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EEuregiodorp Megchelen, natuurlijk grenze(n)loos ondernemend.  

Voorwoord 
 
Met gepaste trots presenteert de Dorpswerkgroep van Megchelen het resultaat van ruim één jaar 
vergaderen, schouwen en schrijven het: 
  

‘Dorpsplan Megchelen 2012-2025’, een plan van en voor Megchelen. 
 
Veel mensen die zich bij Megchelen betrokken voelen hebben hieraan meegewerkt. Veel dank aan 
allen die met ons hebben meegedacht over de toekomst van ons dorp. In het bijzonder danken we 
de sponsors zonder wie dit plan niet tot stand was gekomen. Wij hopen dat dit dorpsplan de 
komende jaren bijdraagt aan een constructieve samenwerking tussen CLM, de gemeente Oude 
IJsselstreek en andere instanties om zo verder te bouwen aan een vitaal en leefbaar Megchelen, op 
weg naar 2025.  
 
Maart 2012, namens de dorpswerkgroep Megchelen, 
Gert Snelting, projectleider 

 
1 Waarom een nieuw dorpsplan? 
 
In oktober 2010 is op de jaarlijkse ledenvergadering van CLM besloten een nieuw dorpsplan te gaan maken. Hiervoor werden de volgende 
argumenten genoemd: 
 Het vorige dorpsplan is van 2001 en na 10 jaar is een nieuwe leidraad voor de toekomst van ons dorp noodzakelijk. 
 Toekomstige ontwikkelingen zoals: vergrijzing, (ouderen)zorg, leegstand gebouwen, afnemende bedrijvigheid. 
 Kansen op gebied van: recreatie, rust en onthaasting, zzp’ers en kleinschalige bedrijvigheid, de ligging van Megchelen in de grensregio 

met Duitsland de economische motor van Europa. 
 Nieuwe ICT-technieken kunnen Megchelen uit zijn isolement halen, waardoor mogelijk veel verdwenen voorzieningen (weer) binnen 

handbereik komen. 
  

                      ‘Afwachten en kieken wat ’t wördt of anpakken en d’ran’ 
 
Besloten is om geen afwachtende houding aan te nemen, maar ons actief voor te bereiden op de toekomst door 
het maken van een nieuw ‘Dorpsplan Megchelen 2012-2025’. Hoe moet ons dorp en buitengebied er in de 
komende jaren uitzien? Wat vinden wij waardevol om te behouden en de moeite waard om te verbeteren of te 
verfraaien? Welke voorzieningen willen we in Megchelen in stand houden of juist creëren voor zowel jong als oud. 
In februari 2011 gaf CLM de opdracht aan de projectleider om te starten met dit nieuwe dorpsplan. 

 

Megchelen Gelderland 

De dorpswerkgroep 
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2 Hoe is het dorpsplan tot stand gekomen? 
 
Om het dorpsplan te maken is een Dorpswerkgroep (DWG) samengesteld met leden uit verschillende 
leeftijdscategorieën en achtergronden. Enthousiaste inwoners van Megchelen zijn hierin samen met 
Comité Leefbaarheid Megchelen (CLM) en de Vereniging Kleine Kernen (VVK) aan de slag gegaan. Het 
resultaat is een dorpsplan met een breed gedragen visie op de toekomst van Megchelen. Het plan 
beschrijft wat we willen behouden en wat we willen versterken, hoe we willen wonen en werken, 
recreëren en ontspannen. Kortom: hoe we willen leven in ons prachtige dorp Megchelen. 
 
