
Notulen openbare vergadering  d.d. 10-12-2018 
 

 

Aanwezig: 2 belangstellende inwoners/toehoorders, Frank van Lent 

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

Bokmans (penningmeester), Harm van Uden, Maaike van Rosmalen, Theo Breuring 

en Jacqueline Vos. 

 

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: 

Er zijn geen inwoners die spreekrecht hebben aangevraagd.  

 

4. Vaststellen notulen vorige openbare vergadering d.d. 24-09-2018. 

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

worden vastgesteld.   

 

5. Subsidieverzoeken: 

a. In alle kernen is subsidie aangevraagd voor de aankleding/viering van Kerst. Er was al       

€ 350,00 per kern gereserveerd en omdat dit de leefbaarheid in de kernen in stand houdt 

of vergroot, wordt deze toegekend.  

b. In alle kernen wordt een dorpskwis georganiseerd en voor alle kwissen is subsidie 

aangevraagd. Omdat hier veel inwoners aan deelnemen en dat de leefbaarheid en 

saamhorigheid vergroot,  wordt aan iedere kwis een subsidie van € 250,00 toegekend.   

c. Voor de intocht van Sinterklaas is door Megen en Haren subsidie aangevraagd. Er was al 

€ 150,00 per kern gereserveerd en omdat dit de leefbaarheid in de kernen in stand 

houdt, wordt deze aan beide kernen toegekend.  

d. De omwonenden van het Graag de Brimeuplein in Megen hebben subsidie aangevraagd 

t.b.v. de aanschaf van kerstverlichting. Er wordt door de dorpsraad een subsidie van        

€ 368,00 toegekend omdat het een initiatief is waarbij de bewoners zelf de handen uit de 

mouwen steken en het monumentale centrum in de wintermaanden fraaier wordt en 

daardoor wellicht meer toeristen trekt (vergroot de leefbaarheid).  

e. De organisatie van het TOP2000 café in Megen hebben subsidie aangevraagd. Er wordt 

door de dorpsraad een subsidie van € 250,00 toegekend, omdat het een nieuw gratis 

toegankelijk evenement (ook voor inwoners van Haren en Macharen) betreft dat de 

leefbaarheid vergroot. 

f. De Maasruiters uit Megen hebben subsidie voor het leveren van een kerstboom 

aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen, omdat tijden veranderen en Acropolis en de 

omwonenden van de Koolmarkt voor een alternatieve kerstboom hebben gekozen.  

g. Fanfare Jong leven uit Macharen heeft subsidie aangevraagd voor de organisatie van een 

kerstconcert met lunch. Er wordt door de dorpsraad een subsidie van € 500,00 

toegekend, omdat het leefbaarheid en saamhorigheid vergroot.  
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h. Door CV de Keiendonkers uit Megen wordt subsidie aangevraagd voor 

het maken van  nieuwe kleding voor de Raad van Elf. Deze aanvraag 

wordt afgewezen, omdat dit geen bijdrage levert voor de leefbaarheid.   

i. De toneelvereniging in Macharen heeft een subsidie aangevraagd voor 

het maken van de film Moord aan de Dijk. Er wordt door de dorpsraad een subsidie van € 

500,00 toegekend, omdat er veel inwoners een bijdrage leveren en het de leefbaarheid 

en saamhorigheid in stand houdt.  

j. Gemeenschapshuis de Bongerd heeft een subsidie aangevraagd voor het verbouwen van 

de keuken omdat het koken voor ouderen wordt belemmerd. Er wordt door de 

dorpsraad een subsidie van € 500,00 toegekend, omdat er door Samen Eten wekelijks 

van de keuken gebruik wordt gemaakt en de Bongerd pas over jaren wordt verbouwd.  

k. Gemeenschapshuis de Haar heeft subsidie aangevraagd voor een kerstviering. Er wordt 

door de dorpsraad € 300,00 toegekend, omdat dit een nieuw evenement voor jong en 

oud is en het de leefbaarheid vergroot.     

l. Bewonerscommissie de Maashorst uit Megen heeft subsidie aangevraagd voor het 

gezamenlijk eten en diverse activiteiten voor ouderen gedurende het gehele jaar 2018. 

Er wordt door de dorpsraad € 500,00 toegekend, omdat dit de saamhorigheid onder de 

ouderen vergroot en het vereenzamen van ouderen wordt tegen gegaan.  

m. Buurtvereniging Kapelhof uit Macharen heeft voor de burendag subsidie aangevraagd. 

