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Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

25-04-2022 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 25 april 2022 
Aanwezige leden: Hans Hendriks, Henriëtte van Bergen, Yvonne van Berlo, Inge Wagemans, Kees 
van Alphen (notulen), en Christa Dollevoet. 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Pascal Peters (gebiedsbeheerder), Geert van Boxtel 
(wijkcoördinator) 
Overige toehoorders/insprekers:  
Mark v.d. Doelen,. Bart Hellinga, Hans Jansen.  
 
Afwezig met kennisgeving: Johan van der Wardt.  
 
1. Opening 
 
Voorzitter Hans Hendriks opent de vergadering. Hij stelt de leden van de nieuwe dorpsraad voor.  
 
2. Vaststelling agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat .. 
 
3. Verslag vorige vergadering  
 
Het verslag van de openbare vergadering van 21 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld en is al 
op de website geplaatst.  
 

4. Rondvraag/spreekrecht publiek 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
 
5. Mededelingen gebiedsbeheerder  
Pascal Peters licht onderstaande punten nader toe.  

- Toegang industrieterrein ‘Het Geffens Veld’ 
Er is ter plaatse een nieuwe verharding aangebracht er zijn ook enkel parkeerplaatsen bij gekomen. 
De ondernemers zijn tevreden.  
 

- Asfalt-inspectie 2022 uitgevoerd 
De inspectie is geweest. Deze asfaltwegen zijn in goede staat. Geffen scoort 92 % aan goede 
asfaltwegen. In enkele straten heeft het asfalt een minder kwaliteit. Niet geasfalteerde wegen worden 
niet jaarlijks geïnspecteerd. Er moeten meerdere redenen zijn om werkzaamheden aan het straatwerk 
uit te voeren. De Pastoor van de Kampstraat staat op het Integraal uitvoeringsplan 2022 – 2025 en 
wordt binnen nu en drie jaar uitgevoerd.   
 

- Inspecties speeltoestellen en reiniging kunstgras ondergronden 
De speeltoestellen worden meerdere keren per jaar visueel geïnspecteerd door een inspecteur van 
IBN. De gemeente is in overleg met een externe deskundige die de speeltoestellen op technische 
aspecten gaat controleren. Als een speeltoestel technisch wordt afgekeurd, dan  wordt dit toestel 
direct verwijderd. Er is een bedrijf uit Oss ingeschakeld dat is gespecialiseerd in het reinigen van 
kunststofmatten en het reinigen van de speeltoestellen zelf.   
 

- Kleine aanpassing Waterlaat 
Er is een drempel aangelegd bij de kruising met de Cereslaan.  
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- Herbestrating gedeelte Kloosterstraat 
Staat in de planning voor 2022. Brabantwater moet eerst aangeven wanneer de leidingen worden 
vervangen dan wordt dat in een keer meegenomen. Ook Enexis wordt dan meegenomen.  
 

- Integraal uitvoeringsplan 2022 – 2025 
De gemeente Oss beschikt over een overzicht van alle projecten die de komende jaren moeten 
worden uitgevoerd, zoals reconstructie van wegen en de aanleg van bijvoorbeeld “Johan Cruijff-
courten”. Het is het basisplan van de afdeling,. De uitvoering van de reconstructie van he laatste stuk 
van de Kloosterstraat staat daar ook op.  
 

- Aantal glascontainers 
De glascontainer aan de Veldstraat is verwijderd. Er is op deze locatie een verwijsbord geplaatst naar 
de containers op het Aloysiusplein. De glascontainers worden elke vier weken leeg gemaakt. De 
dorpsraad zal in de nieuwsbrief hieraan aandacht besteden.  
 

- Bomen snoeien 
Enkele leden van de dorpsraad vragen om bij het snoeien van de bomen rekening te houden met het 
spitsuur tijdens de schooltijden in verband met de veiligheid voor de kinderen. Tijdens zo’n spitsuur ‘s- 
ochtends en ‘s-middags zou er een pauze moeten zijn van de werkzaamheden. Dat geldt ook bij de 
uitvoering van andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Pascal gaat daar aandacht aan 
besteden.  

