Verslag van de vergadering
Dorpsraad Geffen (DG) op
21-03-2022

Verslag van de openbare vergadering van 21 maart 2022
Aanwezige leden: Hans Hendriks, Michel van Nistelrooij, Tonny van Erp, Hugo vd Zande,
Rob Winkel, Christa Dollevoet, Peter van Erp (verslag)
Aanwezig namens Gemeente Oss: Pascal Peters (gebiedsbeheerder), Geert van Boxtel
(wijkcoördinator)
Overige toehoorders/insprekers: Eduard van Heese, Mark vd Doelen en Rien van
Wanrooij.

1. Opening
Voorzitter Hans Hendriks opent de vergadering met de mededeling dat dit de laatste
openbare vergadering is voor vijf van de zeven leden. Hij komt hier aan het eind van de
vergadering op terug. Ook meldt hij wethouder Johan van der Schoot af. Die heeft deze
avond een debat met de gemeenteraad over de uitkomsten van de verkiezingen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat gebiedsbeheerder Pascal
Peters zijn inbreng bij de algemene mededelingen zal doen.
3. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Rondvraag/spreekrecht publiek
Rien van Wanrooij beklaagt zich over het feit dat ’t Oude Klooster nauwelijks vindbaar is op
Geffen.nl. Deze website is weliswaar niet van de dorpsraad, maar de redactie ervan
opereert wel onder de verantwoordelijkheid van de raad. Na enige discussie komen Hugo
van der Zande, die in het team van Geffen.nl zit, en Rien tot de conclusie dat er een link naar
de website van ’t Oude Klooster kan worden toegevoegd onder het kopje Geffense gids.
5. Advies ‘t Veld
De gemeente Oss heeft de dorpsraad verzocht om een advies uit te brengen over het
stedenbouwkundige plan voor uitbreidingswijk ‘t Veld. De dorpsraad heeft daarop de
volgende brief opgesteld:
Geacht college,
In de afgelopen periode is er door uw organisatie gewerkt aan het conceptontwerpbestemmingsplan ’t Veld Geffen. Desgevraagd brengt dorpsraad Geffen
hierover aan uw college een positief advies uit.
We hebben waardering voor opzet en uitvoering van het doorlopen proces, juist ook
tijdens een (corona-)periode met fysieke beperkingen.
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Er is veel en actieve inzet gepleegd op communicatie (brieven, publicaties, social
media, website, mondelinge maatwerkgesprekken, enz.) voor het maken van
verbinding met de inwoners. Dit heeft mede gezorgd voor hoge respons op digitale
enquêtes en dito betrokkenheid.
Inhoudelijk is er over tal van zaken (kansen -en bedreigingen voor visiegebied,
verkeersafwikkeling, groen, bebouwing, ruimte voor collectief particulier
opdrachtgeverschap, zorgen van omwonenden, enz.) open en transparant met elkaar
gesproken in het kernteam. Het extern bureau gaf hierbij overtuigend blijk van
plaatselijk inzicht, inhoudelijke expertise en duiding van richting.
De dorpsraad stelt vast dat wij heel transparant en open bij dit proces betrokken zijn
geweest en dat er op een zakelijke en plezierige wijze persoonlijk contact is
onderhouden. Het gaf ons energie en hebben hiervoor waardering.
De dorpsraad adviseert dus positief over dit plan en hoopt dat de bouw snel kan beginnen,
zodat meer mensen in ons mooie dorp hun plek vinden.

6. Ingekomen stukken
-

De gemeente start met het opstellen van een omgevingsvisie voor de stadjes en
kernen. Wie mee wil denken over de vraag hoe Geffen zich in de toekomst verder
moet ontwikkelen, kan daarover op 12 april meepraten in De Koppellinck. Dan is er
van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst over dit thema.

