Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
17-2-2020

Verslag van de openbare vergadering van 17 februari 2020
Aanwezige leden: Hans Hendriks (voorzitter), Hugo vd Zande,Tonny van Erp, Christa
Dollevoet, Rob Winkel, Peter van Erp (verslag)
Aanwezig namens Gemeente Oss: Pascal Peters (gebiedsbeheerder), Geert van Boxtel
(wijkcoördinators)
Overige toehoorders/insprekers: Eduard van Heese, Jo van Dinther, Cees van Wanrooij,
Hans Jansen, Mark vd Doelen, Giel vd Akker (voorzitter dorpsraad Nuland).
1. Opening/agenda
Voorzitter Hans Hendriks heet de belangstellenden welkom, in het bijzonder Giel vd Akker,
die als voorzitter van de dorpsraad in Nuland te gast is. Hans meldt daarna dat dorpsraadlid
Michel van Nistelrooij deze vergadering niet aanwezig kan zijn.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag openbare vergadering 20 januari
Eduard van Heese vraagt aandacht voor een alinea uit een eerder verslag waarin over de
hoogte van ‘blok B’ in het project Dorpshart wordt gesproken. Op aandrang van inwoners is
de hoogte beperkt tot drie verdiepingen. In de dorpsraad is gesteld dat de hoogte gelijk moet
zijn aan die van belendende panden. Eduard wil dat daar strikt aan wordt vastgehouden.
Hans Hendriks bevestigt dat dit zo is gezegd en neemt de opmerking verder voor
kennisgeving aan.
4. Rondvraag
Jo van Dinther vraagt aandacht voor de oversteek van de Runrotstraat naar de
Kerkesteeg over de Heesterseweg. Jo vindt dit een gevaarlijke kruising, zeker met het oog
op de vele kinderen die sinds dit seizoen op en neer fietsen naar het nieuwe scoutinggebouw
aan de Kerkesteeg. Hij vraagt zich af of automobilisten op de Heesterseweg tot matiging van
snelheid kunnen worden gemaand, bijvoorbeeld door plaatsing van de waarschuwende
‘bruggen’ die bij de reconstructie van de Kloosterstraat ter hoogte van de basisschool zijn
verwijderd. Pascal Peters adviseert Jo om de melding en suggestie in de Buiten Beter-app te
plaatsen, zodat er serieus naar wordt gekeken.
Mark vd Doelen houdt een nieuw pleidooi om de doorgang tussen zorgcentrum De Heegt
en Gera’s Bloemdesign aan de Kloosterstraat overdag open te stellen voor passanten.
Deze doorgang is met een poort afgesloten, maar Mark merkt dat er door bewoners van de
aanleunwoningen behoefte bestaat om deze doorsteek te gebruiken. Hij oppert om de poort
’s ochtends te laten openen door de koster, als deze ook de kerkdeuren opent en ook bij
sluiting van de kerk de poort te sluiten. De dorpsraad gaat informeren of dit een mogelijkheid
is.
Hans Jansen meldt dat de kuilen en oneffenheden in Pastoor vd Kampstraat onlangs
netjes zijn geëffend en dat er tot zijn genoegen ook geen zware vrachtwagens meer door
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de straat komen. Hans heeft hier in eerdere bijeenkomsten opmerkingen over gemaakt. Naar
aanleiding daarvan zijn gemeente en politie in actie gekomen. Het resultaat stemt tot
tevredenheid.
Giel vd Akker meldt dat de provincie en gemeenten Den Bosch en Oss nu toch in actie willen
komen om knelpunten in snelfietsstraat F59 aan te pakken. Wat dit in de praktijk betekent
moet dit voorjaar duidelijk worden.
5. Ingekomen stukken
- De Duurzame Polder heeft een eindrapport gepresenteerd. Deze week wordt dit nog in de
verschillende overlegorganen besproken, meldt Hans Hendriks. Mensen die denken dat het
rapport een concreet inzicht geeft in de mogelijke wind- en zonneparken die in de polder
tussen Oss en Den Bosch kunnen landen komen bedrogen uit. ,,Het is vooral een
inventarisatie van de huidige waarden van het gebied en alle partijen die er een belang
hebben.” Hans gaat na of het rapport na de overleggen verder verspreid kan worden.
- Uitnodiging Windcollectief Oss-Den Bosch. Het Windcollectief bestaat uit een groep
boeren die in de polder een windpark willen stichten. Zij beleggen vier bijeenkomsten om
hun plannen te presenteren aan het publiek. In Geffen staat deze bijeenkomst gepland voor
