
 

Notulen Openbare vergadering Dorpsraad 

MHM d.d. 12 oktober 2015 

 

1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen daarbij van harte welkom. Bijzonder 
welkom voor dhr. B. van Putten en René Peters 

2 Vaststellen van de agenda 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3 Spreekrecht voor publiek 
Dhr. Verstijnen vraagt hoe het zit met het maaibeleid langs de dijk. Een deel van de dijk is dit jaar 
nog niet gemaaid. Joseph Holl zal de opzichter informeren hierover.  
Mevrouw van Breda: Macharen wil graag een losloopbeleid, tijdens de info avond is aangegeven 
dat dit mogelijk bij dhr. De Veer zou kunnen. Terugkoppeling naar inwoners vanuit de gemeente 
heeft plaatsgevonden. Hieruit bleek dat het niet mogelijk was omdat dit op particulier 
grondgebied door de eigenaar niet gewenst was. Echter de eigenaar heeft aangegeven dat bij 
hem geen verzoek is geweest vanuit de gemeente. Peggy Mulderij en Joseph Holl gaan dit na hoe 
dit nu exact zit.  
 

4 Vaststellen notulen vorige vergadering 
Geen op- en of aanmerkingen. Notulen worden hierbij vastgesteld.  
 

5 Vluchtelingen: 
René Peters, samen met twee personen van vluchtelingenwerk, licht het vluchtelingenbeleid toe.  
Oss moet in  2015 aan 170 vluchtelingen (statushouders) huisvesting bieden. Waarschijnlijk gaat 
het om 30 tot 40 woningen. De meeste vluchtelingen worden geplaatst in plaatsen waar ook de 
voorzieningen zijn voldoende zijn. Meestal is dit in de grotere plaatsen maar bij grote aantallen 
kan men niet uitsluiten dat dit ook in de dorpen zal plaatsvinden. Belangrijk is dat vluchtelingen 
goed integreren in de maatschappij. 
 
Vluchtelingenwerk Oss: tussen 2012 en heden is er een verdrievoudiging van het aantal 
vluchtelingen die opgevangen moeten worden. Vluchtelingenwerk heeft hiervoor onvoldoende 
vrijwilligers om deze vluchtelingen te helpen met de sociale opvang in de buurt. Derhalve vraagt 
men aan inwoners van de gemeente Oss, hiermee te helpen.  Vluchtelingenwerk blijft 
verantwoordelijk voor alle administratieve taken, echter voor de sociale taken zouden inwoners 
een ondersteuning kunnen bieden, denk daarbij aan een praatje, toezicht, uitleg. 
Vluchtelingenwerk blijft uiteraard ten allertijden verantwoordelijk en bij problemen of vragen  
kan men altijd vluchtelingenwerk inschakelen.  
 
Vluchtelingen Raadhuislaan: 
COA (centraal orgaan asielzoekers) heeft bij de gemeente Oss verzoek ingediend voor opvang van 
asielzoekers in het voormalig belastingkantoor. Voorwaarde was dat dit geen financiële 
consequenties voor de gemeente zou hebben. Het gaat hier om opvang van 300 alleenstaande 
mannen. De gemeente heeft infoavond gehouden voor omwonenden. Men begrijpt de zorgen 
van mensen hierover en is druk bezig om samen met instanties activiteiten te organiseren om 
deze mensen bezig te houden. COA is verantwoordelijk voor deze vluchtelingen.  
Verbouw van het belastingkantoor is vandaag gestart zodat deze mensen fatsoenlijk gehuisvest 
worden.  



6 Mooiland 
Ben van Putten stelt zichzelf kort voor. Hij is vanaf januari werkzaam voor Mooiland. Op de site 
van Mooiland staat veel info omtrent woningtoewijzingsbeleid. Iedereen kan zich inschrijven en 
krijgt op volgorde van inschrijving een woning toegewezen.  Het gaat dus om de 
inschrijvingsduur. Ten aanzien van vluchtelingen/statushouders heeft de gemeente/Mooiland de 
verplichting om deze mensen huisvesting te bieden.  
 
