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Geacht College, 

In een schrijven dd. 24 november 2015 verzocht u ons advies uit te brengen inzake de nota Leidraad 

Inrichting Openbare Ruimte. Na bestudering en bespreking  geven wij een positief advies. We hebben 

echter wel een aantal opmerkingen, deels van algemene aard en deels gedetailleerd. 

De nota is een bijna de gehele gemeente Oss omvattende visie op bijna alle zaken die de burger elke dag 

raken. Tevens is het een stuk waarin telkens doorklinkt: “zo willen we het overal doen”. In de inleiding 

stelt u dat “In de structuur en het beeld van de openbare ruimte is de geschiedenis van de ontwikkeling 

van het landschap afleesbaar”. Wij voelen duidelijk spanning tussen het uitgangspunt “zo doen we het 

overal” en het afleesbaar laten blijven van geschiedenis en ontwikkeling van elk landschap. Gelukkig 

maakt u zelf voor bv historische stadjes reeds een uitzondering. 

In uw voorstel neemt u de uiterwaarden en de oeverwal mee. Helaas heeft u daar niet zoveel over te 

zeggen daar Rijkswaterstaat geen voorstander is van bakenbomen, noch van bomen op de dijk en tevens 

een zeer brede strook onder langs de dijk als haar domein beschouwt. Bij de uitwerking toekomstbeeld 

per kern tekent u toch bakenbomen en dijkbeplanting in. In werkelijkheid zal het plaatje veel minder 

groen uitvallen. 

U kiest voor minder formele speelplekken en voor meer natuurlijk spelen en meer speelaanleidingen 

(3.2). Wij maken ons zorgen over de veiligheid van met name onze jongere jeugd wanneer de huidige 

veilige en overzichtelijke speelplaatsen -mettertijd- zouden gaan verdwijnen of nog verder 

vereenvoudigd  zouden worden. Wij willen graag dat ook nieuwe wijken zoals Megen Zuid en Het 

Paradijs in Haren, met naar verwachting jonge gezinnen,  gebruik kunnen maken van voorzieningen als 

veilige kinderspeelplaatsen. 

  



In 3.4 stelt het rapport dat een aantrekkelijke, goed  functionerende en goed onderhouden openbare 

ruimte een voorwaarde is voor een toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente. Onze drie kernen, 

Haren, Megen en Macharen doen mee in de race om de toerist, maar moeten ook lezen dat het 

onderhoudsniveau voor hun buitengebied sober is. Ook deze twee zaken staan met elkaar op gespannen 

voet. 

Onder 3.5 speekt de nota over natuur en landschap. U breekt daar een lans voor de weidevogels. 

Volgens onze eigen waarneming zijn er echter -als voorbeeld- ten oosten  (langs de Dorpenweg) en ten 

zuiden (langs de Osseweg) van Macharen  geen weiden meer met een grote biodiversiteit. Onze vraag is 

of de gemeente weet  heeft van de weiden in het komgebied. En met weiden bedoelen we dan meerjarig 

grasland met een grote biodiversiteit waar vogels kunnen broeden en eten. Onze bewoners zien steeds 

meer weide-akkers veranderen in gras arealen met één soort gras dat systematisch baansgewijs gemaaid 

wordt. Het zijn grasproductiegronden geworden en geen weiden meer in de zin van uw nota. De habitat 

van vogels kan verbeterd worden door de bomenstructuur die al heel lang bestaat zorgvuldiger te 

beheren en vooral te behouden. De afgelopen jaren zijn er veel bomen  en struwelen (oa  ten gevolge 

van de landverkaveling) opgeofferd juist ten gunste van  monoculturen die geen leefgebied vormen voor 

weidevogels. Het aantal weidevogels is dan ook schrikbarend teruggelopen.                  

Dit werken wij uit in onze opmerkingen bij de drie afzonderlijke kernen. 

