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DD.10 OKOTOBER 2016, GEMEENSCHPASHUIS DE BONGERD TE MACHAREN 

 

1.0 opening 
Voorzitter opende de vergadering met een hartelijk welkom met name in de richting van de 
gastsprekers inzake de dijkverzwaring Dhr. Heeremans en Magielsen. 

2.0 vaststelling agenda 
De agenda werd ongewijzigd vastgesteld 

3.0 vragen en opmerkingen van inwoners 
Gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen wordt geboden na de 
rondvraag gezien de volle agenda. 

4.0 Notulen vergadering 4 juli 2016 
De notulen werden zij ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging . 

5.1 Houden wij het droog?        
 inleiding door dhr. Eugéne Heermans (waterschap Aa en Maas) en dhr. Sander Magielsen 
(gemeente Oss).           
 Het is voor ons allemaal belangrijk dat we het achter de dijk droog houden. Door allerlei 
factoren komt er tegenwoordig vaker en meer water tegelijkertijd via de Maas naar de zee. 
Het stroomgebied van de Maas kan dat regelmatig niet goed verwerken. Regelmatig? we 
herinneren pons 1995 bv . Bij de keuze  voor bescherming tegen het water speelt bv mee 
hoeveel mensen in een bepaald gebied wonen en hoeveel schade een overstroming zal 
veroorzaken. In ons gebied wonen steeds meer mensen en zijn bv belangrijke 
industrieterreinen gelegen. Daarom moet ook de Maas bij ons aangepakt worden. Door bv 
geulen te graven kan er meer water tegelijk door de  Maas en hoeven de dijken minder hoog 
te worden. De uitgegraven klei kan verkocht worden aan de baksteenindustrie en die 
inkomsten kunnen de totaalkosten omlaag brengen. Rondom het nieuwe stroomgebied kan 
de natuur weer haar gang gaan en ontstaat er een aantrekkelijk gebied voor recreatie.
 Regelrechte dijkverzwaring kan heel lelijk worden, daarom wordt deze dijkverzwaring 
ingepast in het totaalbeeld van de omgeving. Ook moeten de huidige verbindingen 
gehandhaafd worden of zelfs verbeterd waardoor er een grotere eenheid kan ontstaan 
tussen de diverse grotere recreatiegebieden.     
 Concreet is het de bedoeling dat op termijn (2030) de oude Maasarm  Megen-Demen-Maas 
weer wordt open gegraven (vgl. Keent) en ook de oude arm vanaf het kanaal bij Macharen 
richting Maasbommel. Aan de zuidkant van de Maas, -dus bij Macharen en Megen- zijn nog 
geen plannen voor dijkverzwaring.       
 In 2017/18 wordt bepaald welke dijken waar verzwaard gaan worden, Tussen 2021 en 2022 
worden dan die plannen uitgewerkt en daarna wordt er echt gewerkt aan de uitvoering 
ervan. Rond 2030 kan het dan afgerond worden.                 
Verdere info te verkrijgen via s.magielse@oss.nl en eheeremans@aaenmaas.nl. Meer info via 
https://www.oss.nl/zoekresultaten.htm?query=deltaprogramma. 

6.1 Vergunninghouders in onze kernen                                      
Door miscommunicatie was dhr. Koos van de Coevering helaas niet aanwezig en wordt dit 
onderwerp verschoven naar de volgende bijeenkomst (12 december in Megen). 

7.0 subsidieverzoeken 

  

 

mailto:s.magielse@oss.nl
mailto:eheeremans@aaenmaas.nl


 

-2- 

Beschermvloer de bongerd: 

De subsidie wordt toegekend gezien de grote participatie van de vele verenigingen van de 
bongerd bij het onderhoud van de Bongerd én omdat bij het ontbreken van een afdekvloer 
juist deze verenigingen hun activiteiten niet kunnen ontplooien.  

Aangevraagd € 2500.—toegewezen € 866.12  Toelichting. via Buurtwerk van de gemeente 
Oss wordt € 1250.-- ontvangen. De rekeningen moeten gericht zijn aan gemeente Oss en 
exact volgens afspraak gespecificeerd worden;  daardoor wordt de hele vloer gefinancierd. 

