Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
19-09-2022
de Koppellinck

Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Geffen, maandag 19
september 2022
Aanvang 20.00 uur, locatie de Koppellinck
Aanwezige leden: Henriëtte van Bergen, Christa Dollevoet, Yvonne van Berlo, Inge
Wagemans, Kees van Alphen (verslag).
Aanwezig namens Gemeente Oss: Pascal Peters (gebiedsbeheerder).
Afwezig met kennisgeving: Hans Hendriks en Geert van Boxtel (wijkcoördinator) wegens
vakantie. Melanie van Erp (wijkcoördinator).
Overige toehoorders/insprekers:
J. Bijleveld, Mark vd Doelen, Eduard van Heese, Charles van Herpen en Michel van
Nistelrooij.
1. Opening
Henriëtte van Bergen opent de vergadering. Heet iedereen welkom. Zij geeft aan wie er deze
vergadering niet bij kan zijn.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vorige vergadering
- Verslag 20 juni 2022 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag informeert de voorzitter naar het resultaat van de
speeltoestelleninspectie die medio juli 2022 plaatsvond. Pascal vertelt dat er geen toestellen
zijn afgekeurd. Er is wel onderhoud gepleegd aan enkele toestellen. Volgend jaar zal een
toestel aan de Rosmolen moeten worden vervangen.
4. Rondvraag/spreekrecht publiek
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
5. Mededelingen gebiedsbeheerder
1.
Er is een nieuw meldingensysteem op www.oss.nl. Er zitten nieuwe mogelijkheden op.
Aangegeven wordt of iemand anders de melding al heeft gedaan. Je kunt ook zien wie de
eigenaar is van een perceel. De “buiten beter app” (landelijke app) kan nog wel worden
gebruikt maar liever melden met e-mailadres van de gemeente Oss. Meldingen via de
landelijke app moeten via het KCS systeem van de gemeente Oss worden omgezet in het
“eigen” gemeentelijk systeem.
2.
Overleg tussen bewoners van de appartementen aan de Smidse en de toekomstige
bewoners aan de Meubelhof hebben erin geresulteerd dat het pad tussen Van Coothstraat
en de Vlijmdstraat gedeeltelijk zal worden verhard. Er komt een gedeeltelijke verharding van
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1,20 meter tegen de houten schutting die daar staat (bijvoorbeeld voor het plaatsen van
containers).
3.
Bij de rotonde aan de Rijksweg (bij viaduct d’n Haon) wordt het groen tijdelijk verwijderd voor
het vernieuwen van enkele elektraleidingen.
4.
Hinderlijke paaltjes die hier en daar zijn geplaatst bijvoorbeeld om bepaalde soorten verkeer
te vermijden. Kan worden gemeld via www.oss.nl. De gemeente zal ze dan verwijderen.
5.
Bij “Den Brier 59” wordt in het voorjaar van 2023 begonnen met de reconstructie van de
verbinding met de Waterlaat. De projectontwikkelaar laat eerst sloopwerkzaamheden
uitvoeren.
6.
Kloosterstraat (reconstructie) Op 19 september 2022 is men pas begonnen met de
werkzaamheden. Komende week is alleen Brabant Water aan het werk. Dan gaat de
gemeente aan de slag met het vernieuwen van de waterleiding. Men hoopt voor kerst klaar
te zijn met het werk. Nu is Brabant Water enkele weken bezig (verleggen waterleiding).
Daarna de gemeente pas. Brabant Water gaat ook in een gedeelte van de Elshof aan de
slag dat project duurt 20 weken.
Eduard van Heese vraagt of het fietssluisje bij het Beertje wordt gerepareerd. Had hij in één
van de vorige vergaderingen ook al gemeld. Pascal geeft aan dat ook deze zaken gemeld
kunnen worden en via zo’n melding komt de gemeente in actie.

