
Notulen openbare vergadering  d.d. 4-7-2016 
 

 

Aanwezig: Peggy Mulderij (wijkcoördinator), Rick Damme (voorzitter), Nadia van 

Delft, Evert Oele, Jessica Keijzer-Nab (penningmeester), Jolanda Vidiella Arts, 

Mariska van Tongeren (secretaris) 

Afwezig met kennisgeving: Theo Breuring 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet de bezoekers van harte welkom en benadrukt dat wij het fondsenboek in 

bezit hebben. Dit boek kan na elke openbare vergadering ingekeken worden. Het boek wordt 

niet uitgeleend. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

1 extra puntje namelijk Mestverwerking OOC. Woensdagavond is er een bijeenkomst. De 

dorpsraad zal hierbij aanwezig zijn. Wij zijn bezig met het opstellen van een advies. 

Verder is de agenda akkoord. 

 

3. Vragen en opmerkingen van inwoners 

Cor Schalkx geeft aan later op de avond wat te willen vertellen over de activiteiten in De 

Haar. 

 

4. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering (30 mei 2016) 

De openbare vergadering was verplaatst naar De Haar, wij sloten aan bij de kernraad. 

Notulen zijn nog niet officieel uitgewerkt. 

 

5. Mededelingen gemeente 

- De werkzaamheden aan gas- en waterleidingen in Megen zijn gestart. 

- In oktober zal er weer een preventieavond zijn in Macharen. 

- Na de zomervakantie zal er weer een bijeenkomst worden gepland voor de 

voorzieningenkaart MHM. 

- De 1e vergunninghouder komt in Megen wonen. De buren zijn op de hoogte gesteld. 

 

6. Natuurspeeltuin Megen 

Anneloes Usleeber kwam met het idee voor een natuurspeeltuin. Hierna zijn er meerdere 

besprekingen geweest, daar is inmiddels het volgende uit voort gekomen: 

- Er is een locatie gevonden (langs het A-veld van Ulysses ligt een lege vlakte, ter hoogte 

van de maasdijk). 

- Het bestemmingsplan klopt. 

- De grond is van de gemeente. 

- Er is contact met Ulysses geweest, ook zij zijn akkoord. 

- 25 September zal er op de locatie een bijeenkomst zijn waarbij de kinderen zelf inspraak 

kunnen hebben in de natuurspeeltuin. 

- Er wordt ook gekeken naar eventueel mogelijkheden voor ouderengym. 
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Coby Emmen geeft aan dat zij de locatie niet geschikt vindt, omdat zij 

verwacht dat kleine kinderen hier niet alleen heen gaan/mogen. Wij geven 

aan dat wij denken dat het een goede plek is. En dat wij verwachten dat 

kleine kinderen daar ook altijd onder begeleiding heen zullen gaan. 

 

Wij staan er echter voor open om hierover in gesprek te gaan en te luisteren naar de op- of 

aanmerkingen van de inwoners over de natuurspeeltuin. 

 

Ed Steiger wil graag aansluiten bij de gesprekken rondom de natuurspeeltuin. Hij vindt het 

een mooie extra toevoeging voor Megen.  

 

Ook Marieke Wattenberg wil graag helpen. 

 

Ivo Mulders (nieuwe voorzitter van Ulysses) gaat bij Ulysses bespreken of er iemand van hen 

uit aan wil sluiten bij de gesprekken. 

 

7. Activiteiten rondom senioren in Megen, Haren en Macharen 

Harmon van der Lee verteld in het kort waar De Ontmoeting voor staat; Vanuit Brabantzorg 

is een project genaamd De Ontmoeting opgestart een aantal jaar terug. Zij organiseren 

ontmoetingsactiviteiten voor (kwetsbare) ouderen.  

Harmon van der Lee geeft aan dat ze de volgende activiteiten in Megen op heeft kunnen 

starten met De Ontmoeting: 

- Driemaal per week koffie drinken 

- Driemaal per week samen eten 

- Eenmaal per ? bloemschikken 

- Eenmaal per ? bewegen op de stoel 

- Ook is er een samenwerking met de basisschool gestart, waarbij kinderen eenmaal per ? 

naar de senioren toekomen en bijvoorbeeld komen knutselen of spelletjes doen. 

