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Aanwezig: 4 belangstellende inwoners, Frank van Lent (nieuwe wijkcoördinator),  

Peggy Mulderij (stoppende wijkcoördinator), Theo Breuring (voorzitter), Carlo 

Broeders (secretaris), Leo Bokmans (penningmeester), Evert Oele, Harm van Uden, 

Jolanda Vidaella, Jessica Keizer-Nab, Maaike van Rosmalen en Jacqueline Vos. 

 

1. Opening: 

Door omstandigheden is de voorzitter afwezig, neemt Theo Breuring zijn taken over, opent 

de vergadering, stelt de nieuwe dorpsraadleden Maaike van Rosmalen en Jacqueline Vos uit 

Megen voor en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 

2. Vragen en opmerkingen van inwoners: 

Er zijn geen vragen en opmerkingen van de aanwezige inwoners  

 

3. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering d.d. 29-01-2018. 

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

worden vastgesteld.   

 

4. Bereikte zaken en besteding subsidies 2017: 

Leo Bokmans heeft als penningmeester op een speelse manier vastgelegd waar in 2017 de 

subsidies aan zijn besteed en somt deze in het kort op voor de aanwezigen. De speelse 

uiteenzetting staat voor geïnteresseerden ook op de website van de dorpsraad en facebook 

vermeld. In 2017 is het gehele subsidiebedrag op € 5,00 na besteed aan zaken en 

evenementen die de leefbaarheid in Megen, Haren en Macharen in stand houden of 

verbeteren. De nieuwe wijkcoördinator Frank van Lent merkt op dat het subsidiebedrag in 

2018 wellicht lager is. Dit zal nog worden nagevraagd bij de gemeente Oss.  

  

5. Subsidieverzoeken: 

Er wordt nogmaals op gewezen dat wanneer er subsidie wordt aangevraagd, dit op tijd dient 

te geschieden, omdat een aanvraag altijd in een openbare vergadering moet worden 

bevestigd. Net na het vooroverleg zijn er drie subsidieaanvragen voor de organisatie van 

Koningsdag 2018 in alle kernen binnen gekomen. Aangezien de volgende openbare 

vergadering pas na Koningsdag 2018 plaats vindt, zijn deze aanvragen nu al beoordeeld. 

a. Werkgroep Megense Keienfair heeft een subsidie van € 365,00 aangevraagd t.b.v. het 

organiseren van de Keienfair in Megen. Deze wordt toegewezen, omdat dit de 

leefbaarheid bevordert en men ook kinderen creatief bij het evenement betrekt. 

b. Dorpsblad D’n Hoarense Trog Haren heeft een subsidie van € 250,00 aangevraagd t.b.v. 

het uitgeven van het dorpsblad. Deze wordt toegewezen, omdat dit de leefbaarheid in 

Haren in stand houdt.  

c. Zangkoor Zingzin Megen heeft een subsidie van € 300,00 aangevraagd t.b.v. het huren 

van de repetitieruimte. Deze wordt afgewezen, omdat de zanggroep in 2017 al een 

opstartsubsidie heeft ontvangen en de dorpsraad geen structurele subsidies versterkt 

voor de huur van ruimten.  

d. Stichting Natuurlijk Bewegen Megen, Haren en Macharen heeft een subsidie van               

€ 500,00 aangevraagd t.b.v. het organiseren van de opening natuurspeeltuin in Megen. 
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Deze wordt toegewezen voor een bedrag van € 300,00, omdat de 

ingediende begroting  vragen oproept, de speeltuin de leefbaarheid 

uiteraard wel bevordert en een dergelijk mooi initiatief een financiële 

bijdrage verdient. 

e. Kinderactiviteit Build-o-polis Megen heeft een subsidie van € 350,00 aangevraagd t.b.v. 

het organiseren van een evenement voor kinderen in Acropolis. Deze wordt toegewezen, 

omdat dit de leefbaarheid bevordert en men kinderen stimuleert om creatief met 

verschillende materialen iets te maken. 

f. Ouderraad basisschool de Klimop Megen heeft een subsidie van € 1.000,00 aangevraagd 

t.b.v. het vergroenen van het schoolplein in Megen. Deze wordt toegewezen voor een 

bedrag van € 750,00, omdat dit de leefbaarheid bevordert, de kinderen worden 

gestimuleerd om in het groen te spelen en te onderhouden.  