Op pag 59 lijkt in de eerste kolom de alinea “Sober plus: De Plus staat voor een beperkt budget dat benut 

wordt om het zwerfafval op een iets hoger niveau te kunnen onderhouden” ons onduidelijk 

geformuleerd. Onze drie kernen vallen onder het sober plus regime en meer zwerfafval lijkt ons geen 

doelstelling. 

 Meubilair: laat daar waar mogelijk ook ruimte voor initiatieven van bewoners. De formulering in de 

notitie biedt daarvoor te weinig ruimte. 

Tot zover het algemeen gedeelte. 

 

Inzake de uitwerkingen 

Haren:   Wij zijn er duidelijk voorstander van de bomen in het komgebied te behouden en te 

onderhouden, resp. tzt  te heraanplanten. Dit grote aantal bomen zorgt niet alleen voor ecologische 

winst maar maakt ook al sinds vele jaren deel uit van ons landschap en is daardoor een onderdeel van de 

geschiedenis geworden. Grootschalige kap (Nieuwe Spaanse Steeg) zorgde nog recentelijk voor veel 

onrust  en veroorzaakt nog steeds een invasie van roeken en kraaien in de kern van Haren zelf, waar de 

ze roeken en kraaien zorgen voor massale vervuiling. Wij pleiten er dan ook voor het huidige 

bomenbestand beslist niet verder te beperken en de bomen langs de Dorpenweg, de Luensestraat, de 

Bossekampstraat te behouden en te onderhouden ten einde verdere overlast te kunnen beperken. 

 



Macharen: Op de splitsing Dorpstraat/Hoogstraat staat naast de basisschool De Linde al 70 jaar een 

linde die wij graag als bijzonder waardevolle  boom zien geoormerkt. 

Op het kaartje boomstructuur toekomstbeeld staat de Osseweg ingetekend als boomstructuur 1e / 2e 

orde. Dit lijkt –gezien de smalle bermen en de waterwegen -  niet realistisch.  

Wij zien graag bomen langs de dorpenweg richting rotonde Megen. Sluit mooi aan bij de eendenkooi en 

de Noord-Zuid. (ecologische verbinding) 

Het aangeven van de mogelijkheid tot beplanting in de woonstraten is volgens ons onvoldoende. Liever: 

In overleg met de bewoners gaat de gebiedsbeheerder na welke bomenstructuur mogelijk is en 

realiseert deze. Zo wordt maximaal groen het uitgangspunt. 

 

Megen:  De dorpsraad is blij met het verschil tussen het oude stadje en de andere woonwijken. 

De dorpsraad ziet graag dat bij de inrichting van het oude stadje meer rekening houden wordt met de 

aanwezigheid van ongeveer 30% ouderen; het plaveisel dient allereerst veilig te zijn voor de gebruikers. 

Het ontbreken van een visie over parkeren in de oude stadskern of juist daarbuiten bevreemd ons. 

De dorpsraad is blij met het opnieuw aanplanten van bomen in de diverse straten en langs de Maasdijk. 

Over de realiseerbaarheid van dit laatste zijn er twijfels. Ook hier geldt onze opmerking over bomen in 

woonstraten: de gebiedsbeheerder gaat aan tafel met de bewoners en kijkt wat mogelijk is en realiseert 

dit. Op deze wijze wordt maximaal groen het uitgangspunt. Dit geldt met name ook voor de nieuwe 

straten van Megen Zuid. 

De Dorpsraad  is ook voorstander van het behoud van de bomen in de voormalige uiterwaarden (o.a. 

Rulstraat). Het zijn de “woonflats” van veel vogels, de bomen komen voor op oude kaarten, omhakken  

levert wellicht elders overlast op. 

De verlichting van gemeentewege van diverse gebouwen (denk wel aan de rust voor de ooievaars) 

verheugt ons. Het zal het toerisme goed doen, zeker van over de Maas.  

 

In de hoop hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan uw notitie 

 

Hoogachtend, 

 

Mw. M.C. van Tongeren 

Secr. Dorpsraad Megen, Haren en Macharen 


