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Aanwezig: 10 belangstellende inwoners en toehoorders, Frank van Lent 

(wijkcoördinator), Jolanda Vidiella (voorzitter), Carlo Broeders (secretaris), Leo 

Bokmans (penningmeester), Harm van Uden en Maaike van Rosmalen. 

 

1. Opening: 

Jolanda Vidiella opent als tijdelijke voorzitter de openbare vergadering en heet alle 

aanwezigen van harte welkom.  

 

2. Vaststellen van de agenda: 

Er zijn geen bemerkingen op de opgestelde agenda, waardoor deze wordt vastgesteld. 

 

3. Vragen en opmerkingen van inwoners: 

a. De heer Wolf uit Megen heeft voor de vergadering spreekrecht aangevraagd en krijgt 

deze. Hij is ontevreden omtrent een aantal zaken, die te maken hebben met de situatie 

op de Maasdijk te Megen, namelijk: 

• In het verleden stonden er bladkorven waar de bewoners de bladeren in het najaar 

in konden deponeren. Op het verzoek of deze weer geplaatst kunnen worden, wordt 

door de gemeente niet of afwijzend gereageerd.  

• Er hangen takken van grote bomen over tuinen en daken. Op het verzoek om deze 

te verwijderen wordt afwijzend gereageerd. 

• Er zijn takken op de auto’s gevallen met schade als gevolg. De gemeente wijst de 

aansprakelijkheid af.    

• Bij de buren staat een caravan op de eigen oprit en er is een verzoek dat de 

gemeente hier de buren op aanspreekt. Dat wordt door de gemeente afgewezen.  

• Door het plaatsen van natuurstenen paaltjes kan er langs de Maasdijk niet worden 

geparkeerd. Op een plaats ontbreken een paar paaltjes, waardoor er nu wel wordt 

geparkeerd. Op het verzoek om deze te plaatsen wordt door de gemeente afwijzend 

gereageerd.  

Er ontstaat een tamelijk verhitte discussie tussen de heer Wolf en de aanwezige Pascal 

Peters van de gemeente Oss, waarbij op enig moment de heer Wolf de zaal boos verlaat 

en de dorpsraad verbouwereerd achter laat.   

b. Een 14-tal jeugdige Harenaren wil graag dat hun trapveld langs D’n Heijmit in Haren van 

kunstgras wordt voorzien, omdat er veel kuilen in zitten en er bij regen water blijft 

staan. Ze hebben daarvoor handtekeningen opgehaald en deze “petitie” wordt aan de 

dorpsraad overhandigd. Wordt vervolgd.    

 

4. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering d.d. 26-03-2018. 

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

worden vastgesteld.   

 

5. Presentatie van o.a. maaibeleid door Pascal Peters van de gemeente Oss: 

Pascal Peters geeft middels een power-point presentatie een uitgebreide uitleg omtrent het 

beheer van de openbare ruimte in de gemeente Oss. Daarbij komt de organisatie en het 

maaibeleid aan de orde. Omdat Megen, Haren en Macharen landelijk zijn gelegen met veel 
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wandelpaden, bermen en trapvelden komen daar vanuit de bevolking meer 

meldingen binnen dan in Oss. De hoogte van het gras wordt door de 

opzichters geschouwd en wanneer het gras 3 tot 7 cm lang is, moet het 

worden gemaaid. Het maaien van de wandelpaden op de Maasdijk valt 

onder verantwoording van het Waterschap, waar andere eisen voor gelden. Het natuurlijke 

berm met bloemen wordt door bewoners verschillend ervaren. Het maaien van wadi’s en 

losloopterreinen verdient bij de gemeente meer aandacht volgens de aanwezigen. Het 

bestrijden van onkruid kan op verschillende manieren en de gemeente kondigt dat 

tegenwoordig aan met borden in de kernen. Bij klachten over de openbare ruimte kunnen 

bewoners dat melden via de Buiten beter app of via balieBML@oss.nl. De klacht wordt in 

behandeling genomen. Wanneer het van de balie naar de opzichters gaat, krijgt de melder 

per mail een bericht dat de klacht is afgehandeld. Voor de afdeling balie wel, maar de klacht 

loopt dan nog. Pascal gaat intern kijken of er een andere melding kan worden gedaan.  

