
Notulen openbare vergadering  d.d. 14-3-2016 
 

 

Aanwezig: 7 belangstellenden, Irene Oerlemans (gebiedsbeheer), Peggy Mulderij 

(wijkcoördinator), Rick Damme (voorzitter), Theo Breuring, Nadia van Delft, Evert 

Oele, Mariska van Tongeren (secretaris) 

Afwezig met kennisgeving: 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 

Mevrouw Roffelsen geeft aan dat er een onveilige situatie is onderaan de dijk in Megen 

(Volkstuintjes en Noord-Zuid). Door een grote struik is er slecht zicht op de Noord Zuid. Irene 

Oerlemans kijkt dit na. 

 

4. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering (25 januari 2016) 

Notulen zijn niet uitgewerkt. Dit komt door het overgaan van het secretariaat. Hierdoor is dit 

tussen wal en schip belandt. 

 

5. Mededelingen gemeente 

Er zijn geen mededelingen. 

 

6. Ludieke acties voor de dorpsraad gevraagd 

Hoe maken we de vergaderingen interessanter voor inwoners?  

Hoe kunnen wij onszelf beter presenteren naar de kernen toe? 

Mevrouw Roffelsen geeft aan dat ze het ontzettend jammer vindt dat er zo’n lage opkomst is 

bij de openbare vergaderingen. Mensen klagen wel, maar komen vervolgens niet. 

 

Hoe kan dit?  

-  Er wordt geopperd dat dit is vanuit gemakzucht. Mensen zitten liever thuis, dan naar een 

openbare vergadering te komen. 

- Soms missen mensen de aansluiting van onderwerpen die zij belangrijk vinden. 

 

Ideeën die worden geopperd door de inwoners: 

- Gebruik de borden die bij de ingangen van de dorpen staan. Vermeld daarop wanneer de 

openbare vergadering is. 

- Specifiekere onderwerpen benoemen op de agenda. Dit kan niet in Oss Actueel, maar 

wel op de website, facebook en twitter. 

- Vermeld op de agenda bij de subsidieverzoeken welke aanvragen er behandeld zullen 

worden. 

- Gebruik de dorpsbladen meer; voor de agenda, maar ook meer uitbreiden over 

onderwerpen of resultaten die we behaald hebben. 
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- Laat zien wat jullie gedaan hebben of welke resultaten zijn behaald. Op 

social media. Meest interessantste is met beelden werken van 

activiteiten/aanschaf van spullen. 

- Zet de agenda eerder op twitter of facebook. Bijvoorbeeld een week 

voor de vergadering. 

 

 

7. Ons advies rondom windenergie park Elzenburg – De Geer 

Ons advies wordt voor 17 maart aanstaande verstuurd.  

Ons advies is gebaseerd op 4 onderwerpen die voortkwamen uit de klankbordgroep, 

namelijk: 

 Horizon 

Volgens ons tast het de horizon aan; het past niet in het beeld van onze omgeving. 

 Gevolgen mens en dier 

De geluidsoverlast en slagschaduw hebben een negatief effect op de mens. 

 Participatie 

Volgens ons zouden de mogelijkheden tot participatie door inwoners duidelijk in beeld 

gebracht moeten worden. 

 Alternatieven 

Wij vinden dat de gemeente even moet wachten op nieuwe innovaties van windenergie, 

namelijk de Vortex Bladeless. (Bladloze windturbines). Daarnaast zou de gemeente het 

opwekken van zonne-energie door particulieren kunnen stimuleren door een 

subsidieregeling in te stellen. 

 

Conclusie: Wij hebben de gemeente het advies gegeven af te zien van het windpark ten 

noorden van het bedrijventerrein Elzenburg - De Geer. Wij vinden het geen goede plek. 

 

Vandaag kwam het nieuws dat enkele agrarische ondernemers het initiatief hebben 

genomen om een windpark te ontwikkelen ten noorden van Nuland. Gemeente Oss en  

’s-Hertogenbosch zijn in gesprek hierover met de provincie. 

Dit zullen wij nog meenemen in ons advies. 

 

 

8. Buurtpreventie en WhatsApp 

De buurtpreventie loopt in Macharen. Een groepje vrijwilligers heeft al tweemaal door 

Macharen gelopen om te kijken waar risico’s  aanwezig waren. In oktober gaan zij wederom 

een rondje lopen. 

