
 
 

 

 
 

Verslag van de vergadering 
Dorpsraad Geffen (DG) op 

16-05-2022 

 
 
Verslag van de openbare vergadering van 16 mei 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 en Pascal Peters (gebiedsbeheerder). 
 
Aanwezig namens Gemeente Oss: Geert van Boxtel (wijkcoördinator). 
 
Overige toehoorders/insprekers:  
Eduard van Heese en Mark vd Doelen.  
 
1. Opening 
Voorzitter Hans Hendriks opent de vergadering met de mededeling dat Yvonne en Inge iets 
later komen.  
Pascal Peters (gebiedsbeheerder) blijkt vanavond verhinderd. Ook meldt hij Johan van der 
Wart af. Johan is nog met vakantie. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Ondanks de kleine agenda is besloten om deze 
openbare vergadering door te laten gaan.  
 
3. Verslag vorige vergadering 25 april 2022  
Het verslag wordt vastgesteld.  

Mark van der Doelen meldt naar aanleiding van de notulen dat toch, zo blijkt uit de tekening, 

een versmalling van het wegprofiel is beoogd. Hij concludeert dat er vooraf een 

inspraakronde moet worden gehouden over de plannen. Pascal heeft een update gestuurd 

met de tekening zo meldt de voorzitter. Uit die tekening blijkt dat er wellicht toch een 

versmalling ten opzichte van het bestaande profiel is beoogd (witte rand op tekening naast 

een oranje vlak). Het voornemen is om in september 2022 met de werkzaamheden te 

beginnen. De dorpsraad zal met Pascal nog overleggen over de volgende punten:  

- is inderdaad een versmalling van het wegprofiel beoogd en komt er dan nog een 

inspraakmogelijkheid voor de belanghebbenden?  

- het wegdek mag niet hoger worden gelegd in verband met de huidige problemen met 

de afvoer van hemelwater;  

 

4. Rondvraag/spreekrecht publiek 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 

5. Mededelingen gebiedsbeheerder  

Wegens afwezigheid van de gebiedsbeheerder wordt van dit agendapunt geen gebruik 

gemaakt.  

 



 
 

6. Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
7. Mededelingen  
 

- Onderhoud sporthal De Geer  
Esther Westerlaken stelde hierover een vraag aan de dorpsraad. De dorpsraad heeft daarop 
bij de gemeente nadere informatie ingewonnen. Het blijkt dat er geen plannen zijn met 
sporthal De Geer. De gemeente gaat de komende bestuursperiode wel onderzoeken welke 
binnensportaccommodatie het beste past bij de behoefte van Geffen (en de gemeente Oss) 
en welke gevolgen dat heeft voor De Geer. Hiervoor is nog geen concrete planning of 
onderzoeksopzet, maar ambtelijk wenst de gemeente deze problematiek integraal te 
benaderen en daarbij de ruimtevragen bij andere maatschappelijke accommodaties en 
ruimtelijke ontwikkelingen in Geffen betrekken.   
 

- Overleg Brabant Zorg De Heegt  
De voorzitter was uitgenodigd voor een overleg bij De Heegt. De nieuwe activiteiten- 
begeleidster van BrabantZorg in De Heegt had de dorpsraad uitgenodigd samen met 
vertegenwoordigers van de KBO. Haar wens is dat de bewoners van De Heegt meer 
betrokken worden bij de activiteiten in Geffen. Zij maakt een rapportage over de 
mogelijkheden om de bewoners van De Heegt meer bij de activiteiten in Geffen te betrekken. 
De Heegt heeft 26 bewoners, gelijkmatig verdeeld over de begane grond en de eerste 
verdieping. De eerste verdieping is een gesloten afdeling.  
Vanuit de dorpsraad heeft de voorzitter aangegeven dat een activiteitenkalender opstellen 
geen taak van de dorpsraad is. Verenigingen kunnen hun activiteiten melden en voor het 
overige kan men kennis nemen van de aanstaande activiteiten in Torenklanken.  
De KBO pleitte voor het openhouden (openmaken) van de deur tussen de aanleunwoningen 
en De Heegt. Sinds de coronapandemie is er geen rechtstreekse toegang meer tussen De 
Heegt en de aanleunwoningen. De regiomanager gaat over de openstelling van De Heegt. 
Hij moet daarvoor open staan.   
Eén van de bewoners zou graag in het Oude Klooster willen biljarten. Voor  dat verzoek is 
tijdens het overleg een oplossing gevonden.  

 
 
- Klankborgroep Duurzame polder  

Deze bijeenkomst gaat over de uitvoering van het raadsbesluiten van de gemeenten Oss en 
’s-Hertogenbosch om in de polder tussen Nuland en Geffen windmolens te bouwen. De 
klankbordgroep is daarbij overlegpartner van de bestuurlijk opdrachtgever die is aangesteld 
door de beide gemeenten (oud gedeputeerde van de provincie Utrecht). De doelstelling van 
zijn bestuurlijke opdracht  is om 1 januari 2024 de benodigde vergunningen te hebben 
vergund. Hij gaf duidelijk aan, tijdens de bijeenkomst, dat de vraag of er windmolens komen 
niet meer ter discussie staat, gelet op de raadsbesluiten die zijn genomen.  
Wethouder Johan van der Schoot hield vooraf een korte toelichting. Alle deelnemers aan 
deze eerste bijeenkomst waren van mening dat zij deel moeten blijven uitmaken van deze 
groep. Hoewel tijdens de vergadering ook de wens werd uitgesproken met name door de 
bestuurlijk opdrachtgever om de omvang van de klankbordgroep te verkleinen met het oog 
op de werkbaarheid.  

 
- Overleg Heesch West  

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is door Gedeputeerde Staten geen aanwijzing 
gegeven. Er is door Gedeputeerde Staten ook geen beroep ingesteld tegen de vaststelling 
van het bestemmingsplan.  
 

- Inloopmoment op 23 mei 2022 over het ontwerpbestemmingsplan ’t Veld Geffen 



 
 

De dorpsraad neemt deze aankondiging voor kennisgeving aan. Enkele aanwezigen vinden 
dat het tijdstip (overdag) slecht is gekozen. Er kunnen een aantal mensen nu eenmaal niet 
overdag.  
 
8. Subsidieverzoeken en budgetoverzicht  

Er zijn geen subsidieverzoeken ingediend. Over het laatste budgetoverzicht zijn geen 

opmerkingen.  

 

10. Sluiting 

Volgende openbare vergadering op maandag 20 juni 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 06-19677094 yvonne@vberlo.nl 

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

Geert van Boxtel wijkcoördinator   

 

 

 

 

 

 

 
 