Omdat er in eerste instantie geen juiste en volledige aanvraag was ingediend en deze 

vervolgens veel te laat werd ingediend, is de aanvraag afgewezen.  

n. Samen Eten uit Haren heeft subsidie aangevraagd voor de extra accessoires om goed te 

koken en te serveren. Er wordt door de dorpsraad € 360,00 toegekend, omdat dit de 

saamhorigheid onder de ouderen vergroot en het vereenzamen van ouderen wordt 

tegen gegaan.  

o. Aan Tafel uit Macharen heeft subsidie aangevraagd voor diverse accessoires t.b.v. het 

gezamenlijk eten door ouderen. Er wordt door de dorpsraad € 300,00 toegekend, omdat 

dit de saamhorigheid onder de ouderen vergroot en het vereenzamen van ouderen 

wordt tegen gegaan.  

p. Door diverse straten in de kernen is er subsidie voor de straatspeeldag aangevraagd. Er 

wordt door de dorpsraad € 200,00 toegekend en verdeeld over diverse straten.   

q. De resterende subsidie 2018 wordt verdeeld onder de PJOS Haren, Stichting 

Jeugdbelangen Megen en de kindervakantieweek Macharen.          

 

6. Mededelingen van de dorpsraad: 

a. Het braak liggende stuk grond in de Burg. v/d Akkerstraat te Megen is door de gemeente  

van onkruid ontdaan en inmiddels met gras ingezaaid.  

b. De Meerstraat te Megen wordt gereconstrueerd wanneer er niet meer in en langs de 

straat wordt gebouwd. De bewoners hebben naar de gemeente geuit dat er momenteel 

te hard wordt gereden. De gemeente gaat binnenkort metingen doen en wellicht 

tijdelijke maatregelen nemen. Tevens is er al gesproken over mogelijke oplossingen voor 

de herinrichting van de Meerstraat.  

c. Het betonnen kunstwerk is van de rotonde verdwenen en naar Oss verplaatst. In het 

voorjaar wordt de rotonde door de gemeente met een thema opnieuw ingericht.   
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d. In 2019 zal de dorpsraad voortaan per kern 1 stuks openbare 

vergadering organiseren en daarnaast ook een inloopuurtje waar 

inwoners de dorpsraadleden uit de betreffende kern kunnen spreken. 

De definitieve data worden nog bekend gemaakt.  

e. In Macharen heeft een, door het CDA georganiseerde, goedbezochte bijeenkomst 

omtrent bouwen op het voormalige voetbalveld plaats gevonden. De aanwezigen 

werden uitgedaagd om met ideeën te komen, die later door een jury worden beoordeeld 

en dan aan de Osse politiek worden aangeboden. Het doel is om het bouwen in de 

kernen op de kaart te houden (staat vermeld in het coalitieakkoord). 

f. Plaatselijk was de bestrating in het oude centrum van Megen zeer slecht. Op aangeven 

van de dorpsraad heeft de gemeente snel en kordaat deze 12 stukken bestrating 

verbeterd. 

g. De particuliere heg langs het trottoir in de Molenhofweg in Megen is i.o.m. de 

bewoonster door de gemeente gesnoeid, waardoor de ouderen er weer met een rollator 

langs kunnen lopen.  

h. Door bemiddeling van de dorpsraad zijn de klachten van de heer Wolf uit Megen m.b.t. 

het parkeren in de berm, bladkorven e.d. tot tevredenheid opgelost.     

i. In Megen heeft in november een overleg plaats gevonden tussen verschillende partijen 

m.b.t. de kermis vanaf 2020. Er zijn allerlei ideeën geuit en eind december is er een 

vervolgoverleg.      

 

7. Mededelingen van de gemeente: 

Geen zaken aan de orde. 

 

8. Rondvraag: 

a. Mevrouw Roffelsen vertelt enthousiast over de ontwikkelingen bij de Clarissen in Megen. 

Zij gaan meer gastenkamers maken om deze te verhuren en inkomsten te genereren. De 

tuin wordt meer open gesteld voor publiek. Er is recent ook een 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en de provincie getekend.      

b. In Macheren wordt druk gewerkt aan de goaltjes voor het (tijdelijke) trapveldje op het 

voormalige sportpark van v.v. Macharen, dat hopelijk binnenkort geopend kan worden.    

c. De gracht rondom het klooster van de Clarissen is eigendom van de Clarissen en is nog 

steeds niet helder. De pomp onder de toegangsburg is uitgezet, waardoor het water niet 

meer gering stroomt. Frank zal navragen of de gemeente hier naar kan kijken. 

(nagekomen bericht: De gracht wordt gevuld door regen- en grondwater, waardoor er 

snel algengroei en daardoor ook stankoverlast ontstaat. Er valt veel blad van de bomen 

en struiken in de gracht. De gemeente laat binnenkort een monteur naar de pomp kijken)        

d. Tussen de rotonde N329 en Oss zijn de bermen plaatselijk niet geheel gemaaid. Frank zal 

intern navragen wat de reden is (nagekomen bericht: Door onbekende reden zijn de 

bermen niet geheel gemaaid en daarom zal deze na de winter alsnog worden gemaaid).  

e. Als iemand een melding doet naar de gemeente, krijgt de melding een nummer en de 

mededeling dat de melding is afgehandeld. Dit schept bij veel inwoners onduidelijkheid, 

want in werkelijkheid gaat de melding naar een andere afdeling is de melding dus nog 

niet afgehandeld (nagekomen bericht: Het verzoek om een andere tekst te gebruiken, is 

intern bij de gemeente besproken, maar deze wordt niet gewijzigd).       
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9. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid 

en inbreng.  


