
 
 

In deze editie sluiten we het jubileumjaar af, met de periode 2006-2016 
 
 

In de afgelopen 10 jaar heeft CLM twee voorzitters gehad, te weten Chris Lievering en sinds 
2010 is Gerard Dickmann voorzitter bij CLM. Deze laatste 10 jaar heeft CLM niet stilgezeten. 
Zo is er onder begeleiding van Gert Snelting een tweede dorpsplan geschreven, aangezien 
het eerste plan verouderd was. In samenwerking met een betrokken groep inwoners zijn in 
2012 de wensen en plannen voor Megchelen voor de komende  jaren beschreven. Wat 
vinden de inwoners van Megchelen belangrijk voor hun dorp en hoe zien zij de toekomst van 
Megchelen in 2025, dit waren belangrijke vragen in het dorpsplan. Het gaat te ver om hier 
alle onderwerpen in het dorpsplan te beschrijven, op www.megchelen.nu is het plan nog 
eens in te zien. 
 
De afgelopen jaren zijn veel  van de plannen en wensen die in het dorpsplan benoemd 
worden al gerealiseerd: de restauratie van de Moezeköttel, de realisatie van een 
dorpswinkel (Klets & Koek), nieuwbouw Heymanshof, openstelling fietsbruggetje Praest 
Hollanderdiek, fietscrossbaantje, opknappen braakliggende terrein Heymanshof, een 
welkomstboekje voor nieuwkomers, een website, diverse fietsroutes i.s.m Rees en NSG de 
Hetter, opstapplaats Emmerich en de verbinding Arnhem, de samenwerking met de 
Heimatverein Anholt., de D/NL tentoonstelling 70 jaar bevrijding. CLM is bij alle projecten 
nauw betrokken geweest.  
 
Maar niet alles uit het plan is gelukt; zo is het onderzoek naar de openstelling van 1 
grensovergang om financiële redenen door Isselburg gestopt. Herstel van de fietsbrug over 
de Strang (bij de Landfort) bleek nog niet haalbaar en pogingen tot herstel van het 
rijksmonument de Zwanenburg liepen op niets uit . 
 
Ook voor actuele lopende zaken spant CLM zich in. Zo is uit het dorpsplan nu actueel de 
dreigende sluiting van de kerk. En niet alleen in Megchelen, maar in de gehele gemeente is 
de aanleg van glasvezel in het buitengebied onderwerp van gesprek. Er vindt regelmatig 
overleg plaats met de (gebiedscoördinator van ) gemeente Oude IJsselstreek en de 

http://www.megchelen.nu/


samenwerking is prima waardoor ook bestrating, beplanting en leefbaarheidszaken 
aandacht krijgen. 
 
Het dorpsplan zal ook de komende jaren een leidraad zijn voor CLM waar ze haar 
activiteiten op afstemt. Te denken valt aan realisatie nieuwbouwwoningen (jeugd, 
levensloopbestendig) en bevorderen duurzaamheid in Megchelen. 

 
Ook heeft CLM zich ingezet om de Luistersteen v/d Liberation route aan het Oranjeplein 
(2013) en het herdenkingsmonument voor Kamp Rees (2009) te realiseren. Sinds 2009 
wordt de jaarlijkse herdenkingswandeling van Megchelen naar Kamp Rees door vele 
mensen bezocht en gewaardeerd en dit bevordert de Duits-Nederlandse samenwerking.  
 
De afgelopen jaren heeft iedereen al kunnen merken dat de gemeente zich steeds meer 
terugtrekt en steeds meer aan de dorpen/ burgers zelf over laat. Hier liggen mooie kansen 
voor ons om in de toekomst plannen voor Megchelen zelf te bedenken, vorm te geven en uit 
te voeren. Voor CLM betekent dit dat we steeds meer eigen initiatief moeten tonen om 



dingen voor elkaar te krijgen. Met een goed onderbouwd plan kunnen we dan naar de 
gemeente toe voor ondersteuning. De hulp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar.  
 
Terugkijkend op 50 jaar CLM is de rode draad door de jaren heen de inzet van vele 
vrijwilligers geweest, zonder hen zouden veel projecten nooit van de grond zijn gekomen . 
Met alle vrijwilligers die Megchelen rijk is, kijken wij vol vertrouwen naar de toekomst. Het is 
die inzet en eendrachtige samenwerking waardoor we ons mooie dorp leefbaar kunnen 
houden zodat we er trots op kunnen zijn dat we daar wonen. 
 
In 2006 is aan de kinderen in Megchelen gevraagd hoe ZIJ hun dorp zien in de toekomst.  
De mooiste wensen en  ideeën werden op papier gezet. De jeugd heeft de toekomst, dus 
wie weet wat de toekomst voor Megchelen brengt….. 
 

 