Voor de totstandkoming van het dorpsplan hebben inwoners, (overheids)instanties en organisaties een 
belangrijke bijdrage geleverd. Op 14 mei 2011 heeft de werkgroep een dorpsschouw door het dorp 
gemaakt om na te gaan wat zij daarin de parels of puinhopen vonden. De resultaten hiervan zijn 
bepalend geweest voor de thema’s van de dorpsavond op 17 juni 2011. Op die avond konden inwoners 
van Megchelen zelf meedenken, meedromen en meepraten over de toekomst van Megchelen. Ruim 75 
belangstellenden gaven op de dorpsavond hun mening en scores over de volgende thema’s: 
 

1. Wonen en woonomgeving 
2. Voorzieningen 
3. Dorpskern & buitengebied 
4. Samenwerking grensgebied 
5. Economische bedrijvigheid 

 
Alle uitingen en reacties uit de dorpsavond zijn verwerkt en kinderen van de basisschool hebben 
‘kunstwerken’ gemaakt om zo hun dromen over de toekomst van Megchelen vorm te geven. Op 24 
oktober 2011 zijn de resultaten van de dorpsavond besproken in een klankbordbijeenkomst met 
vertegenwoordigers van instanties en organisaties die mogelijk belang of invloed hebben bij het 
realiseren van de plannen. Dit proces heeft geleid tot het ‘Dorpsplan Megchelen 2012-2025’.  
  

 
Als je ergens out-of-the-box moet denken dan is het wel in ons dorp. 

Het dorpsplan is  ‘Made-in-Megchelen’. 
 
             

Start dorpsavond door wethouder 

Betrokkenheid dorpsbewoners 

  Ideeën en wensen "plakken" 
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3 Megchelen toen en nu 
 
3.1 Het Meghlo dat Megchelen werd 
De oudst bekende naam van Megchelen stamt uit 1138 en luidt Meghlo, dat ‘groot loofbos’ betekent. Het was een laag gelegen nat gebied 
ingeklemd tussen de Oude IJssel en de Rijn, die in twee strangen door het laagland stroomde. Eén ervan stroomde oorspronkelijk langs 
Megchelen door de Lander en de Hetter. De leem- en kleigrond werd gebruikt voor steenovens in Megchelen en het hout voor het maken 
van klompen en brandhout. Een strenge winter in 1227 was er de oorzaak van dat de Rijn, vanaf Rees naar Emmerich, door één 
rivierbedding is gaan stromen, zoals we dat nu kennen. De voormalige Rijnstroom door de Hetter kreeg een nieuwe functie als 
grensafbakening of Landwehr,  nu Lander geheten.  
 
Aanvankelijk was Megchelen een agrarisch dorp met grote en kleine boeren, de zogenaamde 
keuterboertjes. Wie niet van de boerderij alleen kon leven ging werken als knecht of daghuurder bij 
een grote boer en later als fabrieksarbeider bij de ijzergieterijen in Ulft en Isselburg. Vanwege 
prijsverschillen tussen Duitsland en Nederland waren er een tiental kruidenierswinkeltjes, die voor 
smokkelwaar zorgden. Dit leverde bijna de hele Megchelse bevolking ook neveninkomsten op. Vanaf de 
oorlog 1940-1945 tot de eeuwwisseling zijn al deze winkeltjes en bakkerijen langzamerhand uit ons 
dorp verdwenen. Ook het postkantoor, de banken, de textielwinkels, de fietsenwinkels de 
schoenmakers, de klompenmakers, de (olde) boerenbond, de smid en tot slot de supermarkt 
ondergingen hetzelfde lot.  
 
3.2 Megchelen nu 
Megchelen is nu een dorp met ca. 1063 inwoners en behoort tot de gemeente Oude IJsselstreek. Het ligt 
op 5 km afstand van Gendringen, hemelsbreed 3,2 km vanaf Anholt (7,3 km via Gendringen) en 5 km 
vanaf Millingen (13 km via Gendringen). Voor driekwart is Megchelen omsloten door de landsgrens, die is 
afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Alleen voor fietsers en wandelaars is vrij grensoverschrijdend 
verkeer mogelijk via een drietal groene grensovergangen.  
 
