Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
20-06-2022
de Koppellinck

Verslag van de openbare vergadering van 20 juni 2022
Aanwezige leden: Hans Hendriks, Henriëtte van Bergen, Christa Dollevoet, Yvonne van
Berlo, Inge Wagemans, Kees van Alphen (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Johan van der Wardt.
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel (wijkcoördinator) en Pascal Peters
(gebiedsbeheerder).
Overige toehoorders/insprekers:
Mark vd Doelen, Eduard van Heese, Bart Hellinga, Charles van Herpen en Antoine van Vugt
(gedeeltelijk).
1. Opening
Voorzitter Hans Hendriks opent de vergadering.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vorige vergadering 16 mei 2022
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Rondvraag/spreekrecht publiek
Antoine van Vugt vraagt aandacht voor de reconstructie van de Kloosterstraat. Zijn vrouw
Bianca heeft daarover een e-mail gestuurd aan de dorpsraad. Zij is vanavond helaas
verhinderd. De familie Van Vugt heeft zelf al een aantal keer bij de gemeente geklaagd en
gevraagd of er misschien een hoge drempel of iets dergelijks mogelijk is in de Kloosterstraat.
De gemeente wil niks doen, dus daarom de vraag is de dorpsraad hier mee bekend, zijn er
ooit onderzoeken gedaan of soortgelijke klachten?
Pascal benadrukt nogmaals dat een suggestie voor een drempel kan worden gemeld via
oss.nl/meldingen. Het gebruik van de “buiten beter app” kan ook. Het gebruik van deze app
vereist echter een extra handeling voor de gemeente voor wat betreft de registratie en
afdoening. Bart Hellinga geeft aan dat ook in de Dorpstraat te hard wordt gereden. Wellicht
dat de reconstructie van de Papendijk de aanleiding is voor dat harde rijden. Pascal zegt dat
de Kloosterstraat en de Papendijk deel uitmaken van een dertig kilometer zone. In Geffen is
de gemiddelde snelheid in de Dorpstraat 40-45 kilometer per uur is als gemiddelde heel
normaal in een dertig kilometer zone. Politie doet er dan ook niets aan. De Papendijk is iets
versmald en minder verbreed. De gemiddelde snelheid op deze weg zal daardoor niet
verhoogd zijn. Volgens hem kan een drempel worden aangelegd in een weg die deel
uitmaakt van een dertig kilometer zone. Een steile drempel kan wel voor flink wat overlast
zorgen in de buurt.
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De toekomstige herbestrating van de Kloosterstraat zal naar verwachting een vermindering
van de snelheid tot gevolg hebben. Het wegprofiel wordt smaller en er komt aan één kant
een verhoogd fietspad. Op een vraag van Mark van der Doelen zegt Pascal dat in september
2022 wordt begonnen met de Kloosterstraat. Het is geen reconstructie dus komt er geen
inspraakprocedure. Er wordt alleen een bewonersbrief gestuurd met een aankondiging van
de werkzaamheden. De weg komt blijft op hetzelfde niveau liggen. Er zijn dus geen gevolgen
voor de hemelwaterafvoer in de straat.
Pascal zal op verzoek van de voorzitter nog contact opnemen met Paul van Erp van de
gemeente Oss met de vraag of hij nog het initiatief kan nemen voor een korte
informatiebijeenkomst over de komende werkzaamheden.
5. Mededelingen gebiedsbeheerder
-

Asfaltonderhoud 2022

Momenteel worden diverse asfaltwerkzaamheden uitgevoerd.
-

Asfaltonderhoud 2023

Naast de bevindingen uit de weginspecties, wordt ook om input vanuit Geffen gevraagd. Zien
of horen jullie iets over slechte asfaltwegen (grote scheuren, wortelopdruk etc.) laat het
Pascal dan weten.
-

Inspecties speeltoestellen en reiniging kunstgras ondergronden

Zowel de jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen als de mechanische reiniging van de
kunstgrasondergronden zijn opgestart. Pascal verwacht in juli de inspectie-resultaten van de
speeltoestellen.
-

IUP Waterlaat (Brier59)

Patrick van Boekel is de projectleider van dit project. Start werkzaamheden in overleg met
projectontwikkelaar Stein.
-

Herbestrating gedeelte Kloosterstraat

Zie hetgeen hiervoor bij de rondvraag is opgemerkt. Brabant Water gaat medio september
2022 beginnen met de werkzaamheden. De gemeente zal enkele weken later haar
werkzaamheden starten. Werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund aan de firma
Heijmans. Enexis doet niet mee. Althans daar is geen reactie van ontvangen dat zij ook
meedoen. Mark van der Doelen meldt dat Enexis in 2021 wel een bewonersbrief heeft
gestuurd met de aankondiging dat er werkzaamheden zullen plaatsvinden in dit gedeelte van
de Kloosterstraat.
-

IUP 2022 – 2025

Financiële berekening van alle projecten loopt. Bespreking en besluitvorming in het college
na de zomerperiode. De Pastoor van de Kampstraat staat op het programma. In deze straat
wordt gekeken naar een reconstructie (o.a. versmalling van het wegprofiel).
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6. Ingekomen stukken
-