- Er is inmiddels ook een bus beschikbaar, eenmaal per ?, waarbij de senioren op uitje 

kunnen. 

 

Harmon van der Lee geeft aan dat De Ontmoeting tot 2017 loopt. Er wordt door Harmon van 

der Lee en Jessica Keijzer-Nab druk gezocht naar mogelijkheden om deze activiteiten niet 

verloren te laten gaan. Ze zijn op zoek naar iemand die dit alles vrijwillig kan coördineren. 

 

Jessica Keijzer-Nab geeft aan het erg jammer te vinden als het stopt, omdat er zoveel is 

bereikt en dit niet verloren mag gaan. 

 

Cor Schalkx geeft aan dat hij in Haren tegen veel problemen rondom de ouderenzorg loopt, 

en hij niet te spreken is over Ons Welzijn. Hij geeft aan dat bijvoorbeeld de subsidie van ? nu 

halverwege het jaar wordt gestopt terwijl hen is beloofd dat ze voor dit jaar gesubsidieerd 

zouden worden. Dit zodat zij dit jaar nog de tijd hadden om naar een vervolgoplossing te 

gaan zoeken. De communicatie verloopt slecht met Ons Welzijn. 
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Coby Emmen geeft aan dat zij voor Megen bij het paneloverleg zit en vraagt 

of Cor Schalkx hierbij aan wil sluiten voor Haren. Hiermee gaat hij akkoord. 

 

Gerrit de Vaan geeft ook aan dat er afspraken waren gemaakt met het 

Rigom, maar dat Ons Welzijn hier vervolgens niks van weet.  

 

Jessica Keijzer-Nab geeft aan dat zij graag meer contact wil met de inwoners hierover om te 

zorgen dat de ouderenzorg in MHM blijft bestaan. 

 

Cor Schalkx verteld wat hij voor de senioren in Haren aan activiteiten heeft weten op te 

starten: 

- Er is een kookclub opgericht met een leuke enthousiaste groep, zij gaan binnenkort voor 

+/- 20 KBO gasten koken die na de soos in de Haar komen dineren. De kookclub gebruikt 

groente uit eigen tuin. 

Als dit een succes is zullen ze gaan kijken of het uit te breiden is voor andere 

doelgroepen. In eerste instantie zal het alleen voor de Harense inwoners zijn. 

Peggy Mulderij geeft aan dat zoiets soortgelijks ook in de Bongerd in Macharen is. 

- Kermiskien. 

- Het doortrekken van het schoolplein met het gemeenschapshuis is inmiddels in een 

vergevorderd stadium. 

 

8. Maaibeleid 

Er zijn ontzettend veel klachten binnengekomen bij de dorpsraad. Jessica Keijzer-Nab heeft 

alle klachten proberen te verzamelen en dit doorgegeven aan de gemeente en het 

waterschap.  

Sinds dit jaar worden de dijken bijgehouden door Aa en Maas, er loopt een pilot van 2 jaar. 

Jessica Keijzer-Nab heeft, met toestemming van Aa en Maas, de onderaannemer gebeld en 

heeft met hen samen gezocht naar een noodoplossing. Er is daardoor tweemaal extra 

gemaaid. De grote maaironde gaat binnenkort gebeuren als het minimaal 3 dagen droog is 

gebleven. 

 

Vanuit gemeente Oss was Ron Berben aanwezig, hij geeft aan dat het maaibeleid is 

overgegaan naar Aa en Maas. Voorheen deed de gemeente dit. Het was een logische 

overstap aangezien zij een groter gebied moesten maaien op de dijken. 

Er komt nu echter een evaluatie, Ron Berben geeft aan dat het beheer waarschijnlijk weer bij 

de gemeente Oss terug gaat komen. Of er gaat gekeken worden naar een andere aanpak. Er 

moet in ieder geval iets gaan veranderen want dit werkt gewoon niet. 

