
Notulen openbare vergadering  d.d. 06-03-2017 
 

 

Aanwezig: ongeveer 25 belangstellenden waaronder vertegenwoordigers van de 

Stichting Hart voor Oss en de EHBO-vereniging Megen, Haren en Macharen, Ron 

Berben (gebiedsbeheer), Benny Swarts (gebiedsbeheerder) Peggy Mulderij 

(wijkcoördinator), Rick Damme (voorzitter), Theo Breuring, Evert Oele, Carlo Broeders (secretaris), 

Jessica Keijzer-Nab, Leo Bokmans (penningmeester), Jolanda Vidiella Arts. 

 

Afwezig met kennisgeving: Harm van Uden. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen bemerkingen op de agenda van de vergadering. 

 

3. Vragen en opmerkingen van inwoners 

 Tijdens de vorige openbare vergadering is te kennen gegeven dat er in Macharen een 

zitbankje is verdwenen. De heer Berben van de gemeente Oss deelt mede dat er pas 

vanaf april op de dijken mag worden gegraven. Dan zal er een nieuw bankje worden 

geplaatst. 

 

4. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering d.d. 30-01-2017. 

Er zijn geen bemerkingen op de notulen van de vorige openbare vergadering. 

 

5. Presentatie Hart voor Oss: 

De heer Boeijen van de stichting Hart voor Oss geeft middels een powerpoint-presentatie 

uitleg over de inzet van de AED’s binnen de gemeente Oss. Daarbij wordt de visie, strategie 

en volledige dekking uiteengezet. Tevens wordt de inzet van toekomstige AED-drones met 

een kort filmpje toegelicht.  

De dorpsraad wijst de stichting erop dat de kosten van de inzet van een AED tegenwoordig 

door de zorgverzekering worden gedekt.  

Bij zeer veel bedrijven is tegenwoordig een AED aanwezig. Het zou een taak voor de stichting 

zijn om ervoor te zorgen dat de gemeente/bedrijven deze in vandaalbestendige buitenkasten 

ophangen, zodat deze voor hulpverleners beschikbaar zijn.    

 

6. Presentatie EHBO-vereniging Megen, Haren en Macharen: 

De heer Ploegmakers geeft namens de EHBO-vereniging Megen, Haren en Macharen een 

uitleg over de activiteiten van de vereniging en de aanwezige AED’s in de kernen.  Inmiddels 

hangen er in Megen en Haren op diverse plaatsen AED’s en hangt er in Macharen momenteel 

maar 1 stuks in gemeenschapshuis De Bongerd. De onderhoudskosten van de AED’s zijn 

prijzig    

 

7. Uitreiking AED: 

Bij een loterij van de Rabobank heeft Jessica Keijzer-Nab van de dorpsraad een AED 

gewonnen. Omdat er in Megen en Haren al diverse AED’s zijn opgehangen, wordt deze 
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overhandigt aan de uitbater van ’t Vunderke te Macharen. Zowel de 

uitbaters als het vaste personeel beschikken over een BHV-diploma en 

kunnen de AED bedienen.     

 

8. Subsidieverzoeken: 

a. Bewonerscommissie De Maashorst Megen ontvangt € 500,00 subsidie voor het gehele 

jaar organiseren van diverse activiteiten voor ouderen.  

b. Comité 50+ Keiendonkers Megen ontvangt € 225,00 subsidie voor het geven van een 

impuls aan het seniorenbal. 

c. Het Top2000 zangkoor Megen ontvangt € 300,00 subsidie voor het opstarten van het 

zangkoor.  

d. De Kindervakantieweek Macharen ontvangt € 500,00 subsidie voor het opluisteren van 

hun 25-jarig jubileum, waarbij zij met de inzet van een bus een extra activiteit voor de 

kinderen gaan organiseren.  

e. Harmonie Per Adua ad Astra Megen ontvangt niet de aangevraagde € 1000,00 subsidie, 

omdat de dorpsraad geen structurele subsidies verstrekt (vorig jaar al subsidie voor het 

havenconcert ontvangen) en de ingediende begroting teveel vragen oproept.   

f. De dorpsraad wijst erop dat de subsidieaanvragen tijdig moeten worden aangevraagd, 

omdat deze moeten worden beoordeeld en tijdens de openbare vergadering worden 

toegekend.        