24 maart in De Koppellinck.
- Landschapsbeheer Oss doet een oproep aan inwoners om mee te doen met de Landelijke
Opschoondag op 21 maart aanstaande. In Oss zijn 15 locaties geselecteerd waar
vrijwilligers zwerfvuil gaan opruimen. In Geffen is de coördinatie in handen bij
Landschapsbelang Maasdonk. De omgeving van de Heestersweg-Oude Baan is het gebied
dat wordt opgeschoond. Aanmelden kan via de website van Landschapsbeheer Oss.
Overigens is burgemeester Wobine Buijs van plan om een zestiende plek op te schonen en
wel langs de N329, Weg van de Toekomst. Ze roept inwoners op om haar te helpen.
- Het college van B en W van Oss heeft de dorpsraden geïnformeerd over een nieuwe
aanpak van het huishoudelijk afval. Doel is om de hoeveelheid restafval (grijze kliko) fors
terug te dringen. Om dit te bereiken is het voorstel aan de gemeenteraad om de grote kliko
van 240 liter om te ruilen voor een kleinere van 140 liter. Deze container wordt ook nog eens
minder vaak geleegd: een keer per vier weken in plaat van eens in de drie weken. Daar
tegenover staat dat afval van plastic verpakkingen, drankkartons en blik vaker wordt
opgehaald: eens in de twee weken in plaats van eens in de drie weken. Dat gebeurt enkel
nog door de inzameling van zakken. De oranje kliko die Geffen bij wijze van proef kreeg
wordt niet langer geleegd. Dit omdat er veel te veel rotzooi in werd gegooid die er niet in
thuishoorde. In plaats van de oranje kliko krijgt iedereen een kliko met blauwe klep. Daarmee
wordt voortaan het oud papier ingezameld. Ervaring in andere gemeenten leert dat in deze
kliko nauwelijks andere verontreiniging wordt aangetroffen.
De veranderingen gaan gepaard met een behoorlijke verhoging van het tarief
afvalstoffenheffing. In de dorpsraad klinkt de suggestie om aan te sluiten bij de afvaldienst
van Den Bosch. Mogelijk kan dit tot een efficiëntere inzameling en verwerking leiden. Mark
vd Doelen (raadslid VDG) vindt de suggestie het onderzoeken waard. De gemeenteraad van
Oss buigt zich in maart over de voorstellen.
- De gemeente heeft gereageerd op het voorstel van Bai Lang van Gaal en Vera van Uden
om het nieuwe pad tussen de Kerkstraat en Keppestraat de naam Patrick John Line Pad te
geven. Die reactie is negatief: ‘Er worden geen namen toegekend aan steegjes of een pad
als dit voor de vindbaarheid en veiligheid niet noodzakelijk is en enkel bedoeld is om een
persoon te eren.’ We zullen de kinderen op de hoogte stellen van deze reactie. Tegelijk
broeden we op andere manieren om de ter plekke gesneuvelde Engelse militair te eren.
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- Het college van B en W van Oss heeft het bestemmingsplan dat uitbreiding van
bouwbedrijf Van Schijndel aan de Bredeweg in Geffen mogelijk maakt op aangeven van
de Raad van State aangevuld. Deze wijzigingen worden ter goedkeuring aan het
rechtscollege voorgelegd. Als die instemt dan is het bestemmingsplan alsnog goedgekeurd.
Bezwaarmakers kunnen daartegen nog wel beroep instellen, maar alleen op de aangepaste
onderdelen.
- In De Koppellinck vindt op 11 maart een informatiebijeenkomst plaats voor ouders van
kinderen tussen 12 en 17 jaar over de effecten van alcohol op het puberbrein. Deze
bijeenkomst zou eigenlijk al in oktober plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld door de
afzegging van kinderarts Gordon Slabbers van ziekenhuis Bernhoven. De avond wordt
georganiseerd door Geffen Zorgt in samenwerking met huisarts P. Berkelaar, GGD en
Novadic-Kentron.
- In Nuland heeft zich een werkgroep gevormd: Leefbaar Nuland. Deze werkgroep richt zich
op het voorkomen van verkeershinder in het dorp door de vestiging van bedrijventerrein
Heesch-West. De eerste bijeenkomst van de werkgroep heeft op 30 januari plaatsgevonden.
Zo’n zestig inwoners hebben zich gemeld als sympathisant. Inwoners van Geffen die
belangstelling hebben kunnen zich vervoegen bij Jos van Sleuwen of Hans vd Biezen.