 

Eric Wolf geeft aan dat hij het raar vindt dat Aa en Maas het aan de Gelderse kant wel netjes 

bij kan houden, maar aan de Brabantse kant niet. 

 

Ron Berben verteld dat er een contract van 2 jaar loopt met Aa en Maas. Maar dat er eind dit 

jaar meer informatie zal volgen. De dorpsraad wordt hier ook over geïnformeerd. 

 

Mocht je gevaarlijke situaties zien, meldt dit dan meteen bij de gemeente! 
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9. Subsidieverzoeken 

 

PJOS – Overschrijding  Toegekend, € 13,15  

toegekende subsidie 

 

CV de Knorrepotten –   Toegekend, € 64,- 

Leges optocht   Carnaval is een vaste activiteit waarvoor geld is gereserveerd. 

 

EHBO – Updaten AED’s  Toegekend, € 410,- 

 De andere helft wordt vergoed door QRS. 

 

De Maasruiters – Dressuur Toegekend, € 500,- 

wedstrijd en beachvolleybal Bevordert leefbaarheid en alle 3 de kernen worden  

toernooi   betrokken. 

 

Koningsdag Haren  Toegekend, € 200,- 

    Bevordert leefbaarheid. 

 

Koningsdag Megen  Toegekend, € 350,- 

    Bevordert leefbaarheid. 

 

D’n Haorense Trog  Toegekend, € 250,- 

    De dorpsbladen krijgen ieder jaar een vaste vergoeding. 

 

CV de Kiepenrijers –   Toegekend, € 64,- 

Leges optocht   Carnaval is een vaste activiteit waarvoor geld is gereserveerd. 

 

Belangenverenging  Afgewezen  

Windmolens de Geer –  Wij steunen/beïnvloeden niet eenzijdig het besluit met 

Informatievoorziening   gemeenschapsgeld. 

omwonenden 

 

Per Ardua ad Astra –   Toegekend, € 1000,- 

Havenconcert Bevordert leefbaarheid het brengt mensen bij elkaar. Ook 

werden de andere kernen erbij betrokken. Fanfare Jong 

Leven uit Macharen speelde mee. 

 

 Meneer Vollenberg (Voorzitter van de harmonie en 

haven) is erg blij met de toegekende subsidie! Hij dankt 

ons hartelijk! Hij geeft aan dat het weer prachtig was en 

een groots succes! 
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10. Rondvraag 

Mevrouw Roffelsen – De muur van het kerkhof is aan het afbrokkelen, zij wil 

graag weten van wie de muur is. Peggy Mulderij zoekt dit uit. 

Mevrouw Roffelsen – Zij vertelt dat ze al een aantal keer via de dokter 

Baptiststraat de dijk op wil rijden maar dat ze dan teruguit moet omdat er statafels en gasten 

staan van Effe Zitten. Mevrouw Roffelsen gaat zelf contact opnemen met Thieu en Ona van 

Ravenstein (eigenaars Effe Zitten). 

Deheer Vollenberg – Bedankt de dorpsraad voor de toegekende subsidie en hij gaat snel het 

goede nieuws vertellen aan de harmonie. 

Mieke van Breda – Zij geeft aan dat ze het super fijn vindt dat de afvalbakken voor 

hondenpoep eindelijk zijn geplaatst! 

Gerrit de Vaan – Wie gaat er over het maaien van het speelveld bij De Heymit? Hij heeft al 

meerdere keren melding hierover gemaakt, maar er gebeurt niks. Ron Berben zoekt dit uit. 

Marjo Hoefnagels – Het is erg donker op het kerkplein in Haren. De lampen die gericht staan 

op de kerk zijn uit. Ron Berben zoekt uit van wie de lampen zijn. 

Wilma Hoefnagel – Slechte verlichting op de weg van de toekomst. 

 

11. Sluiting 

De dorpsraad dankt iedereen hartelijk voor hun aanwezigheid en biedt nog een drankje aan 

na afloop van de vergadering. 

 

 

 