 

9. Mededelingen van de dorpsraad: 

a. Er is door de dorpsraad een advies uitgebracht over het Integraal UitvoeringsPlan 2018-

2021. Dit advies heeft betrekking op:  

- een veilige oversteek van de Noord-Zuid t.b.v. de voetballende jeugd uit Megen 

en Haren (wisselend trainen in Megen en Haren, waarbij zij veilig moeten kunnen 

oversteken); 

- de rotonde van de Dorpenweg/Noord-Zuid; om deze te voorzien van digitale 

informatieborden en een omleidingsroute voor hulpdiensten, wanneer de brug 

bij Macharen geopend is.  

- Het vervangen van de zogenaamde Idingbankjes door deugdelijke banken met 

tafel. 

b. Nederland Schoon 2017 vindt 25-03-2017 plaats en een ieder kan zich daarvoor 

aanmelden (zie advertentie in de lokale dag- en weekbladen). 

c. NL Doet 2017 vindt 11-03-2017 plaats en een ieder kan zich aanmelden bij de diverse 

projecten in de kernen (Onder de Bomen in Megen, Natuurspeeltuin Megen, 

Roeivereniging Macharen, Acropolis Megen).   

 

10. Mededelingen van de gemeente: 

a. De heer Berben geeft te kennen dat de pomp op de Koolmarkt te Megen door de 

gemeente binnenkort opnieuw wordt gevoegd. Deze wordt ondanks een verzoek van de 

omwonenden niet van water voorzien.  

b. De gemeente gaat op plaatsen waar bijvoorbeeld toeristen komen, tappunten met 

drinkwater aanleggen. De bewoners van de kernen kunnen via de dorpsraad of 
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rechtstreeks bij de gemeente mogelijke locaties aandragen. Bij de 

natuurspeeltuin in Megen wordt al een dergelijk tappunt aangebracht.   

c. De heer Berben deelt mede dat het asfalt van het wandelpad langs het 

kanaal in het voorjaar 2017 wordt vervangen.   

d. Mevrouw Mulderij deelt mede dat er recentelijk op een tweetal plaatsen in Megen en 

haren is ingebroken en er daarnaast op een drietal plaatsen pogingen tot inbraak hebben 

plaats gevonden. Daarbij is de Bulgaarse methode toegepast, waarbij uitstekende 

cilinders werden afgebroken. Tijdens een tussenoverleg van de dorpsraad zal de 

preventie d.m.v. een buurtapp aan de orde komen.   

e. Ruud Appeldoorn is de nieuwe gebiedsopzichter maar is bij deze vergadering niet 

aanwezig.   

 

11. Rondvraag: 

a. Vanwege de onderhoudskosten is de EHBO-vereniging Megen, Haren en Macharen 

bereid om de 4 stuks AED’s aan de dorpsraad of de gemeente ter beschikking te stellen. 

De dorpsraad komt tijdens de volgende openbare vergadering terug op dat aanbod.  

b. Er is in de Volkskrant een artikel over het carnaval in Haren verschenen. De heer 

Ploegmakers zal de link van het bewuste artikel aan de dorpsraad verstrekken, zodat dit 

artikel op de website van de dorpsraad kan worden gezet.  

c. Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de voorzieningenkaart Megen, Haren 

en Macharen. De dorpsraad en mevrouw Mulderij zullen dit navragen bij de gemeente 

en bij de volgende openbare vergadering wellicht uitsluitsel kunnen geven.  

 

12. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.  

 

 

 


