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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

16-01-2023 

 
Verslag van de openbare vergadering van maandag 16 januari 2023 
Aanwezige leden: Hans Hendriks (voorzitter), Henriëtte van Bergen, Christa Dollevoet, 
Yvonne van Berlo, Kees van Alphen (iets later). 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Pascal Peters (gebiedsbeheerder). 
Afwezig met kennisgeving: Inge Wagemans, Melanie van Erp (wijkcoördinator).  
Overige toehoorders/insprekers: Harry Peters, Mark van der Doelen, Helma Tijs, Hans 
Jansen, Eduard van Heese 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat Melanie van Erp, onze vaste 
wijkcoördinator, en Inge Wagemans (lid) verhinderd zijn.  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van 19 december 2022 wordt goedgekeurd met de opmerking dat er diverse 
vragen naar aanleiding van de presentatie over het groenfonds door de gemeente mee 
terug zijn genomen over bijvoorbeeld discussie over afwaarderen van gronden, 
bestemmingsplan enz. De voorzitter geeft aan dat er vanuit ambtelijke zijde bericht is 
ontvangen dat deze antwoorden nog komen. De bedoeling is om over de besteding van het 
groenfonds verder te praten in maart als de antwoorden dit nodig maken.  
 
4. Rondvraag/ spreekrecht publiek 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
5. Mededelingen gebiedsbeheerder 
Pascal Peters meldt de volgende ontwikkelingen in de openbare ruimte. 

- Versterking boomstructuur fase 3. Nabij Elzendreef (sloot speellocatie) en 
Grasterrein nabij de Veldstraat worden in totaal een tiental bomen geplant.  

- Wijziging asfaltonderhoud 2023. In afwijking van eerder bericht, gaat de gemeente 
in 2023 vooralsnog geen asfaltonderhoud uitvoeren in de Veldstraat en de 
Rietkampsestraat. Schadebeeld is hier nog acceptabel en veilig. 

- Verharding voetpad achterzijde Meubelhof en De Smidse. De opdracht is 
verstrekt voor de aanleg van een voetpad aan de achterzijde van de bebouwing 
tussen de Mr van Coothstraat en de Vlijmdstraat. Voetpad wordt 1,2 meter breed en 
120 meter lang. 

- Overbodige paaltjes bij wandel- en fietspaden. Nogmaals de oproep om paaltjes, 
waarvan inwoners denken dat deze niets aan de verkeersveiligheid toevoegen, te 
melden bij de gebiedsbeheerder.  

- IUP Waterlaat (Brier59). De werkzaamheden in de openbare ruimte, optimalisatie 
fietsaansluiting, zijn in samenspraak met de projectontwikkelaar van Brier59 (Stein 
B.V.) gepland voor de zomer 2023. De Rijksweg is ter hoogte van deze bouwplaats 
voor veertien dagen afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden.   

- Herbestrating laatste gedeelte Kloosterstraat. Nog geen startdatum bekend. 
Grotendeels afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden en ontwerp. Dit project is 
gepland.  
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- Schade aan de kiosk (onderste twee treden van de trap zijn gescheurd. Dit wordt 
meegenomen bij de herinrichting van het plein. Het moet wel in het budget passen. 

 
6. Ingekomen stukken 
Naar aanleiding van een gestelde vraag over de luiercontainer, licht de voorzitter toe wat er 
aan de hand was en vervolgens hierop snel actie is ondernomen door de gemeente.  
 
7. Mededelingen 

- Joris Heesakkers van Buro Groene Groei geeft namens de gemeente voor alle 
aanwezigen een uitgebreide toelichting/ informatie op de energierekening. 

- De voorzitter deelt mede dat de Dorpsraad akkoord gaat met het voorstel om het 
beeld voor de voormalige Rabobank (de Florijn) aan het Dorpsplein te handhaven. 
Het beeld wordt opnieuw ingepast in het ontwerp op nagenoeg dezelfde locatie. 

 
8. Subsidieverzoeken en budgetoverzicht 
Er zijn geen verzoeken ontvangen 
 
9. Sluiting 
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Volgende 
openbare vergadering is op maandag 27 februari 2023 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 

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 

Melanie van Erp  Wijkcoördinator 06-21267445 me.van.erp@oss.nl 

 

 
     