6. Ontwikkelingen in de openbare ruimte

Gebiedsbeheerder Pascal Peters bespreekt de onderwerpen die hem in het Geffense
bezighouden.
-

Het Geerpark (naast sporthal) wordt verder ingericht. Op 29 februari worden een
aantal bomen geplant. Elshofbewoner Jan van Vucht heeft zich nog met een
aantal aanvullende ideeën voor het park bij Pascal gemeld. De twee gaan deze
nog nader bespreken. De fitnesstoestellen die van Vorstengrafdonk naar hier zijn
verplaatst worden intussen al veelvuldig gebruikt, ziet Pascal. Rob Winkel zegt in
dit verband dat hij via de Buiten Beter-app heeft gemeld dat een aantal schroeven
van toestellen los zitten.

-

Over de vervanging van de steile trap bij het Patrick John Line Pad is nog
geen nieuws te melden.

-

De nieuwe inrichting van de openbare ruimte achter de Koppellinck is nog
onderwerp van overleg in de ouderraad van basisschool De Wissel. Pascal heeft
op een tekening aangegeven hoe de gemeente de zaak wil inrichten. Hij wacht de
reactie van de ouderraad en dorpsraad af.

-

Een nieuwtje: de gemeente gaat het kunstgrasveld aan de Magnolia vervangen.
Geconstateerd is dat het trapveldje ‘op’ is. Pascal hoopt dat de vervanging dit
voorjaar kan worden uitgevoerd.

-

Ten overvloede meldt Pascal dat de uitbreiding van het Arboretum aanstaande
is.

-

Op de rijbaan voor basisschool De Wissel worden binnenkort markeringen
aangebracht die spelende kinderen voorstellen. De markeringen vervagen in de
loop der maanden tot er niks meer van te zien is. Deze markeringen worden bij
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alle basisscholen in de gemeente Oss aangebracht.
-

Pascal meldt dat het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) waarschijnlijk in
maart door het college van B en W wordt vastgesteld. In dit programma worden
de grote onderhoudsposten van de komende jaren op een rij gezet. Voor Geffen
zit er deze ronde weinig in. De versmallingen in de Papendijk tussen de
Bradweerkazerne en de A59 worden dit jaar wel aangepakt. De reconstructie van
dezelfde weg binnen de bebouwde kom is zoals bekend uitgesteld tot 2021. Dit
om aan te sluiten bij de werkzaamheden die Brabant Water heeft gepland voor de
waterleiding onder de weg.
Cees van Wanrooij vraagt in dit verband of er ook nog plannen zijn om de
trottoirs langs de Kloosterstraat tussen De Koppellinck en de Bredeweg te
verbeteren. Pascal moet hem teleurstellen. Alleen ter hoogte van de nieuwbouw
van De Oorsprong komt een nieuw voetpad. De rest zal op zijn vroegst worden
aangepakt als de riolering onder de weg moet worden vervangen. Wel worden
kleine reparaties uitgevoerd bij losliggende klinkers en dergelijke.