g. Pub’07 en PJOS Haren hebben een subsidie van € 1.000,00 aangevraagd t.b.v. het 

organiseren van een dorpsfeest in Haren. Deze wordt toegewezen, omdat dit de 

leefbaarheid en de onderlinge contacten bevordert. In geval van slecht weer ontvangen 

zij een slechtweer-garantie van € 500,00. 

h. Viering Koningsdag Haren heeft een subsidie van € 500,00 aangevraagd t.b.v. het 

organiseren van Koningsdag 2018 in Haren. Deze wordt toegewezen voor een bedrag van 

€ 400,00, omdat dit de leefbaarheid bevordert.  

i. Oranje Comité Acropolis heeft een subsidie van € 350,00 aangevraagd t.b.v. het 

organiseren van Koningsdag 2018 in Megen. Deze wordt toegewezen voor een bedrag 

van € 400,00, omdat dit de leefbaarheid bevordert.  

j. KBO en Jongerenwerk Macharen heeft een subsidie van € 795,00 aangevraagd t.b.v. het 

organiseren van Koningsdag 2018 in Macharen. Deze wordt toegewezen voor een bedrag 

van € 400,00, omdat dit de leefbaarheid bevordert.  

 

6. Mededelingen van de dorpsraad: 

a. Er is de laatste maanden veel te doen geweest over de kermissen in Megen, Haren en 

Macharen. Omtrent de kermissen in Megen en Haren is duidelijkheid en omtrent de 

kermis in Macharen volgt binnen afzienbare tijd nog duidelijkheid. 

b. Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden omtrent de overlast van vrachtwagens op de 

Dorpenweg. Bij deze bijeenkomst waren diverse partijen aanwezig maar is er weinig 

concreets uit gekomen. Er zou wel een vervolg aan worden gegeven waarbij de 

aanwonenden zouden worden gehoord.  

c. Er is geen nieuws te melden omtrent de ontwikkelingen mestfabriek in Oss. 

d. Momenteel loopt het vlekkenplan van gemeenschapshuis de Bongers in Macharen 

waarbij belangstellenden ideeën hebben kunnen inbrengen. Half april vindt de volgende 

bijeenkomst plaats.     

 

7. Mededelingen van de gemeente: 

a. De rotonde in Macharen is recentelijk door de gemeente Oss aangeplant.     

b. Binnenkort wordt er conform afspraak in Megen een flyer verspreid met activiteiten voor 

ouderen.   

c. De storingen van de brug bij Macharen zijn door de gemeente goed in beeld gebracht 

met een schriftelijk overzicht. Desondanks wordt er melding gemaakt dat er een paar 
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weken geleden weer een ambulance voor een open brug stond. In het 

geval dat het wordt gesignaleerd, kan dat het beste worden gemeld bij 

digitaalloket@oss.nl of met de BuitenBeter app.  

d. In Megen heeft een bespreking plaats gevonden om te bekijken of er 

mogelijkheden zijn om een oefen hockeyveldje aan te leggen. Er wordt momenteel 

onderzoek gedaan naar meerdere locatie en een vervolgafspraak is gemaakt.  

e. In Macharen heeft een bespreking plaats gevonden m.b.t. de invulling van het 

voormalige voetbalveld (wordt vervolgd).  

f. Zaterdag 24-03-2018 heeft langs het kanaal in Macharen de Nationale Schoonmaakdag 

plaats gevonden.   

 

8. Rondvraag: 

a. In Macharen groeit het onkruid over het wandelpad op de dijk en langs het kanaal en er 

wordt niets aan gedaan. In Megen is dat ook het geval op het wandelpad op de dijk. 

Volgens de gemeente Oss valt het onkruid nog binnen de gestelde normen.  

b. De heer Jan Ploegmakers  geeft te kennen dat de AED’s moeten worden aangemeld bij 

HartslagNu.nl. De AED bij ’t Vunderke is nog niet aangemeld en de heer Ploegmakers zal 

daar zorg voor dragen.   

c. Peggy Mulderij neemt afscheid als wijkcoördinator en bedankt alle leden persoonlijk met 

een presentje. Dit wordt door iedereen zeer op prijs gesteld.  

d. De stoppende leden en wijkcoördinator worden met bossen bloemen en eetbonnen 

bedankt door de dorpsraad.   

 

9. Sluiting: 

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