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Geffen: 6-10-2017 

 

Bestuursoverleg Ondernemend Geffen  

 

Datum bestuursoverleg: woensdag 19 juli 2017 van 08:00 - 09:00 uur  

Locatie: van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen 

Verslag bestuursoverleg 

1. Opening door John van Wanrooij 

 

2. Aanwezig 

John van Wanrooij, Jordi Hartogs, Frank Strik , Boet van Dijk, Peter Strik en Wilbert 

van den Berg. 

Afmelding: John van der Sangen 

 

3. Binnengekomen post 

Bestemmingsplan centrum Geffen. Peter Strik hadt deze opgevraagd en neemt hem ter 

inzage mee. 

Marcel Deryckere, heeft een onderhoud aangevraagd met het bestuur.  

Hij wil met ons praten over de herindeling van Geffen en Oss.  

Wij vinden dit niet relevant en Wilbert laat hem dit weten. 

 

4. Verslag bestuursvergadering 17 mei 2017 

Jordi Hartogs: Waar blijft de acquisitielijst? Wilbert stuurt deze mee met het 

verslag. 

John van Wanrooij is nieuwe bestuursleden aan het benaderen. Hij heeft Frank 

Hanegraaf, Dave Verstegen en Dennis van de Pol al gesproken.  

We komen er na de vakantie op terug.  

Bas Huiskens van TIBO benaderen. Peter Strik is er mee bezig 

Toetsing nieuwe leden. Jordi maakt een opzet en mailt deze naar Wilbert. 

Bestuursuitje: Frank Strik, prikt een datum. 

Het verslag bestuursoverleg van 17 mei 2017 wordt geaccordeerd. 

 

5. Informatieve avond november 2017 

Sprekers:   Rob Duijs: wil tijdens de info avond wel iets vertellen over 

veiligheid.  

Duijs Bouw- & Veiligheidsadvies houdt zich dagelijks bezig met het 

verbeteren van de arbeidsveiligheid in de meest brede zin van het woord. 

DigiFactory: kan misschien wel iets vertellen over zoekoptimalisatie 

van je bedrijf op internet en misschien nog wel iets meer. 

Frank Hanegraaf: wil iets zeggen over een actueel thema 
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John van Wanrooij; Cyber crime en data leaks zijn misschien onderwerpen, om in een     

select gezelschap aan bod te laten komen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een ontbijt 

sessie. Peter bespreekt dit in de evenementencommissie.   

We komen erop terug. 

6. Jaarlijks uitstapje 2017  

De datum voor dit uitstapje is 27 september 2017 met een bezoek aan de Sligro in Den 

Bosch. 

Peter mailt de gegevens naar Wilbert en deze stuurt z.s.m. een vooraankondiging. 

Jordi is bezig om voor 2018 en bezoek te regelen naar Bol.com in Waalwijk. 

Wilbert oppert dat een bezoek naar DAF Eindhoven ook zeer interessant is. Peter gaat 

dit bekijken. 

 

7. Activiteiten beleid (Peter, Boet en John van der Sangen) 

Hier komen we op terug. 
 

8. Samenwerking NOV en OVV 

NOV en OVV: willen een Hap & Trap organiseren samen met Ondernemend Geffen. 

Peter gaat met Geert Bosch contact opnemen, met de vraag of dit in november zou 

kunnen plaats vinden. 

 

9. Datum Ondernemersevent 2018 

Voor 2018 is 19 januari als datum gekozen de locatie moet nog worden bepaald. 

 

10. Rondvraag 

Jordi: heeft Hugo van de Sanden van de Dorpsraad gesproken. Jordi wil een open 

discussie organiseren met de Dorpsraad en de Winkeliers/Horeca/Consultancy over de 

herontwikkeling van het Dorpsplein. 

Jordi gaat dit overleg plannen en coördineren. 

Jordi: moeten wij als bestuur iets zeggen over de plannen van Spiering om te stoppen 

met hun winkel en appartementen te ontwikkelen aan de Dorpstraat? 

Volgens John van Wanrooij is dit een zaak voor de gemeente. 

Het bestuur betreurd de leegloop van winkels in het centrum. 

Jordi: de Dorpsraad wil een startpagina Geffen maken. Misschien kunnen we daar een 

forum van Ondernemend Geffen opzetten? We komen erop terug. 

Frank: van Tuijl recycling wordt geroyeerd als lid. De reden is bij het bestuur bekend 

en het bestuur gaat akkoord met dit royement.   

Boet: moet ’t Akkertje 2.0 nog een factuur sturen. 

 

11. Afsluiting 

John van Wanrooij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg. 

 

Volgend bestuursoverleg: maandag 2 oktober van 08:00 – 09:00    

Locatie: van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen 
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Voorzitter        Secretaris  

 

John van Wanrooij       Wilbert van den Berg 

 

 