Verder willen wij kijken of er interesse is voor het WhatsApp- idee, namelijk een appgroepje 

met buren (of anders) waarop mensen verdachte situaties kunnen vermelden, waardoor 

mensen kunnen anticiperen door bijvoorbeeld hun lampen in de woonkamer aan te doen. 

(Niet om zelf in te grijpen!) 

 

Via social media en flyers willen wij nu kenbaar gaan maken dat deze mogelijkheden er zijn 

en de informatie rondom deze WhatsApp-groepen verspreiden.  Dit initiatief wordt niet via 
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de dorpsraad opgericht. Wij verspreiden de informatie; inwoners kunnen 

zelf beslissen of ze dit willen opzetten in hun buurt. 

 

Paul van Dijk, de wijkagent, zou hierin ook willen ondersteunen: 

paul.van.dijk@brabant-noord.politie.nl 

 

 

9. Subsidieverzoeken 

EHBO – Updaten AED’s  Staat in de wacht, eerst gesprek hierover met de EHBO 

PJOS – Aanschaf spellen Toegekend, € 1016,75  

Bevordert leefbaarheid en saamhorigheid van de 3 kernen. 

  

PUB’07 – Zeskamp  Toegekend, € 1000,- (en voor € 500,- garant) 

Bevordert leefbaarheid en saamhorigheid van de 3 kernen. 

 PUB’07 – Pubavonden  Toegekend, € 500,- 

     Bevordert de saamhorigheid van de jeugd uit de 3 kernen. 

CV de Keiendonkers – Leges Toegekend, € 64,- 

    Carnaval is een vaste activiteit waarvoor geld is gereserveerd. 

Kloosterwandeltocht  Toegekend, € 500,- 

Eenmalige startsubsidie, zodat de activiteit weer opgestart 

kan worden. 

 Megense Keienfair  Afgewezen 

Activeert en verbindt de inwoners niet; is een commerciële 

activiteit. 

 SBV Ulysses – Sponsoring Afgewezen 

     Dit bevordert niet de leefbaarheid.  

 

 

10. Rondvraag 

Mevrouw Roffelsen – Zij gaf aan dat de TIM een jaarkalender aan het opzetten is voor alle 

kernen; of we daar onze vergaderingen ook op kunnen vermelden. Mariska is dit samen met 

de TIM aan het opzetten, dus dit zit al in de planning. 

Mevrouw Roffelsen – Zij vertelt dat vanaf 3 april elke 1e zondag van de maand het 

Maasmeander treintje door Megen, Haren en Macharen zal rijden! Volgens haar is het gratis. 

Mariska zoekt nog even uit wat de route hiervan is en zal dit op social media melden. 

Caroline vd Heuvel – Zij vindt dat de dorpsraad zich super inzet! 

Mieke van Breda – Zij vindt het fijn dat de paden langs het kanaal en in het bos weer netjes 

en schoon zijn! 

Mark vd Wetering – Hij is benieuwd wat er wordt aangeschaft door de PJOS van de subsidie. 

Robbert laat dit na de vergadering even zien. 

Robbert van Breda – Hij wil graag weten hoe het werkt om de BTW af te trekken via de 

gemeente. Mariska vertelt dat de werkwijze hiervan in de subsidie toekenningsbrief zal 

staan. 

Theo Breuring – Hij is bezig met affiches op te hangen voor de bijeenkomst over drugs en 

alcohol bij jongeren; bijeenkomst in de Pas te Heesch op 11 april aanstaande. 

mailto:paul.van.dijk@brabant-noord.politie.nl
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Rick Damme – Hij vertelt dat het komende zaterdag de Landelijke 

Opschoondag is. Er zijn nu 9 personen om langs het kanaal te gaan 

opruimen. Inwoners kunnen mee helpen; zij kunnen zich zaterdag 19 maart 

melden bij de Macherse brug om 10.00 uur. Na afloop is er soep en zijn er 

broodjes. 

Mariska van Tongeren – Zij vertelt dat dorpsraadlid Jessica Keijzer - Nab is bevallen van een 

zoontje en dat alles goed gaat met hen beiden! 

 

 

11. Sluiting 

De dorpsraad dankt iedereen voor hun aanwezigheid en ideeën.  

 

 

 