7. Mededelingen
- Na twee jaar van coronabeperkingen kan Koningsdag op 27 april weer gewoon
gevierd worden. De dorpsraad zal als gebruikelijk de gedecoreerden uit ons dorp
uitnodigen voor een bijeenkomst. Dit jaar zal die plaatsvinden in De Koppellinck. De
aanwezigen zullen getrakteerd worden op een kop koffie, lekkernij en een drankje.
Vervolgens zal gekeken worden naar de optocht met versierde fietsen. Daarna trekt
het hele gezelschap naar het Dorpsplein waar fanfare WIK het Wilhelmus ten gehore
brengt.
- De gemeente is akkoord met een locatieprofiel voor de Geffense Plas voor 2022.
Daarin is vastgelegd welke soort evenementen er kunnen plaatsvinden. Er is dit jaar
in ieder geval geen plaats voor Fatality, waarover in het verleden veel werd geklaagd
door omwonenden. Voor volgende jaren moeten nog afspraken worden gemaakt.
Hans Hendriks heeft er vertrouwen in dat ook daarbij de stem van omwonenden veel
gewicht in de schaal gooit. Hij prijst wethouder Thijs van Kessel voor zijn aanpak.
- In Geffen hebben op dit moment al twee gezinnen hun huis opengesteld voor
Oekraïense vluchtelingen. De dorpsraad looft de gastvrijheid van deze inwoners en
biedt ze elk 250 euro als bijdrage in de eerste kosten, in afwachting van regelingen
die door de overheid worden opgetuigd.
- Pascal Peters meldt dat er een kleine herinrichting gaat plaatsvinden bij de entree
van Het Geffens Veld, een doodlopende straat op het bedrijventerrein. De doorgang
in deze straat wordt nogal eens belemmerd door geparkeerde auto’s en
vrachtwagens die op straat lossen of laden. De straat wordt over een bescheiden
deel verbreed, zodat er vijf auto’s geparkeerd kunnen worden. Die staan dus niet
meer in de weg. Pascal heeft de ondernemers verzocht om erop toe te zien dat de
vrachtwagens niet langer midden op straat gaan staan voor laden en lossen.
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-

De gemeente heeft een plan ontwikkeld voor een veilige verkeersafwikkeling ronde
de Geffense Barrière. Deze bouwval aan de A59 maakt plaats voor een complex
met verschillende eetgelegenheden en kantoren. Behalve passanten op de snelweg
kunnen ook bezoekers vanaf de parallelweg Brier 59 bereiken. Daarvoor wordt een
soort verkeersplatform gemaakt bij de entree aan de Rijksweg. Voor de fietsers
komen twee veiliger oversteken. Er komt geen verbinding tussen de ventweg en de
A59.

8. Financiën/subsidieaanvragen
- Tennisvereniging De Vlijmd krijgt 250 euro voor de aanschaf van materialen ten
behoeve van de Roefeldag.
- Het samenwerkingsverband Vitale Verenigingen Geffen krijgt 725 euro voor de
Roefeldag.
- De organisatie van de ‘zwarte optocht’ met carnaval krijgt 220 euro voor de kosten
die zijn gemaakt voor medailles, bekers en faciliteiten op het Dorpsplein.
9. Afscheid van leden dorpsraad
De vijf vertrekkende leden van de dorpsraad worden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes
gezet. Tonny van Erp, Michel van Nistelrooij, Hugo van der Zande, Rob Winkel en Peter
van Erp leggen hun functie neer. Voorzitter Hans Hendriks heeft voor elk een woord van
waardering en dank. Ook vanuit de gemeente zijn er presentjes voor de vertrekkende leden.
Hans maakt bekend dat vijf andere dorpsgenoten bereid zijn gevonden om hun rol over te
nemen. Het gaat om: Yvonne van Berlo, Johan van der Wardt, Kees van Alphen,
Henriëtte van Bergen en Inge Wagemans. Samen met Hans Hendriks en Christa Dollevoet
vormen zij vanaf april de Geffense dorpsraad. Uiteraard wensen de aftredende leden hen
veel succes.
10. Sluiting
Volgende openbare vergadering op maandag 25 april.

Contactlijst leden DG
naam

functie

Tel.no.:

e-mail adres

Hans Hendriks

Voorzitter

06-5336 6587

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

Wijkcoördinator
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