De belangrijkste toegangswegen naar Megchelen zijn vanaf Gendringen de Zwanenburgseweg/Julianaweg 
en vanaf Netterden de Jonkerstraat/Nieuweweg. Bezoekers hebben door de ‘gesloten’ grenzen vaak het 
idee dat er na Megchelen niets meer komt en vinden daardoor dat het (erg) afgelegen ligt. Megchelen is 
een rustig dorp. Er heerst een groot saamhorigheidsgevoel onder de bevolking. Het rijke verenigingsleven 
is actief met de organisatie van dorpsactiviteiten zoals het oldtimerfestival, de kermis, het Beach-volleybal, 
de Nieuwjaarsviering en het Euregio schutterstreffen. Stuk voor stuk spraakmakende festiviteiten. Op de 
caféterrassen is het vooral zomers gezellig en druk bezet met fietsers, motorrijders en wandelaars.  

Kruidenierswinkeltje 

  Ligging Megchelen Gelderland 
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Plattelands dorpsgezicht 

 
Megchelen is een groen plattelandsdorp met 
boerderijen en enkele plantencentra, vroeger 
bekend als rozen- en boomkwekerijen. In de 
dorpskern zijn enkele nieuwbouwplannen 
ontwikkeld, zoals de Rekenkamer, de Vlasakker, 
de Lemp en Sneltingshof met veel particulier 
vrijstaande woningen. De RK-kerk staat in het 
hart van het dorp en de historische Kapel ligt wat 
verscholen tussen de bebouwing aan de 
Koninginneweg. 
 
Het groen in de dorpskern is beperkt door het open karakter van het Oranjeplein. Door de grote hoeveelheid planten en bomen langs de 
toegangswegen naar ons dorp is het groene imago als ‘kwekersdorp’ overeind gebleven. Het buitengebied is vlak en kenmerkt zich door 
uitgestrekte weilanden en landerijen, waar de ruilverkaveling uit de jaren ’60 zijn sporen heeft achtergelaten. Tussen de weilanden door 
lopen talrijke landbouwwegen en weggetjes. De bosrijke omgeving bij kasteel Landfort en de grensovergang Krupop, naar Wasserburcht 
Anholt, compenseren het vlakke land en de groene omgeving ruimschoots. 
 
 

 
Oldtimerfestival 

 
Beachvolleybal 

 
Dorpsplein als zandbak 

 
Euregio Rijn-Waal Schutterstreffen 
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4.3 Bevolkingsopbouw Megchelen 
De bevolkingsopbouw van Megchelen is in onderstaande tabel weergegeven. In 2011 woonden in Megchelen volgens opgave van de 
gemeente Oude IJsselstreek 1063 personen. De leeftijdsgroepen 0-24 jaar en 35-60 jaar zijn relatief sterk vertegenwoordigd in Megchelen. 
Ook is er een relatief stabiele en gelijkmatige aanwas van jeugd in de verzamelde groepen  0-24 jaar. Voor de school betekent dit in de 
komende jaren een stabiele instroom van nieuwe leerlingen. Het aantal ‘jonge’ ouderen neemt toe in de komende periode, terwijl er slechts 
een zeer beperkt aantal ‘oude’ ouderen bijkomt. Beschikbaarheid van geschikte huisvesting en een goed leefklimaat is van groot belang 
voor de vestiging van jonge mensen en voor de (toekomstige) huisvesting van ouderen. 

 
De grafieken laten voor de 
toekomst een daling zien van het 
aantal inwoners in Megchelen. De 
krimp in de Achterhoek zal in 
Megchelen ook merkbaar zijn. Het 
aantal huishoudens blijft de 
komende decennia stabiel, 
hetgeen betekent dat er geen 
extra woningen toegevoegd 
hoeven te worden. Wel kan sprake 
zijn van vervangende nieuwbouw.  
 
Daarnaast geldt voor Megchelen 
hetzelfde beeld als voor de gehele 
Achterhoek: afname van het 
aantal jonge mensen en toename 
van het aantal ouderen. De 
uitdaging voor de komende 
decennia is om Megchelen ook in 
de toekomst voor jong en oud 
leefbaar te houden. Liggend aan 
de Duits- Nederlandse grens en 
deel uitmakend van de Euregio 
gaan we die uitdaging aan. 
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4 Wonen en woonomgeving 
 
4.1 Inleiding 
Megchelen heeft zich steeds ingezet voor de ontwikkeling van nieuwbouwplannen. De aard van deze vaak 
particuliere woningbouw bepaalt mede de uitstraling van het dorp. Er werd voornamelijk in de eigen 
behoefte van woningen voorzien. De Achterhoek heeft inmiddels te maken met bevolkingskrimp. In 
Megchelen bestaat nu nog genoeg animo bij jongeren en ouderen om hier te blijven wonen. Zodoende 
moet er nu dus een balans gevonden worden tussen enerzijds de behoefte aan (betaalbare) woningen en 
anderzijds het voorkomen van leegstand van woningen in het dorp.   
 