Dhr. Oele geeft aan dat hij onlangs een sociale huurwoning verlaten heeft. Ondanks dat hij dit 
tijdig aangegeven heeft, bleek er op moment van vertrek nog geen geschikte huurder gevonden 
te zijn. Hierdoor heeft hij een aantal voorzieningen uit zijn woningen moeten verwijderen die een 
mogelijk nieuwe huurder goed had kunnen gebruiken. Dhr. Oele vraagt of er geen mogelijkheden 
zijn om dit anders te regelen. Dit zou voor zowel de oude huurder als nieuwe huurder tot 
voordelen kunnen leiden. Dhr. Van Putten zal dit bij de verhuurmakelaars van Mooiland nog eens 
navragen of er mogelijkheden zijn. 
 
Ben van Putten zoekt nog even uit hoe het zit met de procedures omtrent door bewoners zelf 
aangebrachte wijzigingen aan woningen en laat dit weten aan de dorpsraad.  
 
De voorzitter dankt wethouder René Peeters en de medewerkers van vluchtelingenwerk voor 
hun toelichting.   
 

7 Subsidieverzoeken 

 Kernraad: jaarlijkse bijdrage in kader van vaste lasten ad EUR 1500,00. EUR 100,00 voor 

website wordt niet meer toegekend aangezien deze niet meer up to date gehouden wordt. 

Als deze weer in gebruik genomen wordt, dan kan opnieuw aanvraag worden gedaan;  

 SJO SBV/ Ulysses: 4 goals met standaard net worden toegekend, dit draagt bij aan de 

saamhorigheid van de jeugdafdeling.  

 4 buurtverenigingen Haren: EUR 300,00 voor AED training toegekend; 

 Blazerklas Basisschool de Linde Macharen: EUR 324,00 mits deze eigendom blijven van 

muziekklas. Rekening kan op naam van de gemeente Oss t.a.v. Peggy Mulderij; 

 Commité speelterrein Haren – openbaar speelterrein: EUR 2000,00; 

 Oudervereniging Haren – luizen zakken : afgewezen, verantwoordelijkheden liggen bij de 

ouders en dit draagt niet bij aan leefbaarheid; 

 D’n Haorense trog: aanvullende subsidie ter dekking van drukkosten: afgewezen. Dorpsraad 

kent jaarlijks een bijdrage ad EUR 250,00 voor de dorpsbladen toe en geeft aan dat 

samenwerking met andere dorpsbladen misschien een mogelijkheid kan bieden om kosten te 

reduceren; 

 Toneelvereniging de vlonder: subsidie voor speelfilm onder aan de dijk: toegekend EUR 

545,00 voor de productie van aftiteling, daarnaast toegekend EUR 500,00 voor onkosten 

première ; EUR 750,00 voor productie van dvd wordt afgewezen. 

 Carnavalsvereniging de Kiepenrijders: Capes voor prinsen en adjudanten: afgewezen. Uit de 

subsidieaanvraag blijkt geen zelfwerkzaamheid, daarnaast is de dorpsraad van mening dat de 

capes niets toevoegen aan de leefbaarheid, wat volgens het subsidie reglement een vereiste 

is.  

 BS Klimop Megen verzoek ad EUR 640,00 inzake vervangen valmatten: afgewezen. Dit betreft 

vervanging van toestellen, waarvoor de verenigingen/gebruikers zelf verantwoordelijk zijn;  

 ’t Haontje: jaarlijkse bijdrage ad EUR 250, wordt toegekend. Aanvullende aanvraag inzake 

bijdrage voor nieuwe laptop wordt afgewezen.  

 



 

 

8 Bezochte bijeenkomsten 

 16 september: bijeenkomst wind energiepark ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg en 

De Geer.  