6. Ingekomen stukken
Er is een vacature in de dorpsraad. Deze is ontstaan als gevolg van terugtreden van Johan
van der Wardt. Er wordt een nieuwe oproep geplaatst in Torenklanken en op de website.
Hierin staat ook dat mensen kandidaten die ze geschikt vinden kunnen melden bij de
dorpsraad. Leden van de dorpsraad hebben helaas zonder resultaat al enkele personen
benaderd. Michel merkt op dat de samenstellingscommissie wel een rol moet krijgen bij de
uiteindelijke voordracht voor benoeming van een nieuw lid van de Dorpsraad.
7. Mededelingen
-

Geffense plas, vervolgproces

Op 30 augustus 2022 heeft het college ingesteld met een ontwerp ambitienota. De volgorde
van enkele selectiecriteria is gewijzigd. Deze nota wordt a.s. donderdag in de
raadscommissie besproken. Op 6 oktober 2022 volgt dan het raadsbesluit. Dan wordt de
prijsvraag uitgezet en begin december wordt een keuze gemaakt van drie inschrijvingen.
Deze drie inschrijvingen worden dan beoordeeld. De gunning is in april 2023. De planning
zal op de site van de dorpsraad worden geplaatst. Het wordt een laagdrempelige
recreatievoorziening.
-

Activiteit veiligheid/ donkere dagen in voorbereiding

De dorpsraad wil hiermee aan de slag.
8. Subsidieverzoeken en Budgetoverzicht
- Stichting Effe noar Geffe
De dorpsraad stemt in met een subsidiebedrag van € 750,00 (elektriciteitsvoorziening en het
vernieuwen van de kabels hiervoor).
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-

Restauratiecommissie Kerk

De dorpsraad stemt in met een subsidiebedrag van € 250,00. Er was een tekort van €
2.500,00. Het gaat om een onderzoek naar de geschiedenis van de kerk en archeologische
vindplaatsen.
-

Tennisvereniging De Vlijmd

De dorpsraad stemt in met een subsidiebedrag van € 250,00.
-

Jeugdvakantieweek Geffen

Betreft een bijdrage in enkele activiteiten de jeugdovernachting en “silent disco”. Ingestemd
wordt met toekenning van € 250,00.
-

Oudervereniging De Wissel

De dorpsraad heeft de gevraagde bijdrage niet toegekend.
-

Torenmuseum De Peperbus

De dorpsraad stemt in met een subsidiebedrag van € 392,00. Voor de aanschaf van twee
stofzuigers.
- Goede Doelen Week
De dorpsraad stelt voor nog geen subsidie toe te kennen maar eerst een gesprek te voeren
over wat de stichting nu precies wil.
- Goed Gevoel Geffen
De dorpsraad stemt in met een subsidiebedrag van € 139,00. Voor de aanschaf van twee
pinautomaten.
Michel wijst er op dat er www.gefen.nl een overzicht staat van de materialen die door diverse
verenigingen en stichtingen in Geffen zijn aangeschaft en die bij gelegenheid andere
verenigingen en stichtingen kunnen lenen. De dorpsraad kent de bedragen toe onder de
voorwaarde dat de aangeschafte materialen op deze website komen.
- Zomeravondcompetitie
De dorpsraad stemt in met een subsidiebedrag van € 250,00. Als een stimuleringssubsidie.
9. Sluiting
Henriëtte dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Volgende
openbare vergadering is op maandag 17 oktober 2022 om 20.00 uur.
Contactlijst leden DG
naam

functie

Tel.no.:

e-mailadres

Hans Hendriks

Voorzitter

06-53366587

hplm.hendriks@gmail.com

Henriëtte van Bergen

Wnd. voorzitter

06-2000305

Bergen544@gmail.com

Kees van Alphen

Secretaris

06-20436364

info@vanalphenadvies.nl
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Christa Dollevoet

2de secretaris

06-48459885

c.dollevoet@ziggo.nl

Inge Wagemans

Penningmeester

06-55780160

wagemansjes@gmail.com

Yvonne van Berlo

lid

06-19677094

yvonne@vberlo.nl

Geert van Boxtel

Wijkcoördinator

06-25090693

g.van.boxtel@oss.nl

Melanie van Erp

Wijkcoördinator

06-21267445

me.van.erp@oss.nl
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