4.2 Starters                
 
Huidige situatie         
Megchelen biedt voor de woningzoekende jeugd weinig mogelijkheden. Nieuwbouwprojecten zijn te duur en er is geen grond en ruimte 
beschikbaar voor zelfbouw. Bestaande, veelal vrijstaande woningen, die te koop staan, worden vanwege de hoge prijzen door niet 
Megchelsen gekocht. In het verleden kon men een eigen huis bouwen. Doordat bouwkavels tegen een redelijke grondprijs beschikbaar 
waren kon men door veel zelfwerkzaamheid en hulp van vrienden toch zijn eigen droomhuis bouwen.  
 
Gewenste situatie     
Megchelen heeft zich uitgesproken om aan de mogelijkheden voor vestiging van jongeren de hoogste prioriteit toe te kennen. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. De gedachte hierachter is dat het bestaansrecht van de  basisschool, het verenigingsleven en de leefbaarheid van 
ons dorp hiervan afhangt. Als men zich eenmaal in Megchelen heeft gehuisvest blijft men hier over het algemeen ook wonen. We gaan dus 
op zoek naar betaalbare en creatieve huisvestigingsmogelijkheden voor starters (jongeren).  

 
‘Hoogste prioriteit  voor betaalbare  huisvesting  jongeren’ 

Acties 
 Bouwen of verbouwen van nieuwe (starters)woningen door de prijs beperkt te houden. Dat kan door zelfwerkzaamheid, door andere 

vormen van financiering (betaalbare leningen en/of subsidies), door het aanbieden van vormen tussen huur en koop (bv.  Koopgarant). 
 

4.3 In- en Uitbreidingsplannen 
 
Huidige situatie      
Voor de Heymanshof (voorheen Kiwitzterrein) is door een projectontwikkelaar een bouwplan ontwikkeld. Er heeft een bestemmingsplan- 
wijziging voor woningbouw plaatsgevonden. De nieuwbouw komt niet of moeizaam van de grond vanwege de te hoge koopsommen.  

Particuliere zelfbouw 
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Gewenste situatie      
Achteraf blijkt dit inbreidingsplan niet aan te sluiten bij de behoefte vanuit het dorp. Mogelijk kan het plan nog aangepast worden. De 
betaalbaarheid zal daarbij nog de nodige creativiteit en inventiviteit vergen.  
 
In de komende periode is er volgens de gemeente geen ruimte voor nieuwe inbreidingsplannen, laat staan voor uitbreidingsplannen. 
Daarom is het wenselijk om na te gaan welke alternatieven er zijn in de bestaande bouw. Zo kan gedacht worden aan ruimere vestigings- 
en vergunningsmogelijkheden in het buitengebied. De vrijwel leegstaande pastorie wordt in dit opzicht ook genoemd als geschikte locatie.  
 
Als er in de toekomst nog uitbreidingsplannen aan de orde komen werd op de dorpsavond een zoekgebied aangeraden dat loopt vanaf de 
bestaande bebouwde kom richting Landerweg. Landbouwgrond met een landelijke en potentieel rustige woonomgeving zonder drukke 
toegangswegen en afgekeerd van de bedrijvigheid in het dorp.  