 15 september: door dorpsraad georganiseerde bijeenkomst inzake inbraakpreventie Megen  

 22 september:  ouderenbijeenkomst geweest, hier zijn initiatieven besproken zoals 

eetmomenten, wat leeft er in de gemeenschap, verbetering van communicatie etc. 

 Dorpsraad is uitgenodigd voor de open dag op 4 oktober 2015 t.g.v. de her ingebruikname 

van Molen Desiré 

 Dorpsraad is in gesprek geweest over plannen inzake een natuurspeelterrein in Megen.  

 7 nov is er een infobijeenkomst gepland inzake veeteelt en gezondheidszorg. Theo Breuring 

zal hierbij de dorpsraad vertegenwoordigen.  

 
9 Mededelingen Dorpsraad 

 Er zijn plannen ingediend omtrent de invulling van het sportpark/voormalig voetbalveld 
Macharen. Op dit moment kan hierover nog geen nadere info worden verstrekt, wanneer 
meer duidelijkheid is, zullen de inwoners geïnformeerd worden.   
 

10 Mededelingen gemeente 
Peggy Mulderij deelt het volgende mee: 
- Eind 2015 wordt gestart met de voorzieningenkaart voor MHM. Marc Geurts, medewerker 
afdeling vastgoed van de gemeente Oss, is hiervan projectleider. Dhr. Geurts gaat binnenkort 
kennismaken met de dorpsraad en daarna gaat men in gesprek met de 
inwoners/verenigingen/stichtingen. Het doel van de voorzieningenkaart is het voorkomen van 
vervangingsinvesteringen. Afronding is gepland voor de zomer 2016 met advies aan de 
gemeenteraad. Aanwezigen worden van harte uitgenodigd mee te denken en te praten bij de 
voorzieningenkaart.  
 
Anita van Erp: op 10 november is mantelzorger dag. Deze dag worden mantelzorgers in het 
zonnetje gezet met een lunch. Het sociaal team van de gemeente / vivaan is op zoek naar 
mantelzorgers. Als men mantelzorgers kent, is het verzoek om deze graag aan te melden via: 
Anita.van.erp@vivaan.nl. 
 

11 Rondvraag  

 Er wordt gevraagd wordt of er iets gedaan kan worden aan de trap en leuning bij de dijk in 
Megen, deze is erg glad en steil.  

 Er wordt gevraagd of er iets gedaan kan worden aan tuinonderhoud, o.a. sluisbuurt.  

 Straatverlichting polderstraat knippert. Joseph Holl zal dit intern opnemen, echter geeft 
hierbij aan dat men bij zulke zaken het best contact opgenomen kan worden met de 
gemeente zodat direct actie kan worden ondernomen.  

 Gevraagd wordt of inwoners zelf een commissie op kunnen zetten om plannen etc. kenbaar 
te maken in het kader van de voorzieningenkaart, zoals o.a. bestemming voormalig 
voetbalterrein Macharen. Peggy Mulderij geeft aan dat dit meer dan wenselijk zal zijn.  

 Gevraagd wordt wat de status is van het onderhoud van de rotonde Macharen. Joseph Holl 
licht toe dat de gemeente een contract heeft gesloten met hovenier Arjan Brok. De afspraak 
is dat hij de (nog niet geadopteerde) rotondes sober onderhoud en daarnaast zoekt naar 
partners die de rotonde willen adopteren, zodat deze netjes met evt. reclame kunnen 
worden ingericht.  



 Er wordt aangegeven dat bij herstel van werkzaamheden van de dorpenweg Macharen 
dusdanig afgesloten is geweest dat voor hulpdiensten Macharen niet binnen korte termijn 
bereikbaar zou zijn geweest. Dit is bij de gemeente gemeld, echter werd men daarna niet 
correct behandeld.  

 Het Proathuis Macharen is vanaf 22 oktober ook weer op donderdag geopend.  
 
 
 
 

12 Sluiting  
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit hierbij de 
vergadering. 
 

 

 

 

 

 

 

 