7. Dorpshart
De prijsvraag voor nieuwbouw op de plek van het voormalige gemeentehuis heeft veel
ondernemers tot actie aangezet. Elf bedrijven meldden zich met een visie en referenties. Uit
die elf zijn vier bedrijven geselecteerd die een concreet bouwplan mogen uitwerken. Die
vier bedrijven zijn: Van Wanrooij (Geffen), P+R Bouw (Peters en Reuvers),
Wagemakers/Muller/Leenders Architecten en Janssen de Jong. Bedrijven die niet zijn
geselecteerd kunnen nog tot eind deze maand bezwaar maken. In mei worden de
uitgewerkte plannen van de vier geselecteerde bedrijven beoordeeld en ook voorgelegd aan
buurtbewoners. Op 9 juni wordt de knoop doorgehakt welke ontwikkelaar zijn plan mag
realiseren. De dorpsraad is aangenaam verrast met de animo. De kwaliteit van de
geselecteerde bedrijven staat buiten kijf. We wachten het resultaat van hun uitwerkingen af.
8. Mededelingen
- Christa Dollevoet blikt tevreden terug op het Donkere Dagen Offensief. Samen met
Michel van Nistelrooij, drie agenten en dertien dorpsgenoten is zij een avond op pad
gegaan om te zien hoe makkelijk het inbrekers en insluipers gemaakt wordt in Geffen.
“Veel positieve reacties en een enkele negatieve. We gaan hier volgend jaar zeker
mee door.” Cees van Wanrooij lacht: “Iemand zei dat hij zijn auto bewust niet op slot
zet, omdat ze anders de ruit intikken om binnen te komen”
- Hans Hendriks meldt dat zijn bemiddelingspoging in De Wiel op niets is uitgelopen.
Bewoners van deze straat klagen al jaren over de staat van onderhoud van de
perken en over de kwaliteit van het water in de wiel. De gemeente wijst op een
contract dat met buurtbewoners is afgesloten voor zelfonderhoud. De bewoners die
dat hebben ondertekend zijn inmiddels verhuisd, niet in staat of niet langer bereid om
de werkzaamheden uit te voeren. Hans kon uiteindelijk zelfs geen bewoner vinden
met wie hierover het gesprek kon worden aangegaan. Daarop heeft wethouder Johan
vd Schoot aangegeven dat de gemeente er zijn handen vanaf trekt. De IBN krijgt
opdracht werkzaamheden aan de perken te staken. Dit zal ongetwijfeld tot nieuwe
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wrevel leiden. De dorpsraad betreurt het dat dit gebeurt, maar ziet voorlopig geen
oplossing.
Pascal meldt dat ook aan de waterkwaliteit in de wiel voorlopig niets wordt gedaan.
“We hebben samen met het waterschap verschillende opties bekeken. Die bleken
allemaal erg kostbaar, zonder garantie op een goed eindresulstaat.” Grote kans dat
komende zomer weer blauwalg in het water wordt aangetroffen.
- Hans Hendriks meldt dat de dorpsraden van Geffen, Nuland en Vinkel nog steeds in
gesprek zijn met gemeentebestuurders van Den Bosch, Oss en Bernheze over
Heesch-West. Ook actiegroep Eerlijk over Heesch-West zit nog aan tafel om de
belangrijkste pijnpunten van het toekomstige bedrijventerrein weg te krijgen. Waar het
toe leidt is afwachten. Intussen staat de eerste themabijeenkomst over windenergie
op stapel in De Pas in Heesch. Het betreft geen openbare bijeenkomst.
9. Financiën
Er zijn deze maand geen subsidieaanvragen ter behandeling.
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

Geert van Boxtel
Wim Slebus

Wijkcoördinatoren
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