 

 

6. Kermissen in de kleine kernen: 

De kermissen in de kleine kernen staat onder druk omdat deze slecht worden bezocht. Er is 

in Haren een bijeenkomst geweest waarbij de situatie van meerdere kanten is belicht. In 

Macharen en Haren zijn inmiddels initiatieven opgestart maar in Megen is dat niet het geval. 

De kermis in Megen valt bijna altijd in de grote vakantie en er is geen horeca rondom de 

kermis aanwezig. Dit zijn twee belangrijke aspecten die er in Megen voor zorgen dat de 

belangstelling gering is. In het volgende Keiennieuws wordt nog een oproep aan de 

Megenaren gedaan en dan zal duidelijk zijn of er behoefte is om de kermis nieuw leven in te 

blazen.   

 

 

7. Subsidieverzoeken: 

a. De speelplaats bij de basisschool in Haren is aangepast en vernieuwd. Er is subsidie 

aangevraagd t.b.v. het speeltoestel de Tovertoren. Er wordt door de dorpsraad een 

subsidie van € 500,00 toegewezen, omdat dit de leefbaarheid in Haren bevordert en de 

kinderen stimuleert om buiten te spelen.  

b. Het Sinterklaas comité  in Macharen heeft een subsidie van € 150,00 aangevraagd t.b.v. 

de intocht van Sinterklaas 2018. Deze wordt toegewezen, omdat dit de leefbaarheid in 

Macharen in stand houdt.  

c. De omwonenden van de Koolmarkt in Megen heeft subsidie aangevraagd t.b.v. het 

vervangen van de huidige kerstverlichting. Er wordt door de dorpsraad een subsidie van 

€ 500,00 toegekend, waarbij Buurt Werkt van de gemeente Oss de aanschaf ook 

financieel ondersteunt.   

 

8. Mededelingen van de dorpsraad: 

a. Bewoners in de Burg. v/d Akkerstraat te Megen klagen over het braak liggende stuk 

grond waar het onkruid hoog. Ondanks toezeggingen van de gemeente is het stuk grond 

nog niet van onkruid ontdaan en met gras ingezaaid. Actie van de gemeente is toegezegd 

en wordt vervolgd.  
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b. De Meerstraat te Megen wordt gereconstrueerd wanneer er niet meer 

wordt gebouwd. De bewoners hebben daarvoor al ideeën bij de 

gemeente ingediend, maar vinden dat er momenteel te hard word 

gereden. Zij zullen daar zelf contact met de gemeente voor opnemen.  

 

9. Mededelingen van de gemeente: 

Geen zaken aan de orde. 

 

10. Rondvraag: 

a. Mevrouw Roffelsen vraagt aandacht voor de heg langs de Molenhofweg in Megen. Deze 

wordt niet of nauwelijks gesnoeid, waardoor deze over het openbare trottoir groeit en 

de bejaarden er niet meer met de rollator langs kunnen. Zij moeten dan over de straat  

lopen. Ondanks dat het een particuliere heg is, zal de gemeente de bewoner middels een 

brief verzoeken om de heg te snoeien.     

b. Bij de kermissen worden de exploitanten door de gemeente Oss geregeld.   

c. Bij het maaien zullen de wadi’s en hondenlosloopterreinen meer aandacht van de 

gemeente krijgen.  

d. De gracht rondom het klooster van de Clarissen vertoont een afwijkende kleur. De 

gemeente zal de situatie beoordelen en komt er op terug.     

e. Rondom Megen zijn diverse wegen voorzien van een toplaag van grind. Deze wegen 

waren prettig om over te skeeleren en te fietsen. De beslissing wordt door de 

wegbeheerder genomen om zodoende minder onderhoud aan deze wegen te hebben.    

 

11. Sluiting: 

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


