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Geffen: 03-06-2014 

Bestuursoverleg Ondernemend Geffen en Gemeente Oss 

Datum:  28 april 2014  

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

Aanwezig namens Gemeente Oss:   

Marieke Vossen, hoofd afdeling Leefomgeving, wonen en economie stadsbeleid 

Leon van de Mortel, Senior Accountmanager Ondernemerszaken 

Aanwezig namens Ondernemend Geffen: 

John van Wanrooij, Peter Strik, Boet van Dijk en Wilbert van den Berg 

  

Verslag 

Opening  

John van Wanrooij opent het overleg om 14.00 uur. 

 

Hij legt uit dat Ondernemend Geffen een samenvoeging is sinds 1 januari 2013, 

van de BVG en WHV Geffen. 

De nieuwe vereniging heeft 111 leden. 

 

Leden kunnen profiteren van de samenwerking met ondernemers loket Bernheze, 

voor de inkoop van energie en afvalverwerking. 

 

De vereniging heeft 5 tot 6 contacten per jaar voor de leden en 1 tot 2 maal per 

jaar een informatief gesprek met de gemeente. 

We zouden meer een opengesprek willen met de gemeente met duidelijke 

gesprekspunten. 

Leon van de Mortel  

Legt uit dat er regulier overleg plaats vindt met de ondernemers binnen de 

gemeente Oss. 

Alle beleidsstukken (convenant) worden eerst ter inzage geven aan de 

ondernemers van de gemeente Oss. 

Bijvoorbeeld: parkeerbeleid, verkeersbeleid en nieuw te ontwikkelen 

industrieterreinen. 
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De afwegingen van de Ondernemersverenigingen worden meegenomen in de 

besluitvorming. 

 

Binnen de gemeente Oss zijn er drie ondernemersverenigingen: 

TIBO: vertegenwoordigd de MKB 

3VO:  Vereniging Centrum Ondernemers Oss 

OIK: vertegenwoordigd de groot industrie 

 

John van Wanrooij zegt dat de onderhandelingen met de gemeente Maasdonk 

moeizaam verliepen en hij vertrouwd erop dat dit met Oss vlotter zal verlopen. 

 

Marieke Vossen 

Zal het economistbeleidsplan 2014 aan ons mailen. 

 Tevens wijst zij ons op de Kracht van Oss. 

De kracht van Oss is een initiatief van Rabobank Oss e.o., gemeente Oss, Osse 

ondernemersverenigingen (OIK, TIBO en 3VO) en KVK. 

Met als doel het behouden en creëren van werkgelegenheid door nieuwe 

economische activiteiten  toe te voegen aan de bedrijvigheid. Dat kan op 

verschillende manieren, maar wel met een centraal uitgangspunt: samenwerken en 

verbinden. 

De voorzitter hiervan is Peter Bekkers 

 

In Oss zijn verschillende sectoren: 

 Logistics 

 Agrofood 

 Centrum 

 Lifesciense 

 

Tijdens een najaarsactiviteit zullen we Leon van de Mortel uitnodigen zodat hij 

kennis kan maken met onze leden. 

 

Er spelen op  dit moment geen specifieke zaken die besproken zouden moeten 

worden. 

 

Voorzitter        Secretaris 

  

John van Wanrooij       Wilbert van den Berg 