- Dumpen afval 
De afvaldumping op tweede paasdag bij het Aloysiusplein heeft Pascal gemeld bij zijn collega’s van 
de afval. Er wordt met het oog op het opleggen van een bestuurlijke boete door een buitengewoon 
opsporingsambtenaar van de gemeente (BOA) geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de 
zakken. De gemeente Oss beschouwt deze dumping als een incident. De afvaldumpingen vallen erg 
mee.  
 

6. Ingekomen stukken 

Op 15 mei a.s. is het open huis Het Oude Klooster en De Koppellinck. Iedereen is daar welkom.  
  

7. Mededelingen  

- Koningsdag 2022 
Rond 12.00  uur ontvangst gedecoreerden in de Koppellinck. Na de proost op verjaardag van de 
Koning met oranje bitter wort aangesloten in de optocht met versierde fietsjes van de leerlingen van 
de basisschool naar het Dorpsplein.  
Burgemeester heeft aangegeven ook te zullen komen. In Geffen was er nog een stichting 
jeugdbelangen. Deze stichting heeft zichzelf opgeheven. Het vermogen van de stichting wordt 
geschonken aan enkele andere stichtingen die in Geffen actief zijn, waaronder de 
evenementenstichting Geffen. Tijdens de viering van Koninginnedag wordt officieel bekend gemaakt, 
welke stichtingen in Geffen het betreft.   
 

- Viering 5 mei 
In Geffen organiseert scouting een vrijheidsspel van 13.30 tot 16.00 uur. Verder is er dit jaar in Oss 
een officieel programma waaronder een besloten bijeenkomst in de Lievekamp die wordt bijgewoond 
door de minister president.  
 

- Installatie leden dorpsraad op 31 mei 
Vanaf 1 april 2022 zijn de nieuwe leden van de dorpsraad al in functie maar de installatie vindt plaats. 
Op 31 mei tijdens een bijeenkomst in Oss.   
 

- Geffense Plas, klankbordgroep, beoordelingsgroep, proces en uitgangspunten 
In 2022 vindt de zoektocht naar een nieuwe pachter plaats. Op 19 mei 2022 vindt er een vergadering 
van de opiniecommissie Ruimte plaats, waarin de “Opinienota 'proces en uitgangspunten Geffense 
Plas' “wordt besproken. Er komt een klankbordgroep, (duikclub De Waterman), waarin Erik Rovers is 
vertegenwoordigd en Piet van der Heijden en Tanja Van Erp. Vervolgens is er een 
beoordelingscommissie die de inzendingen beoordeelt op vooraf vastgestelde (en in gunningsleidraad 
opgenomen) criteria. Namens de dorpsraad zal Christa deelnemen aan de beoordelingscommissie.  
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- Heesch West 

Het bestemmingsplan evenals het facetbestemmingsplan Geluid zijn vastgesteld. Er is onlangs een 
vergadering geweest van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.  
 

- Flexwoningen Ruwaard, vergunning verleend 
De omgevingsvergunning voor deze woningen is verleend.  

 

8. Financiën/subsidieaanvragen 

- Ouderwerkgroep Bs de Wissel, clubsupportersdag 13 mei 2022 
Deze activiteit betreft een te houden “educatieve verbindingsdag”. Deze subsidieaanvraag wordt 
toegekend.  
 

- Dorus Rijkersgroep, sponsoring nieuw lelievlet 
De dorpsraad zal deze subsidieaanvraag niet honoreren. De organisatie en haar activiteiten hebben 

nauwelijks of geen binding met Geffen.  

 

9. Sluiting 

Volgende openbare vergadering vindt plaats op 16 mei 2022. 

 

Contactlijst leden DG 

naam functie Tel.no.:  e-mail adres 

Hans Hendriks voorzitter  06-5336 6587 hplm.hendriks@gmail.com 

Henriëtte van Bergen wnd voorzitter 06-22000305 bergen544@gmail.com 

Kees van Alphen secretaris 06-20436364 info@vanalphenadvies.nl 

Christa Dollevoet 2de secretaris 06-4845 9885 c.dollevoet@ziggo.nl 

Inge Wagemans penningmeester 06-55780160 wagemansjes@gmail.com 

Yvonne van Berlo lid 06-10677094 yvonne@vberlo.nl 

Johan van der Wardt lid 06-28121716 jchvanderwardt@gmail.com 

Geert van Boxtel wijkcoördinator   

 
 