Vertraging conceptvisie stadjes en kernen

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is het verloop van de procedure over deze
visie vertraagd. De voorzitter vindt dit jammer omdat de toekomstvisie Geffen 2040 in deze
procedure heel nadrukkelijk is ingebracht.
Verbinding wandelroute Kraaijeven, ter hoogte van Joodse kerkhof, naar
Weverstraat
De dorpsraad heeft een e-mail ontvangen van Harry Peters, voorzitter van
landschapsbeheer Oss en stichting Landerij van Tosse. De gemeente Oss heeft een strook
grond (mais akker) gekocht van de familie van Herpen. Deze strook grond werd aangeplant
met struiken en bomen door de stichtingen landschapsbelang Maasdonk en
Landschapsbeheer Oss. De opzet was om hier een ommetje te creëren van en naar het
arboretum. Er liggen nu 17 handtekeningen uit de buurt die het gebied een stiltegebied
vinden en een ommetje op die locatie dwarsbomen. In de buurt zijn niet alle bewoners tegen,
maar deze voorstanders willen om moverende redenen niet reageren. De vraag is aan de
dorpsraad Geffen zich uit te spreken voor deze verbinding.
De dorpsraad kan hierover geen standpunt innemen. De dorpsraad is van mening dat zij wel
bereid is, aanwezig te zijn, bij een gesprek tussen de beide stichtingen en de omwonenden.
Pascal doet de suggestie om de verdere landschappelijke inrichting van het pad, gelet op de
bezwaren van de omwonenden, te betalen uit het budget van het groenfonds.
-

Kloosterstraat, aanleg drempel vanwege snelheid?

Dit punt is hiervoor al uitvoerig besproken.
7. Mededelingen
-

Klankbordgroep Duurzame Polder

Het is een gezamenlijk project van de gemeenten Oss en Den Bosch. Na een wat chaotische
eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep, is er een nieuwe bijeenkomst geweest die veel
ordentelijker verliep. Elke belangengroep is met één vertegenwoordiger in de klankbordgroep
vertegenwoordigd. Er is een bestuurlijk gedelegeerde en een projectleider aangesteld. Deze
projectleider gaat een discussie met de klankbordgroep niet uit de weg. Als gevolg van het
nieuwe coalitieakkoord in Den Bosch, wordt het project uitgebreid met 16 windmolens op het
grondgebied van Den Bosch. Ten behoeve van de milieu-effectrapportage is een zgn. notitie
“reikwijdte en detailniveau” opgesteld die nog zes weken ter inzage zal worden gelegd.
-

Overleg Heesch West

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Het beroep tegen het bestemmingsplan is in
behandeling. Omdat het bestemmingsplan onder de Crisis- en Herstelwet valt, is er sprake
van een versnelde behandeling van het beroep door de Raad van State.
-

Geffense plas
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Christa ligt tot wat de planning van de gemeente toe. Er komt een prijsvraag. Er wordt eerst
een ambitiedocument opgesteld. De bedoeling is dat op basis van het ambitiedocument, dat
overigens nadrukkelijk dor de gemeenteraad zal worden vastgesteld, een prijsvraag wordt
gehouden. In het ambitiedocument zal ook de laagdrempeligheid van de voorziening en de
toegang van bijvoorbeeld 18-minners (jeugd onder de 18) nadrukkelijk aandacht krijgen.
Belangstellende voor de exploitatie kunnen dan een bieding doen. De bedoeling is dat
uiteindelijk met 3 of 4 gegadigden op basis van een ingediende business case in gesprek
wordt gegaan. Het gaat er om met welk plan en gegadigde het ambitiedocument het beste
kan worden gerealiseerd.
Voor de toelaatbaarheid van evenementen wordt een apart traject gevolgd. Voor
evenementen zal eerst een locatieprofiel van het gebied worden gemaakt ten einde te
beoordelen welke evenementen er kunnen worden toegestaan.
-

Dorpsraad on tour

Op 23 juni 2022 fietst de nieuwe dorpsraad een rondje door Geffen. Er is door Yvonne een
route gemaakt. De dorpsraad doet alle locaties waarover een melding is ontvangen aan. De
melders worden van tevoren telefonisch geïnformeerd dat de dorpsraad op bezoek komt.
Bart Hellinga doet de suggestie om ook te kijken bij het arboretum. Enkele bewoners hebben
problemen met de activiteiten daar, zoals het verstrooien van as. Volgens Mark van der
Doelen moet de bereikbaarheid worden verbeterd van het arboretum vanaf de
Heesterseweg.
8. Subsidieverzoeken en budgetoverzicht
De voorzitter meldt dat er twee subsidieaanvragen zijn.
-

Stichting Muziekkiosk Geffen, aanschaf luidspreker/versterker

De dorpsraad stemt in met een subsidiebedrag van € 500,00 voor het vervangen van deze
apparatuur die verenigingen tegen een geringe vergoeding kunnen huren van de stichting.
-

Seniorendag Jozefoord Nuland.

De dorpsraad stemt in met een subsidiebedrag van € 100,00 voor deze dag.
-

Budgetoverzicht, 7 juni 2022

Er is in totaal € 7.000,00 tot nu toe uitgegeven. Het totale bedrag over 2022 wat de
dorpsraad voor subsidies in kas heeft bedraagt € 17.000,00. Er kunnen dus nog
subsidieaanvragen worden gedaan.
10. Sluiting
Volgende openbare vergadering is op maandag19 september 2022.
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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

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

Johan van der Wardt

lid

06-28121716

jchvanderwardt@gmail.com

Geert van Boxtel

Wijkcoördinator

06-25090693

g.van.boxtel@oss.nl
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