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Aanwezig: ongeveer 20 belangstellenden, Benny Swarts (gebiedsbeheerder),  Peggy 

Mulderij (wijkcoördinator), Tim Smit (Meanderende Maas), Anne Zaadnoordijk 

(Meanderende Maas), Rick Damme (voorzitter), Theo Breuring, Carlo Broeders 

(secretaris), Leo Bokmans (penningmeester) en  Jessica Keizer-Nab. 

 

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. 27-11-2017. 

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

worden vastgesteld.   

 

5. Uitleg gang van zaken project Meanderende Maas: 

Anne Zaadnoordijk en Tim Smit geven m.b.v. een powerpoint-presentatie uitleg over de gang 

van zaken rondom het project Meanderende Maas tussen Lith en Ravenstein. Er zijn een 

werkplaats en een klankbordgroep opgericht, waarbij er bij de werkplaats door een 

gemêleerd gezelschap wordt gebrainstormd en de klankbordgroep het proces bewaakt en 

daar waar nodig bijstuurt.  

Er wordt te kennen gegeven dat er vanuit de Megense gemeenschap veruit de meeste 

ideeën voor het project zijn aangedragen. Deze zijn aan te klikken op de website van het 

project. Wanneer mensen nog ideeën hebben, kunnen ze deze via de website kenbaar 

maken. Sommige aanwezigen hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief, maar hebben 

deze nooit ontvangen. De betreffende mailadressen worden genoteerd om dat te corrigeren.  

Er wordt uitleg gegeven over de diverse overleggen, waarbij  met specifieke bewoners 

keukentafelgesprekken kunnen plaatsvinden.  

Het project loopt van de spoorbrug in Ravenstein tot aan de sluizen in Lith, waardoor 

ondanks geruchten de mengvoederfabriek van De Heus buiten beschouwing wordt gelaten. 

Dit zal bij de bijeenkomst in Ravenstein dan ook duidelijk naar voren worden gebracht.  

Het is nog niet duidelijk of in Acropolis een belevingscentrum van het project wordt 

gerealiseerd. Omdat Acropolis centraal in het project ligt, zou dat mogelijk kunnen zijn.  

Het lopende natuurontwikkelingsproject van Natuurmonumenten in Dieden ligt midden in 

het project, maar de projecten lopen in elkaar over en Natuurmonumenten wordt zeer nauw 

betrokken bij de Meanderende Maas.  

Vanuit de aanwezigen worden diverse vragen gesteld, die door Tim en Anne zeer duidelijk 

worden beantwoord. Er wordt afgesproken dat het project in de diverse dorpsbladen 

middels artikelen onder de aandacht blijft van de omwonenden. 
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Een deel van het projectteam zal binnenkort om de drie weken overdag (van 

11.00 tot 13.00 uur) in Acropolis aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen 

binnen lopen om vragen te stellen en zich te laten informeren. 

  

6. Financieel verslag 2017: 

De voorzitter geeft te kennen dat er na de vorige openbare vergadering d.d. 27-11-2017 geen 

subsidieaanvragen meer zijn binnen gekomen. Er is besloten om het resterende 

subsidiebedrag 2017 te verdelen onder de eetclubs voor ouderen in Megen, Haren en 

Macharen.  

Het financiële verslag 2017 is nog niet af, waardoor dit bij de volgende openbare vergadering 

zal worden behandeld en indien nodig toegelicht.  

 

7. Mededelingen van de dorpsraad: 

a. Evert Oele en Jessica Keijzer-Nab hebben te kennen gegeven dat zij gaan stoppen als lid 

van de dorpsraad. Middels advertenties en posters zijn inwoners van Megen, Haren en 

Macharen benadert om lid te worden.  

 

8. Mededelingen van de gemeente: 

a. Als gevolg van een openbare vergadering met als thema buurtpreventie, is er sinds eind 

2017 in Megen een buurtapp operationeel. Na de gebruikelijke kinderziektes is Megen 

opgesplitst in Megen-Noord en Megen-Zuid en is middels een huis aan huis flyer 

iedereen op de hoogte hoe de buurtapp werkt, waar hij voor bedoeld is en hoe men zich 

kan opgeven. De gemeente heeft inmiddels ook bij alle invalswegen verkeersborden 

geplaatst, wat mogelijke inbreker kan afschrikken.    

b. De gemeente is actief om laaggeletterden te begeleiden.  

c. Om armoede te bestrijden zijn er bij de gemeente diverse regelingen. Achter in de zaal 

liggen hiervoor folders om te verspreiden.      

d. Peggy Mulderij geeft te kennen dat er nieuwe indeling is voor de wijkcoördinatoren en 

dat zij in Megen, Haren en Macharen gaat stoppen en in Herpen en de Ruwaard aan de 

slag gaat.  

e. Sportpark Heulleheuf in Macharen is weer eigendom van de gemeente en er wordt i.o.m. 

de dorpsraad en enkele bewoners naar een nieuwe invulling gezocht. Het kan zijn dat dat 

een tijdelijke invulling is.  

f. Het wijkgericht werken is geëvalueerd en beschreven in een rapport. Dit rapport is 

aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Team Wijkzaken komt nog met een 

verdiepingsslag voor de nieuwe gemeenteraad. Het team vraagt wijk- en dorpsraadleden 

aan te geven wat zij de nieuwe gemeenteraad mee willen geven. En het team gaat op 

werkbezoek bij twee of drie andere gemeenten.   

g. Er loopt momenteel een onderzoek hoe de website van de gemeente bevalt. Inwoners 

kunnen tips of bemerkingen daarover doorgeven.  

h. Benny Swarts geeft te kennen dat de rotonde in Macharen in maart 2018 wordt 

aangeplant.  
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i. Benny Swarts geeft te kennen dat het gebied voor gemeenschapshuis De 

Haar en de basisschool i.o.m. de oudervereniging wordt opgeknapt (het 

budget is beschikbaar en toereikend).  

j. In Macharen worden binnenkort bij de honden uitlaatplaats extra 

paaltjes geplaatst en  wordt het JOP verbeterd. 

k. Het schuin liggende en verzakte wandelpad tussen Effe Zitte en de gevangenentoren in 

Megen wordt vanaf april opgeknapt en vlakker gelegd (als het is toegestaan om aan de 

dijk te werken).     

 

9. Rondvraag: 

a. Jessica Keijzer-Nab geeft te kennen dat er 30-01-2018 in de Maashorst te Megen een 

bijeenkomst is over brandpreventie.  

b. De heer Jan Ploegmakers  vraagt zich af waarom de dorpsraad geen nieuwjaarsreceptie 

organiseert, terwijl Berghem en Ravenstein dat wel doen. Daarbij worden ook 

vrijwilligers in het zonnetje gezet.. De voorzitter geeft aan dat de kosten van een 

nieuwjaarsreceptie  tot gevolg hebben dat er minder geld kan naar activiteiten die de 

leefbaarheid bevorderen. Omdat er in Acropolis al een nieuwjaarsreceptie wordt 

georganiseerd, zal de dorpsraad dat in overweging nemen en in 2018 een beslissing 

erover nemen.  

c. De heer Huub Wattenberg geeft te kennen dat de kinderkoppen in Megen er zeer slecht 

bij liggen en vraagt of er iets aan wordt gedaan. Benny Swarts deelt mede dat er 

binnenkort nog een nieuwe inspectieronde plaatsvindt, nadat dit ook al na de aanleg van 

leidingen begin 2017 is gebeurd.  

 

10. Sluiting: 

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


