
Notulen Openbare vergadering Dorpsraad MHM d.d. 1 juni 2015 

 

1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen daarbij van harte welkom. De Dorpsraad stelt 
zichzelf kort voor.  

2 Vaststellen van de agenda 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3 Spreekrecht voor publiek 
Hiervan wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

4 Vaststellen notulen vorige vergadering 
Geen op- en of aanmerkingen. Notulen worden hierbij vastgesteld.  
 

5 Subsidieverzoeken 
De dorpsraad heeft de volgende subsidies toegekend: 
- Dressuurvereniging Maasruiters : EUR 500,00 toegekend i.v.m. bijdrage aan de 
leefbaarheid/saamhorigheid 
- Keienrenners: EUR 500,00 toegekend i.v.m. bijdrage aan de leefbaarheid/saamhorigheid 
- Keienloop: EUR 200,00 toegekend i.v.m. bijdrage aan de leefbaarheid/saamhorigheid 
- Stichting Plaka: EUR 250,00 voor de herder (EUR 150,00) en jeugdactiviteit (EUR 100,00).  

6 Bezochte bijeenkomsten 
De dorpsraad heeft de volgende bijeenkomsten bezocht 
- Bijeenkomst verbouwing gemeenschapshuis Haren 
- Gesprek met wijkagent 
- Koningsontbijt Megen op 27 april 
- Bijeenkomst SBV: samenwerking Ulysses en SBV jeugdafdeling 
 

7 Mededelingen Dorpsraad 
- 22 juni bijeenkomst inzake windenergie in Haren om 20.00 uur in het gemeenschapshuis 
- Dorpsraad start focusonderzoek omtrent leefbaarheid in alle drie de kernen. 
- Dorpsraad zoekt bewoners om mee te praten over uitlaatplaatsen inzake hondenuitlaatbeleid. 
Mensen kunnen zich aanmelden via de dorpsraad.  
 

8 Mededelingen gemeente 
Irene Oerlemans deelt het volgende mee: 
- groenbeheer Bernhardstraat Megen is met de bewoners gecommuniceerd; 
- Strooibeleid Molenhofweg Megen: deze weg zit niet in de strooiroute;  
- Verkeersbeperking wandelpad bij de sluis Macharen: in het verleden is dit verzoek ook afgewezen 
en nu wederom niet wenselijk i.v.m. onderhoudswerkzaamheden; 
- wandelpad pannenkoekenhuis: de huidige maatregelen moeten voldoende zijn 
- herstel Rulstaat: heeft op dit moment onvoldoende prioriteit. Maasakkerstraat wordt deels 
hersteld op korte termijn 
- Leuning voor trapje aan de dijk, vergunning is aangevraagd. Onderhoud zal door de bewoners zelf 
geschieden. 
- Trottoir Kerkstraat Macharen is gereed; 



- Boompjes Clarastraat: wordt nog even gewacht of deze uitlopen. Plantsoen wordt in het najaar 
aangepakt met nieuwe beplanting. 
 
Peggy Mulderij deelt het volgende mee: 
- voor iedereen een overzicht met handige apps.  
- Preventieteam Macharen: gaat voor de zomer wederom een rondje doen in Macharen.  
- College B&W komt op 14 september op bezoek, dorpsraad gaat hieraan invulling geven 
- Macharen Praathuis: op zoek naar subsidie/budget. Wordt door vrijwilligers gedragen. Geen 
zorgcoöperatie, onderling hulp wordt geboden. Dhr. Schalkx geeft aan dat in de toekomst 
samenwerking tussen de dorpen uitkomst kan bieden.  
-  Dorpsraad heeft informatie ontvangen in het kader van IUP 
- Gemeente is in overleg met voetbalverenigingen over veiligheid oversteekplaatsen Megen ivm de 
samenwerking 
- In najaar komt er een enqûete inzake afvalbeleid.  
- Contact met gemeente: blijkbaar zijn er nogal wat storingen en wordt de verbinding soms abrupt 
verbroken. Dit is geen onwil van de gemeente, men is met de telefoonprovider in overleg hierover. 
- Afvalkalender, vanaf 2016: mogelijkheid om deze  via de dorpshuizen te verspreiden.  
- het legen van container: als een container onterecht niet is geleegd kan men contact opnemen met 
de gemeente en wordt deze alsnog kostenloos geleegd. Als een container terecht niet is geleegd, 
kan dit alsnog gebeuren tegen een bedrag van EUR 14,25. Als bewoner een container tussentijds wil 
laten legen, kan hierover contact opgenomen worden met de gemeente en kan deze worden 
geleegd tegen een bedrag van EUR 14,25 

 

 
9 Rondvraag  

Dhr. De Vaan maakt een opmerking over het maaibeleid op het veldje bij de Heymit. Maaiafval blijft 
liggen en bermen worden onvoldoende gemaaid. Irene Oerlemans gaat na wat er in het bestek 
afgesproken is.  
Dhr. De Vaan: palen bij verkeerssluizen in de Berghemseweg/ Harenseweg staan regelmatig los. 
Vooral in het donker leidt dit tot gevaarlijke situaties doordat de varkensruggen in het donker niet 
zichtbaar zijn.  
Dhr. Schalkx: wil graag een afspraak met Irene Oerlemans over de inrichting van de tuin bij het 
gemeenschapshuis/school. Er loopt nu een project om de tuin gemeenschapshuis/kerkplein en 
school als een geheel in te richten.  
Dhr. Schalkx: dankt de dorpsraad voor de bijdrage inzake de uitbreiding gymmaterialen. Deze 
uitbreiding was een belangrijke toezegging voor het openhouden van de school in Haren en het 
dorpshuis heeft hiervoor een behoorlijke investering moeten doen. Hij verzoekt de dorpsraad om 
nogmaals te bekijken hoe de Dorpraad de dorpshuizen van de kernen Haren en Macharen kan 
ondersteunen bij leefbaarheid.   
 
 
 

10 Sluiting  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit hierbij de vergadering 
 


