tijdens de lintjesregen bleef het dit jaar droog in Geffen. Afgelopen jaar heeft alleen 

Hans Hoeben een koninklijke onderscheiding gekregen, maar die is ons helaas 

ontvallen. Christa roept inwoners van Geffen op om dorpsgenoten bijtijds voor te 

dragen. “Er zijn tal van inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Maar er moet wel 

iemand het initiatief nemen.” Voordrachten moeten bij voorkeur voor 15 juni worden 

gedaan.  

 

- Vervolgbijeenkomst vitale verenigingen. Voetbalclub Nooit Gedacht organiseerde 

een tweede bijenkomst voor bestuurders van Geffense verenigingen om  over 

samenwerking te praten. Michel van Nistelrooij was er op 13 mei namens de 

dorpsraad bij. Er waren 23 deelnemers van verschillende verenigingen aanwezig. Zij 

dachten in vier themagroepjes na over mogelijkheden om elkaar te versterken. Met 

name op het gebied van materialen en activiteiten werden mogelijkheden gezien. Een 

werkgroepje gaat nu bezien of er een databank kan komen waarin verenigingen 

kunnen zien of er spullen kunnen worden geleend van een andere vereniging. Een 

ander groepje gaat uitwerken of georganiseerde activiteiten van de ene vereniging 

ook kunnen worden opengesteld voor leden van andere verenigingen. Michel spreekt 

van een geslaagde avond.  

 

- Heropening speeltuin De Klimop. Op 15 mei was niet alleen het tweede 

dorpsgesprek over het Dorpshart, maar werd ook speeltuin De Klimop heropend. De 

speeltuin is in de afgelopen maanden opnieuw ingericht, opgeknapt en er zijn nieuwe 

speeltoestellen geplaatst. Rob Winkel was namens de dorpsraad kartrekker in dit 

project, waarbij vooral de omwonenden de schouders onder de uitvoering hebben 

gezet. Wat Hans Hendriks betreft een voorbeeldproject voor de rol van een actieve 

dorpsraad die de handen uit de mouwen steekt, met complimenten voor Rob die als 

„verbindingsofficier‟ optrad tussen gemeente en inwoners.  

 

9. Financiën 



Verslag Dorpsraad Geffen Pagina 5 20-05-2019 
 

De dorpsraad heeft deze maand twee subsidieverzoeken ontvangen.  

- In De Oorsprong blijkt zich nu al een buurtvereniging te hebben gevormd. Zij willen 

binnenkort een kennismakingsmiddag en -avond houden voor alle nieuwe 

bewoners. De dorpsraad moedigt dit aan met een bijdrage van 250 euro.  

 

- Stichting Sint Jozefoord houdt deze zomer weer een seniorendag, waar ook 

Geffense ouderen welkom zijn. De dorpsraad verstrekt 100 euro subsidie om de 

kosten voor deze ouderen te drukken.  

 

Penningmeester Michel van Nistelrooij meldt dat van het jaarbudget van 17.000 euro pas 

4.000 euro is uitgegeven. Inwoners of verenigingen die (nieuwe) initiatieven hebben die 

een steuntje in de rug verdienen kunnen daarvoor een aanvraag indienen. De betreffende 

formulieren zijn te vinden op onze (nieuwe) website.  

10. Sluiting  

 

 

 
 
Contactlijst leden DG 

naam functie Tel.no.:  e-mail adres 

Hans Hendriks Voorzitter 06-53366587 hplm.hendriks@gmail.com 

Michel van Nistelrooij Wnd voorzitter/ 
penningmeester 

06-1374 1581 mvannistel@gmail.com 

Peter van Erp 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 

Geert van Boxtel 
Wim Slebus 

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