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Aanwezig: ongeveer 12 belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van de 

Adviesraad Sociaal Domein en de EHBO-vereniging Megen, Haren en Macharen, 

Benny Swarts (gebiedsbeheerder), Peggy Mulderij (wijkcoördinator), Wim Kluessjen 

(wijkagent), Carolien van den Heuvel (Rabobank), Rick Damme (voorzitter), Theo Breuring, Evert 

Oele, Carlo Broeders (secretaris), Jessica Keijzer-Nab en Jolanda Vidiella Arts. 

 

Afwezig met kennisgeving: Leo Bokmans en Harm van Uden. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom waarbij 

kenbaar wordt gemaakt dat de nieuwe wijkagent Wim Kluessjen aanwezig is. Ook een 

speciaal woord van welkom aan mevrouw Romanillos en de heer Appelboom van de ASD.   

 

2. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen bemerkingen op de agenda van de vergadering. 

 

3. Vragen en opmerkingen van inwoners 

Er zijn geen vragen en opmerkingen van inwoners.  

 

4. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering d.d. 06-03-2017. 

Er zijn geen notulen van de vorige openbare vergadering uitgereikt waardoor het vaststellen 

naar de volgende openbare vergadering wordt verplaatst.  

 

5. Presentatie Adviesorgaan Sociaal Domein: 

Mevrouw Romanillos geeft een uitleg hoe het ASD tot stand is gekomen omdat allerlei 

wetten zijn afgeschaft en de Wmo is aangepast. Het domein bestaat uit allerlei kenniskringen 

met ieder zijn eigen specialisatie (schuld hulpverlening, ouderen, jeugd e.d.). Ze worden door 

de gemeenteraad benoemd en zijn ook benaderd om mee te denken bij bepaalde 

vraagstukken. Ze zijn een adviesorgaan van het college van B&W.  

Via hun website willen zij een digitaal forum opzetten, waar discussies over diverse 

vraagstukken kunnen worden gevoerd. Om de ouderen op de hoogte stellen, zal de nieuwe 

naam en website via de dorpsbladen bekend worden gemaakt. Ze willen graag over een half 

jaar nogmaals een openbare vergadering bijwonen om te evalueren.     

 

6. Uitleg besteding en stand van zaken subsidies 2017: 

De gemeente stelt jaarlijks een vast bedrag aan de dorpsraad ter beschikking. De dorpsraad 

kan dit besteden aan initiatieven die de leefbaarheid van de drie kernen bevorderen. Er 

worden jaarlijks reserveringen gedaan voor de vieringen van Kerstmis, Sinterklaas en de 

kermis. De dorpsbladen worden jaarlijks financieel ondersteund. PUB’07 in Haren organiseert 

ieder jaar een evenement voor de drie kernen (voorheen zeskamp en in 2017 een 

buikschuifevenement) en ontvangt daar ook een vaste bijdrage voor. Eind 2016 heeft de 

dorpsraad besloten om alle drie de gemeenschapshuizen met een eenmalige bijdrage 

financieel te ondersteunen (hier kunnen alle verenigingen en inwoners van profiteren). 
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Omdat er in 2017 al diverse subsidies zijn verstrekt, is het subsidiebudget  

nagenoeg op en zullen nieuwe aanvragen om die reden worden afgewezen. 

Recentelijk heeft er een gesprek plaats gevonden tussen 

vertegenwoordigers van de dorpsraad en de gemeenschapshuizen. Dit was 

een goed gesprek waar ervaringen met elkaar gedeeld konden worden (bijvoorbeeld 

gezamenlijke inkoop van energie en drank). In het najaar vindt er weer een evaluatie plaats.           

 

7. Subsidieverzoeken: 

a. KBO Macharen ontvangt € 350,00 subsidie voor het organiseren van Koningsdag 2017 in 

Macharen.  

b. De Oranje Rakkers Macharen ontvangt € 150,00 subsidie voor het organiseren van de 

Koningsspelen 2017 in Macharen.  

c. Koningsdag Haren ontvangt € 400,00 subsidie voor het organiseren van Koningsdag 2017 

in Haren.   

d. PUB’07 Haren ontvangt € 1.000,00 subsidie voor het organiseren het Buikschuiven 2017 

in Haren. Daarnaast verstrekt de dorpsraad ook een slechtweer-garantie van € 500,00.  

e. Wie is het Mulleke Megen ontvangt € 100,00 subsidie voor het organiseren van het 

evenement Wie is het Mulleke Junior 2017.  

f. De Hoarense Trog ontvangt € 250,00 subsidie als ondersteuning voor het uitgeven van 

het dorpsblad van Haren in 2017.  

g. TWC de Keienrenners Megen ontvangt niet de aangevraagde € 750,00 subsidie, omdat 

de dorpsraad geen structurele subsidies verstrekt (2015 al subsidie aan de tocht 

toegekend) en de ingediende begroting teveel vragen oproept.   

h. Hozen in de Dozen Macharen ontvangt niet de aangevraagde € 350,00 subsidie, omdat 

de dorpsraad geen structurele subsidies verstrekt en de dansmariekes zelf subsidie bij de 

dorpsraad kunnen aanvragen. 

i. Eerder is een subsidieaanvraag van € 580,00 door het Erfgoed Lokaal Haren voor een 

traplift afgewezen omdat deze te weinig bijdraagt tot de leefbaarheid. 

j. Er zijn inmiddels nog meer aanvragen binnen gekomen. Omdat de subsidiepot op wat 

reserveringen na leeg is, zullen de aanvragers schriftelijk op de hoogte worden gesteld 

dat de aanvraag wordt afgewezen.         