 
‘Creatieve oplossingen zoeken’ 

 

 
Inbreidingsplan Heymanshof 

 
Boerenbond Heymanshof 

 
Inbreidingsplan Pastoor GJ-weg 

Acties 
 Zoeken van creatieve oplossingen voor nieuwbouw en verbouw met aandacht voor duurzaamheid, energiebesparing en domotica. 
 Indien mogelijk het uitgeven van bouwkavels voor (collectieve) zelfbouw van woningen.  
 Verkrijgen van inspraak door CLM bij de  uitgifte van woningcontingenten. 
 Benoemen van en pleiten voor randvoorwaarden door CLM bij toekennen van woningcontingenten.  
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Woningen voor ouderen en starters 

4.4 Ouderen 
 
Huidige situatie 
Megchelen krijgt in de toekomst te maken met een toenemende vergrijzing van de bevolking. Er staan 
bejaardenwoningen aan de Walterstede, de Hollandseweg en de Julianaweg. Een deel hiervan heeft zijn 
oorspronkelijke bestemming behouden. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, eventueel met 
Thuiszorg totdat de overstap om medische redenen noodgedwongen plaatsvindt naar een zorgcentrum in 
Gendringen of Ulft.  
 
Een gedeelte van de bejaardenwoningen dreigde leeg te komen staan. Deze blijken echter ook geschikt als 
(betaalbare) woning voor starters of eenoudergezinnen en past daarmee in de visie van ons dorp.  
 
 
De ouderen in Megchelen zijn terughoudend ten aanzien van vernieuwingen in bijvoorbeeld de zorg. ‘Wi’j redden ons nog goed’. Ze zijn 
maar moeilijk te mobiliseren om daaraan mee te doen, immers ‘onbekend maakt onbemind’. Pas ‘als het te laat is’, blijken vaak pas nut en 
noodzaak ervan.  
 
Gewenste situatie     
Door in de nieuwbouw en in de bestaande bouw het accent te leggen op de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen kan 
woonruimte worden gecreëerd voor iedereen, in elke fase van de levensloop. Een levensloopbestendige woning stelt mensen in staat tot op 
hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Gebleken is verder dat inwoners eerder geïnformeerd willen worden over wat de thuiszorg voor 
hen kan betekenen. Het gaat dan ook om informatie over het verbouwen van hun woning, zodat deze geschikt blijft als de bewoners 
minder mobiel worden. Door vernieuwingen goed te begeleiden en te laten zien kunnen we ‘drempelvrees’ bij ouderen wegnemen. 
       

‘Van bejaardenwoning naar levensloopbestendige woning’ 
Acties 
 Onderzoeken van mogelijkheden, voorbeelden en kansen voor levensloopbestendige woningen in Megchelen. 
 Volgen van toekomstontwikkelingen in de zorg en het uitvoeren van pilots en het geven van voorlichting aan ouderen. 
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4.5 Beheer woonomgeving 
 
Huidige situatie                
In Megchelen besteedt iedereen veel aandacht zijn eigen woonomgeving; tuintjes worden netjes 
onderhouden. We hechten aan onze mooie landschappelijke en groene leefomgeving. We gaan daarin zelfs 
verder door ook de openbare ruimte in onze eigen leefomgeving te onderhouden. Er is behoefte aan meer 
groen in de dorpskom en aan een duidelijker rol van de gemeente als toezichthouder op het openbare 
groen en het onderhoud ervan en het herstel van kapotte spullen in bermen en plantsoenen. Ook voor de 
problematiek van de hondenpoep wordt aandacht gevraagd.  
 
Gewenste situatie     
Parkeerplaatsen, die voor een woning bedoeld zijn, zien de inwoners daarvoor ook graag gereserveerd 
blijven. Zeker voor zorg- en hulpverleners is dit wenselijk ook al lijken die plaatsen vaak vrij toegankelijk. 
De horeca moet voldoende parkeerruimte creëren om gasten op te vangen. In de toekomst willen we ons 
dorp schoon, netjes en prettig houden. Oplossingen zijn gewenst voor een groener dorpshart. Tenslotte 
wordt aandacht gevraagd voor de hondenpoep door de plaatsing van voldoende afvalemmers en het 
aanleggen van speciale hondenuitlaatplekken.  
                    