 Kienavond Haren: 

Hierdoor wordt met name de groep ouderen geactiveerd en wordt voldaan aan een gebleken 
behoefte. 

aangevraagd € 400.— ten behoeve van materialen. verleend € 400.— 

Natuurspeeltuin Megen 

Op 25 september wordt een speelmiddag georganiseerd om omwonenden te motiveren 
rondom het oprichten van een natuurspeeltuin. Er zijn al veel mensen al bij betrokken en op 
deze wijze kan draagvlak worden verkregen. 

aangevraagd € 300.--, toegekend € 350.00 

SVB HAREN; aanschaf AED  

De aanschaf van een AED voorziening moet ook door de gebruikers gedragen worden. 
Daarom wordt een subsidie toegekend van 50% met een maximum van € 750.—van de 
aanschafprijs. Facturering via de gemeente oss 

aangevraagd € 1500.—toegekend 50% met een max van € 750.— 

Fanfare Jong Leven 

Vanwege het verbindend element dat de fanfare is in Macharen bij diverse activiteiten in het 
dorp; en bij gelegenheid van de afsluiting van hun jubileumjaar 50 jaar bestaan. Een gedeelte 
van het programma wordt uit eigen middelen gefinancierd. 

aangevraagd € 750.00 toegekend €  750.— 

Megense kwis 

Vanwege het verbindende element van een dergelijke kwis binnen de Megense 
gemeenschap. In soortgelijke situaties wordt er van uit gegaan dat de kosten voor een 
gedeelte door de deelnemers zelf kunnen worden gedragen. 

aangevraagd € 500.-- toegekend € 250.— 

Kernraad Haren 

jaarlijks vaststaande bedrag voor de kernraad voor diverse activiteiten 
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Aangevraagde 1050.-- toegekend 1050.— 

redactie keiennieuw Megen 

vaststaande subsidie per blad 

aangevraagd € 500.-- toegekend € 250 

redactie ut hoantje 

vaststaande subsidie per blad 

aangevraagd € 250.— verleend € 250.— 

zoocropolis 

een nog niet bereikte doelgroep  (2-8 jaar)van forse omvang  met gedeeltelijke eigen dekking 
van de onkosten 

aangevraagd € 350.-- toegekend € 350.— 

8.- mededelingen gemeente                    
* het pand naast Acropolis Kloosterstraat 3 wordt in verband met geluidsoverlast een 
kantoor                               
*met de gracht rond het klooster van de clarissen wordt dit jaar een begin gemaakt. Er wordt 
ook gekeken naar een betere doorstroming van het water in de gracht   
 *er wordt gekeken hoe de kloostergebouwen ”verduurzaamd” kunnen worden (noodzakelijk 
groot onderhoud), ze behoren tot het culturele erfgoed van Megen  
 *herbestemming rondom de molen in Megen wordt met de bewoners afgestemd 

 De procedure inzake de windmolens werd kort toegelicht. Er werd gewezen op de 
mogelijkheid tot inspreken op 24 november. 

 Inzake de voorgenomen komst van een mestverwerkingsindustrie werd gewezen naar 
www.brabant.nl/mestverwerkingoss waarop de nieuwste stukken worden gepubliceerd. 

9.- rondvraag               
+De inwoners van de Meester Teunissenstraat werden hartelijk bedankt voor het geweldige 
straatfeest bij de opening van de kermis. Binnenkort (24 november a.s.) is er overleg met de 
gemeente en de kermisexploitanten om een goede kermis in onze drie kernen te behouden. 
+Op 20 oktober is er een avond over buurtpreventie en het gebruik van WhatsApp in de 
kerkzaal van Macharen, iedereen welkom.          
+Het maaibeleid van de dijk en directe omgeving bleef veel vragen oproepen. De gemeente 
heeft een eigen evaluatie toegezegd. Ook het speelveld bij de Heymit in Haren zit in het 
bestek bij de gemeente.                                   
+Tijdens de vergadering werd de zorg  uitgesproken betreffende de slechte toestand van de 
muur van het kerkhof te Megen. Dit is opgepakt door de gebiedsbeheerder.  
  +De betonblokken  (Bernhardstraat) worden “”aangepakt”” bij de renovatie begin 2017
 +Het is belangrijk dat Megen een goede plaatst krijgt binnen de zgn zuiderwaterlinie-plan
 +Er komt een film over het cultureel erfgoed van Megen           
+Terugkoppeling op een eerdere vraag over wie verantwoordelijk is inzake de verlichting van 
de kerktoren in Haren: de gemeente is verantwoordelijk.  

http://www.brabant.nl/mestverwerkingoss
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10.- sluiting              
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sloot de voorzitter de vergadering 
en nodigde eenieder uit voor een drankje aan de bar. 

verslag: Theo Breuring, secr. ad interim 

 

 

 