 

8. Mededelingen van de dorpsraad: 

a. De Voorzieningenkaart Megen, Haren en Macharen verloopt erg stroef en langzaam. De 

samenvoeging van de basisscholen is een item die de voortgang momenteel tegen 

houdt. Dinsdag 6-6-2017 vindt er m.b.t. de voorzieningenkaart een openbare 

vergadering plaats. Nederland Schoon 2017 vindt 25-03-2017 plaats en een ieder kan 

zich daarvoor aanmelden (zie advertentie in de lokale dag- en weekbladen). 

 

9. Mededelingen van de gemeente: 

a. Er zijn drie bomen verplaatst van de Maasdijk (langs de kloostermuur) naar de Koolmarkt 

in Megen. Tevens is op de Koolmarkt ook een oude boom vervangen.    

b. Op de rotonde van de Noord-Zuid/Megense Baan wordt binnenkort een kunstwerk van 

de Maasmeanders geplaatst.  
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c. Er wordt in Megen op de Koolmarkt, of op het Broeder Everardusplein, 

of bij de nieuwe natuurspeeltuin een tappunt met drinkwater aangelegd 

(afstand tot de leiding en openbaarheid zijn twee criteria waar de 

locaties aan moeten voldoen). Voor Macharen en Haren zijn er door de 

inwoners of verenigingen geen locaties aangedragen.   

d. Momenteel wordt de Engstraat/Bernhardstraat in Megen voorzien van nieuwe riolering 

en bestrating. Ondanks dat er een extra bronnering is geplaatst, staat de oplevering 

gepland voor de bouwvak 2017.    

 

10. Rondvraag: 

a. Carolien van den Heuvel van de Rabobank is aanwezig om uitleg te geven en vragen te 

beantwoorden m.b.t. het verplaatsen van de huidige pinautomaat in Megen. Omdat de 

voormalige Rabobank in Megen binnenkort wordt verbouwd tot een woning, moet 

vanwege de door de Rabobank verscherpte beleidsregels pinautomaten (i.v.m. de vele 

plofkraken) en de privacy van de bewoners de huidige pinautomaat worden verplaatst. 

Door het beperkte aantal transacties wordt het geen vaste pinautomaat in de muur maar 

een indoor pinautomaat. Vanuit de dorpsraad zijn hiervoor mogelijke locaties 

aangedragen namelijk Acropolis, Texaco, Onder Andere, De Maashorst en Onder de 

Bomen. Dit onderwerp wordt bij de volgende openbare vergadering terug op de agenda.    

b. Voor de kermis in Macharen zijn door de bewoners  botswagens aangedragen. De 

beslissing is nog niet definitief maar zeer waarschijnlijk komen die niet naar Macharen.   

c. Er wordt gevraagd of het voormalige sportpark als hondenlosloopterrein gebruikt kan 

gaan worden. Peggy Mulderij zal dat bij de gemeente navragen en komt er op terug.  

d. Binnenkort wordt het voormalige voetbalveld in Macharen gemaaid, zodat er door de 

jeugd van Macharen weer gevoetbald kan worden.  

e. Er wordt door een bewoonster van Macharen verzocht of er door de gemeente meer 

gecontroleerd kan worden op het opruimen van hondendrollen door de eigenaren.  

f. In Macharen is twee keer een AED ingezet en daarvoor zijn kosten gemaakt voor het 

resetten. Aangezien de kosten door de verzekering worden gedekt, is het zaak dat de 

EHBO-vereniging deze bij de verzekering van de betrokkenen indient (ondanks dat hier 

momenteel nog sprake van gene kan zijn).   

g. Het bankje bij de kerk in Macharen wordt 3e Pinksterdag van mozaïek voorzien. 

h. Donderdag 8-6-2017 is er in Megen een Zorg om Zorg bijeenkomst waarbij gekeken 

wordt of er in Megen meer behoefte is aan zorg.  

i. Dinsdag 30-05-2017 vindt er in Acropolis Megen een bijeenkomst plaats m.b.t. een uitleg 

van de toekomstige plannen Meanderende Maas tussen Lith en Ravenstein. 

j. Zondag 9-7-2017 wordt het beweegparcours van de natuurspeeltuin in Megen geopend.  

k. Dinsdag 20-06-2017 vindt er in Macharen een schouw van de openbare ruimte plaats in 

het bijzijn van belangstellende inwoners.      

 

11. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.  

 

 

 


