
Notulen openbare vergadering  d.d. 12-12-2016 
 

 

Aanwezig: 9 belangstellenden, Quintin Michielsen (gebiedsbeheer), Peggy Mulderij 

(wijkcoördinator), Rick Damme (voorzitter), Theo Breuring, Evert Oele, Mariska van 

Tongeren (secretaris), Jessica Keijzer-Nab (penningmeester), Jolanda Vidiella Arts 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet de bezoekers van harte welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Agenda is akkoord. 

 

3. Vragen en opmerkingen van inwoners 

Notulen van 10 oktober missen op de website. Word in orde gemaakt. 

 

4. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering (10 oktober 2016) 

Staan nog niet op de website. De voorzitter heeft de notulen in het kort voorgelezen. 

Notulen zijn goedgekeurd. 

 

5. Mededelingen gemeente 

- Kloostermuur is aan het verzakken (Megen) 

o Wordt in de gaten gehouden door een bedrijf. Er wordt voorlopig niet 

ingegrepen. Eventueel te combineren met Deltaprogramma. Indien bij 

toekomstige werkzaamheden aan de dijk problemen ontstaan aan de 

kloostermuur, dan wordt de muur alsnog hersteld. 

- Muur kerkhof (Megen) 

o Offerte is erg duur. Gebiedsbeheerder heeft binnenkort overleg met de 

aannemer. 

- Esdoorn op de Koolmarkt (Megen) 

o Deze grote boom is ziek, wordt binnen een paar weken gekapt. 

o Vraag vanuit het publiek: Komt er een nieuwe? Quintin zegt dat dat mogelijk is, 

gaat erachteraan. Voorstel om met de nationale boomfeestdag door schooljeugd 

misschien een nieuwe boom te laten planten. 

- Vuilcontaineropstelling Sluisbuurt (Macharen) 

o Er komen twee nieuwe opstelplaatsen voor de vuilcontainers. 

 

6. Mededelingen Dorpsraad 

- Windenergie 

o De notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanaf 15 december ter inzage. De 

volgende belangrijke momenten komen eraan: 

 22 december 2016: podiumbijeenkomst over NRD in het gemeentehuis 

(20.00 uur) 

 11 januari 2017: Inloopavond over NRD op het gemeentehuis  

(19.30 uur met individuele mogelijkheid tot vragen) 

 



Notulen openbare vergadering  d.d. 12-12-2016 
 

7. Subsidieverzoeken 

Kindercarnaval  Megen  - Vlag Toegekend, €135,- voor activiteiten 

De Bongerd - Invalidentoilet Afgewezen, bevordert de leefbaarheid niet. 

Maasruiters - Kerstboom Toegekend, € 100,-  

Voorwaarde dat het een grote kerstboom is. 

Kerst is een activiteit waar een vast bedrag voor is 

vastgesteld.  

(Dit is een gedeelte van dat bedrag) 

 Acropolis - Kerstactiviteiten Toegekend, € 250,- 

Kerst is een activiteit waar een vast bedrag voor is 

vastgesteld.  

(Dit is een gedeelte van dat bedrag) 

CV de Knorrepotten – Zeil/ 

Raamdecoratie  Afgewezen, bevordert de leefbaarheid niet. 

De Haar - Gordijnen  Afgewezen, bevordert de leefbaarheid niet. 

KBO Macharen - Kerst  Toegekend, €350,- 

    Bevordert de leefbaarheid. 

KBO Macharen – Samen eten Toegekend, €360,- in 2016 en €180,- in 2017 

    Bevordert de leefbaarheid. 

 

 Opmerkingen ten aanzien van de subsidies: 

De dorpsraad geeft aan te hebben besloten dat de dorpshuizen volgend jaar een subsidie 

krijgen van elk €1500,- . Hier wordt enthousiast op gereageerd.  

De gemeenschapshuizen krijgen volgend jaar een gezamenlijke uitnodiging om hier verder op 

in te gaan.  

 

Theo benadrukt ook even dat in het fondsenboek waarschijnlijk ook subsidie potjes terug te 

vinden zijn voor bijvoorbeeld een invalidentoilet. De dorpsraad zal in 2017 nog contact 

opnemen met De Haar over de subsidieaanvraag. 

 

8. Rondvraag 

Theo Breuring – Komt er weer een wijkschouw in de dorpen? Quintin geeft aan dat dit wel 

mogelijk is maar niet meer zo groots als voorheen. Er is geen budget meer voor. De 

dorpsraad is hierin de kartrekker als zij dit aan willen vragen. De dorpsraad neemt in april 

2017 het initiatief. Peggy Mulderij geeft aan dat er voor een losliggende tegel of kapotte 

lantaarnpaal een melding gemaakt kan worden door de gemeente te bellen of via de website 

te melden. Melders kunnen hierna dan ook precies volgen wat er met hun melding gebeurt. 

Mevrouw Roffelsen – Clarastraat en Molenhofweg ligt een verhoging in de weg, hier zijn al 

een paar mensen met de fiets door onderuit gegaan. Quintin geeft aan dat dit al door hem 

was doorgegeven, gaat hier nogmaals achteraan. 

Cor Schalkx – Veel kleine verengingen zijn de dupe van het omlaag schroeven van de 

subsidies bij Welzorg. Peggy herkent dit. Er is vraag naar ‘gratis’ huurruimtes maar niet 

duidelijk is hoe dit op te lossen omdat gratis niet gratis is.  
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Mieke van Breda – Er zijn veel bomen langs het kanaal gekapt, is er geen 

regel over terugplanten? Quintin geeft aan dat het onbekend is van wie de 

grond is. Dit zal hij uitzoeken. 

Mieke van Breda – Er zijn in de ochtend ontzettend veel fietsers aan de 

verkeerde kant van de Ossestraat in Macharen. Kan hier niks aan gedaan worden? Wordt 

door de politie geregeld gecontroleerd maar verder kan er niks aan gedaan worden. 

Mieke van Breda – Er is een bocht langs het kanaal waar een verzakking is, kan hier iets aan 

gedaan worden? Mariska geeft aan dat voor zo’n soort meldingen een speciale app is, 

namelijk de BuitenBeterApp. Hiermee kun je snel en makkelijk een melding maken van 

bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel of iets dergelijks. 

Leo Bokmans – Er zijn voetganger paaltjes verdwenen verdwenen langs het kanaal. Quintin 

kijkt dit na. 

Rick Damme – Wanneer is de asfaltering van de Macherse brug? Quintin geeft aan dat hij dit 

niet weet maar vermoed dat het met de asfaltering in 2017 mee zal gaan. Hij zoekt dit nog 

verder uit. 

Peggy Mulderij – De selectieprocedure voor de 2 vacatures bij de dorpsraad is in volle gang. 

Binnenkort zijn de gesprekken. 

Jessica Keijzer – Nab – De subsidiepot van dit jaar is leeg. 

 

9. Sluiting 

De dorpsraad dankt iedereen voor hun aanwezigheid en ideeën.  

 

 

 


