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Aanwezig: ongeveer 25 belangstellenden, Ron Berben (gebiedsbeheerder), Benny 

Swarts (gebiedsbeheerder),  Peggy Mulderij (wijkcoördinator), Rene Dammer 

(havenbeheerder), Marc Geurts (projectleider), Frank den Brok (wethouder), Rick 

Damme (voorzitter), Theo Breuring, Evert Oele, Carlo Broeders (secretaris), Leo Bokmans 

(penningmeester), Harm van Uden, Jessica Keizer-Nab en Jolanda Vidiella Arts. 

 

1. Opening: 

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

 

2. Vaststellen van de agenda: 

Er zijn geen bemerkingen op de agenda van deze openbare vergadering, waardoor deze 

wordt vastgesteld.  

 

3. Vragen en opmerkingen van inwoners: 

Er zijn geen vragen en opmerkingen van de aanwezige inwoners  

 

4. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering d.d. 03-07-2017. 

Er zijn geen bemerkingen op de notulen van de vorige openbare vergadering, waardoor deze 

worden vastgesteld.   

 

5. Uitleg werking/storingen Macherse Brug: 

Om uitleg te geven namens de gemeente zijn aanwezig de heren Swarts, Berben en Dammer. 

Duidelijk is dat de brug regelmatig op storing valt, waarbij al twee keer de ambulance moest 

omrijden en later aanwezig was.  

De heer Swarts geeft uitleg omtrent het protocol, dat moet worden gevolgd bij een storing. 

Daarbij wordt duidelijk dat er bij een grote storing een monteur uit Sliedrecht naar de brug 

moet komen. Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld of het onderhoud niet beter aan 

een bedrijf uit buurt kan worden uitbesteed. De brug is nu 8 jaar oud en er is nog steeds 

sprake van 16 a 17 gemelde storingen per jaar. Na zoveel jaar zijn dat geen kinderziektes 

meer en wordt het tijd dat de daadwerkelijke oorzaken (de afstelling van de brug ???) 

worden benoemd en opgelost. De heer Swarts gaat hier werk van maken om de onvrede bij 

de omwonenden weg te halen. De heer Swarts zal het protocol aanleveren, zodat dit ter 

informatie met de notulen kan worden verspreid (zie bijlagen notulen).  

Bij langdurige storingen moeten de vrachtwagens op de weg en in de berm keren. Hierdoor 

kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De gemeente overweegt ervoor te zorgen dat er dan 

bij de rotonde verkeersregelaars komen te staan.      

 

6. Evaluatie dorpsschouw Macharen: 

De heer Swarts geeft uitleg aan de uitgevoerde dorpsschouw waarbij; 

• er een bankje langs het kanaal is geplaatst, 

• er een bankje langs de Hoogstraat is geplaatst, 

• er bij de school oude slechte lindenbomen worden gekapt en er andere lindenbomen 

vanuit Herpen weer worden terug geplaatst, 
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• er in de Kerkstraat nieuwe beplanting wordt aangebracht, 

• het bankje van het JOP is hersteld, 

• er borden bij de losloopstroken zijn geplaatst, 

• er 30KM stickers voor op kliko’s beschikbaar zijn, 

• en de rotonde in Macharen binnenkort van vaste onderhoudsvriendelijke beplanting 

wordt voorzien.    

 

7. Presentatie Voorzieningenkaart Megen, Haren en Macharen. 

De heer Damme overhandigt namens de dorpsraad en alle bewoners van Megen, Haren en 

Macharen de Voorzieningenkaart aan wethouder Den Brok. Na een korte toespraak en uitleg  

moet de wethouder zich verontschuldigen, vanwege een bespreking op het gemeentehuis. 

De heer Geurts geeft als projectleider van de gemeente vervolgens a.d.h.v. een powerpoint 

presentatie uitleg over de gang van zaken en datgene wat in de voorzieningenkaart is 

opgenomen. Daarbij krijgt gemeenschapshuis De Bongerd extra aandacht. Goed 

basisonderwijs in de drie kernen is ook een groot item, maar daarbij zijn we afhankelijk van 

datgene van Optimus wil gaan doen. Zij komen waarschijnlijk begin 2018 met een plan voor 

de toekomst.  

Er zijn ook plannen dat de voetbalverenigingen Ulysses en SBV gaan fuseren, waarbij zij graag 

op een nieuwe locatie willen gaan spelen en in dat masterplan wellicht ook een nieuwe 

basisschool, BSO en peuterspeelzaal kan worden meegenomen. Ondanks dat 

voetbalvereniging Macharen enige jaren geleden met OVC’63 is gefuseerd, zou de nieuwe 

fusieclub en sportpark voor bewoners, voetballers en bedrijven uit Macharen ook kansen 

bieden. Sporten en onderwijs op een plek tussen de kernen kan oorzaak zijn voor leegstand 

elders en daarmee verlies aan leefbaarheid. Verder past het slecht in beleid van provincie en 

gemeente.     

De voorzieningenkaart wordt aan de politiek voorgelegd en verder uitgewerkt. Er wordt door 

de dorpsraad en de aanwezigen wel de wens uitgesproken dat er een terugkoppeling naar de 

bewoners van Megen, Haren en Macharen plaats vindt. Tijdens de openbare vergadering is 

het advies over de voorzieningenkaart aangeboden aan de wethouder. Na bespreking in het 

college van B&W zal dit advies worden ingebracht in de Gemeenteraad van 25 januari 2018. 

