
Notulen Openbare vergadering Dorpsraad MHM d.d. 20 april 2015 

 

1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering, is blij met de grote opkomst en heet iedereen daarbij van harte 
welkom. De dorpsraad stelt zich beknopt voor.  
Macharen: Rick Damme en Theo Breuring  
Megen: Jessica Keijzer-Nab, Mariska van Tongeren en Evert Oele (helaas verhinderd) 
Haren: Jolanda Vidiella Arts en Nadia van Delft (helaas verhinderd) 
 

2 Vaststellen van de agenda 
Geen op- en of aanmerkingen 
 

3 Spreekrecht voor publiek 
Bewoners Bernhardstraat Megen uiten ongenoegen over het groenonderhoud van de voortuintjes 
van de seniorenwoningen. Wordt laat of slecht gemaaid, maaisel etc. wordt niet opgeruimd en 
daarnaast wordt het contact met Gemeente Oss als zeer onprettig ervaren. Irene Oerlemans licht dit 
toe: de gemeente Oss heeft moeten bezuinigen op het groen onderhoud, waardoor er minder 
gemaaid wordt. Het opruimen zal men meenemen in het gesprek met de aannemer. Irene 
Oerlemans zal hierover terugkoppelen naar de bewoners.  
 
Mevrouw Van der Lee: komt langs om project ‘de ontmoeting’ toe te lichten. Samenwerking tussen 
o.a. Brabant Zorg en Rigom. Doelgroep: zelfstandige, kwetsbare ouderen om sociale aspecten te 
bevorderen / burger participatie, middels organisatie van diverse activiteiten. Bereikbaar / aanwezig 
op locatie ‘de maashorst’, op de dagen dinsdag en donderdag.  
Telefoonnummer: 06-20596302 
Theo Breuring geeft aan dat zo’n project ook in Macharen loopt: ’t Praothuis op maandag en 
donderdag ochtend in ‘De Bongerd’.  
Binnenkort is er een afspraak met Harmon van der Lee, Theo Breuring en Peggy Mulderij. 
 

4 Vaststellen notulen vorige vergadering 
Afvalproblematiek Bernhardstraat Megen is opgelost.  
 

5 Visie openbare ruimte landelijk gebied dorpen en stadjes 
Esther Moors, projectleider Visie openbare ruimte licht de visie openbare ruimte toe samen met 
Liselore Burgmans, landschapsarchitect. Presentatie komt binnenkort op de site van de dorpsraad.  
 
 

6 Mededelingen Gemeente  
Irene Oerlemans:  

 bankjes bij Acropolis zijn geplaatst. Bankje bij de bongerd macharen is ook geplaatst.  

 Leuning trapje bij de dijk / nonnenstraat gaat niet door, mag niet van het waterschap, niet 
wenselijk in verband met onderhoud van de waterkering. Irene Oerlemans koppelt nogmaals 
terug naar waterschap in verband met herstel oude situatie. (trapleuning is vorig jaar met 
maaien omver gemaaid en nooit meer hersteld) 

 Trottoir Kerkstraat Macharen: wordt in week 20 doorgetrokken, men is met de aanwonende in 
gesprek.  



 
 

 Vraag van Theo Breuring aan Irene Oerlemans: Wandelpad sluis macharen wordt nog steeds 
gebruikt door motoren/wielrenners, ook ondanks verbod. Verzoek om ook aan de andere kant 
van het wandelpad een sluisje te plaatsen. Daarnaast versperring andere kant van de 
dorpenweg, richting pannenkoekenhuis, is versperring vernield.  

 
 
Peggy Mulderij: 

 Bijeenkomst geweest in Haren, door de Wijkagent Paul van Dijk en Peggy Mulderij. Deze 
bijeenkomst is   gericht op ouderen en inbraakpreventie. Indien er interesse is door meerdere 
mensen kan dit worden aangegeven en kan er een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij 
tips en aanbevelingen worden gegeven. 
 
 

7 Subsidieverzoeken 

 Hip voor nop:  subsidie afgewezen. Goede activiteit, echter de begroting laat te weinig eigen 
inkomsten zien. De Dorpsraad is blij dat dit ondernomen wordt, bij evt. volgende activiteiten 
wordt geadviseerd om een garantiesubsidie aanvragen. 

 Gemeenschapshuis Haren  EUR 500,00 als tegemoetkoming in de kosten evt. btw voordeel via 
gemeente. 

 Pub 07  EUR 1500,-  (EUR 1000,00 en EUR 500,00 garantie subsidie) met opmerking dat de 
Dorpsraad de PUB wil verzoeken voor in komende jaren voor kosten posten zoals tent en 
muziekband meer in eigen kernen te zoeken, op deze kostenpost bespaard kan worden.  

 Molen Desire  eenmalige gift EUR 50,00 

 Hozen met Dozen:  EUR 350,00 toegekend 

 Koningsdag activiteit  EUR 350,00 toegekend  

 EHBO vereniging  EUR 150,00 onderhoud EAD apparaat/ vervanging pads  

 Jeugdbelangen Megen i.v.m. video camera  afgewezen, draagt niet bij aan leefbaarheid. 

 Koningsdag activiteiten in Haren: EUR 125,00 toegekend.  
 

 
8 Rondvraag  

 Mevrouw Roffelsen vraagt of er al iets aan de verlichting wordt gedaan op de weg tussen 
Macharen en Oss. Wethouder Van der Sloot licht toe dat op dit moment op allerlei trajecten 
wordt gekeken naar verlichting.  

 Dhr. Roelofs: verlichting tussen Haren en Megen. Samenwerking tussen voetbalclubs Haren en 
Megen is op handen, jeugd zal of van Haren naar Megen of vice versa gaan fietsen. Irene 
Oerlemans pakt dit op.  

 Mevrouw Ouwens: Maasakkerstraat  toplaag is kapot, gevaarlijk om te fietsen. Irene 
Oerlemans kijkt dit na.  

 Dhr. Van de Camp geeft aan dat men bezig is met een plan om het schoolplein / terrein bij 
gemeenschapshuis Haren aan te passen en men wil hiervan een deel als openbare 
speelvoorziening voor kinderen creëren. Hij vraagt of de gemeente mogelijkheden heeft voor 
financiering. Peggy Mulderij geeft aan dat er misschien mogelijkheden zijn vanuit Buurt Werkt en 
misschien via het provinciale Doe-budget.  



 Mevrouw Last: Molenhof wordt in de winter niet gestrooid. Mevrouw heeft hierover contact 
met de gemeente opgenomen/ kaart gestuurd, echter is nooit een reactie terug ontvangen 
hierop. Irene Oerlemans pakt dit op.  

 De heer: van Hout geeft aan dat onder de banken op de dijken nooit wordt gemaaid. Er is al 
meerdere malen contact geweest met de gemeente. Irene Oerlemans geeft aan dat er voor 
problemen t.a.v. beheer openbare ruimte altijd contact opgenomen kan worden met de 
gemeente Oss en verzoekt mensen ook om te melden als er problemen zijn. Dit kan via de 
website www.oss.nl en dan “Ik wil iets melden”. Telefonisch kan het via 140412.   

 Mevrouw Janssen: geeft aan dat er bomen in het plantsoen bij de bernhardstraat/senioren 
woningen dood zijn gegaan en of deze vervangen worden. Irene Oerlemans gaat dit na.  
 
 

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

 
 
 
 

http://www.oss.nl/