Dit advies is voor de gemeenteraad richtinggevend bij de besluitvorming over toekomstige 

investeringen in Megen, Haren en Macharen.       

 

8. Uitleg gang van zaken Meanderende Maas: 

De voorbereiding van het project Meanderende Maas loopt momenteel volop en 

dorpsraadlid Leo Bokmans geeft een korte uitleg van de huidige stand van zaken. Het is een 

Deltaplan tussen Ravenstein en Lith, waarbij de dijken worden verhoogd vanwege mogelijke 

overstromingen. Met de maatregelen worden  industrie en de woongebieden beschermd.  

Het project biedt ook volop kansen voor de bevordering van het toerisme. De daadwerkelijke 

uitvoering vindt plaats van 2023 t/m 2028. Er wordt met werkplaatsen en een 

klankbordgroep gewerkt. Voor meer informatie, vragen en contact: 

www.meanderendemaas.nl (De projectleider Anne Zaad-Noordijk zal bij de volgende 

openbare vergadering meer uitleg komen geven).    

 

9. Subsidieverzoeken: 

http://www.meanderendemaas.nl/
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a. De Macherse Kwis heeft een opstartsubsidie van € 250,00 aangevraagd 

t.b.v. het organiseren van de 1e editie van de dorpskwis. Deze wordt 

toegewezen, omdat dit de leefbaarheid en onderlinge saamhorigheid in 

Macharen bevordert.   

b. De Megese Kwis heeft een subsidie van € 250,00 aangevraagd t.b.v. het organiseren van 

de 2e editie van de dorpskwis. Deze wordt toegewezen, omdat dit de leefbaarheid en 

onderlinge saamhorigheid in Megen bevordert.  

c. De Harense Kwis heeft een subsidie van € 250,00 aangevraagd t.b.v. het organiseren van 

de 2e editie van de dorpskwis. Deze wordt toegewezen, omdat dit de leefbaarheid en 

onderlinge saamhorigheid in Haren bevordert.  

d. De Maasruiters Megen hebben een subsidie van € 100,00 aangevraagd t.b.v. het leveren 

en plaatsen van een kerstboom in Megen. Deze wordt toegewezen.  

e. Gemeenschapshuis Acropolis Megen heeft een subsidie van € 250,00 aangevraagd voor 

de organisatie van Kerst op de Keien. Deze wordt toegewezen, omdat dit de leefbaarheid 

in Megen bevordert. 

f. Het Keiennieuws Megen heeft een subsidie van € 250,00 aangevraagd als bijdrage voor 

het uitbrengen van het dorpsblad. Deze wordt toegewezen, omdat het blad bijdraagt tot 

de leefbaarheid van Megen.  

g. Comité 50+ Keiendonkers Megen heeft een subsidie van € 265,00 aangevraagd als 

bijdrage voor nieuwe kleding van het comité. Deze is afgewezen, omdat zij dit jaar al 

eerder subsidie hebben ontvangen.  

h. Voetbalvereniging SBV Haren heeft een subsidie van € 500,00 aangevraagd t.b.v. de 

jeugdzeskamp tijdens het 60-jarige jubileum. Deze wordt toegewezen. 

i. Het Oliebollentoernooi heeft een subsidie van € 400,00 aangevraagd voor de organisatie 

van een zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van Megen, Haren en Macharen. Deze wordt 

toegewezen, omdat dit de saamhorigheid tussen de jeugd vergroot.  

j. Het Sinterklaas comité Megen heeft een subsidie van € 150,00 aangevraagd t.b.v. de 

intocht van Sinterklaas. Deze wordt toegewezen, omdat dit de leefbaarheid in stand 

houdt.  

k. De Maashorst Megen heeft een opstartsubsidie van € 400,00 aangevraagd t.b.v. het 

project Duo-fiets. Deze wordt toegewezen, omdat dit ouderen uit Megen, Haren en 

Macharen is staat stelt om met een begeleider veilig te gaan fietsen en de leefbaarheid 

in de kernen vergroot.          

 

10. Mededelingen van de dorpsraad: 

a. De huidige dorpsraad stopt bij de verkiezingen in maart 2018. De huidige leden moeten 

opnieuw solliciteren en nieuwe leden kunnen zich aanmelden.   

 

11. Mededelingen van de gemeente: 

a. In Haren zal begin 2018 de herinrichting van het schoolplein en De Haar plaats vinden.   

b. In Megen loopt momenteel vanuit de school/ouders een actie om met fondsen het 

schoolplein te vergroenen.  

 

12. Rondvraag: 
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a. Mevrouw Roffelsen vindt de stalen bloembakken in de Bernhardstraat te 

Megen te groot en niet opvallend. Deze zijn bij de reconstructie i.o.m. de 

omwonenden als zodanig bepaald en door een uitspraak bij de Raad van 

State kunnen de bloembakken niet zomaar verdwijnen.   

b. Op de vraag omtrent de essensterfte geeft Benny Swarts uitleg en dat er in Megen. 

Haren en Macharen maar 4 stuks essen gerooid moeten worden. In totaal worden er in 

de gemeente ongeveer 210 stuks essen gerooid. 

c. Gebiedsbeheerder Ron Berben geeft te kennen dat het betonnen kunstwerk op de 

rotonde N329 er wellicht permanent komt te staan.     

d. Er wordt binnen afzienbare tijd een informatieavond georganiseerd, waarbij het 

vrachtwagenverbod op de Dorpenweg aan de orde komt. De dorpsraad zal hiervoor een 

uitnodiging ontvangen.  

 

13. Sluiting: 

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

 

 

 