                                                    ‘ Samen oplossingen bedenken in woonomgeving’ 
 
Acties 

 Bekendheid geven aan het meldpunt onderhoud groenvoorziening gemeente Oude IJsselstreek. 
 Zoeken naar oplossingen voor de parkeerproblematiek. 
 Samen met de inwoners bedenken van oplossingen voor de hondenpoepproblemen. 
 Inventariseren van mogelijkheden voor vergroening van het dorpshart, samen met inwoners en aanwonenden.  

 
 
 
 
 
 

Meldpunt onderhoud gemeente 

  Kaal dorpsplein en parkeerproblemen 



12 
 

 
 

EEuregiodorp Megchelen, natuurlijk grenze(n)loos ondernemend.  

5  Voorzieningen 
 
5.1 Inleiding 
Veel voorzieningen zijn de afgelopen decennia verdwenen. Het dorp heeft nog wel een basisschool, een prachtig sportcomplex ‘De Biel’ met 
voetbalaccommodatie, sporthal en muziekgebouw. Er zijn in het dorp twee horecagelegenheden en drie campings. Er zijn veel vrijwilligers, 
die initiatieven ontplooien voor een groot aantal verenigingen, de kerk en voor het behoud van de dorpscultuur. Veel inwoners hechten  
groot belang aan activiteiten, zoals oldtimerfestival, kermis, Nieuwjaarsdag, beachvolleybal- en schiettoernooi en kaartavonden. Geheel 
zelfvoorzienend zal het platteland niet meer worden, maar in de toekomst blijven naar onze mening alleen dorpen die zelf in actie komen 
sociaal en economisch vitaal. 

 
5.2 School, jeugd en jongeren 
 
Huidige situatie                   
Als we jonge gezinnen voor Megchelen willen behouden dan is het van groot belang dat de basisschool blijft bestaan. Kinderen kunnen in 
een beschermde omgeving naar school gaan en krijgen veel aandacht. Voor de ouders, die tegenwoordig vaak allebei werken, is het  
prettig om hun kroost in zo’n omgeving te zien leren, spelen en opgroeien. Het huidige schoolplein is erg krap bemeten en het aantal 
speelvoorzieningen is daardoor beperkt. Klassen nemen gescheiden pauze.  
 
Voor het voortgezet onderwijs zijn de kinderen aangewezen op scholen in Ulft, Silvolde of Doetinchem. Vanaf dat moment gaat de 
verkeersveiligheid naar die scholen een belangrijke rol spelen, wat een  zorg blijkt te zijn van de ouders voor hun kind. Ook zijn er voor de 
wat oudere jeugd weinig voorzieningen in Megchelen. Enkele suggesties die zijn gedaan omvatten bijvoorbeeld een Abseilwand, survival 
parcours, een natuurspeeltuin, een locatie om te knutselen en een (fiets)crossbaan.  
       
Gewenste situatie     
De school wordt gezien als een ontmoetingsplaats voor jong en oud, waardoor deze bijdraagt aan de sociale cohesie in het dorp. Er is een 
sterke relatie tussen het behoud van de basisschool en het al dan niet vestigen van jonge gezinnen in Megchelen. De school kijkt uit naar 
meer speelmogelijkheden, bijvoorbeeld op het nabijgelegen sportcomplex. Hier is recent een pannaveldje aangelegd. Activiteiten zouden in 
samenhang met buitenschoolse opvang ontwikkeld kunnen worden.  
 

‘Behoud basisschool voor jonge gezinnen’ 
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Acties 
 Samen met sportcomplex ontwikkelen van speelgelegenheid voor de basisschool en buitenschoolse opvang. Aanvullend zou ook de wat 

oudere jeugd hierbij betrokken kunnen worden. 
 Realiseren van  een integraal gefaseerd plan, in samenwerking met belanghebbenden en prioriteit voor de BSO. 
 Toegangsweg (pad) naar Basisschool vanaf Vlasakker i.v.m. verkeersveiligheid. 
 Veilige fietsroutes voor middelbare scholieren.   

 

 
St. Martinusschool met buitenlokaal 

 
Krappe speelplaats basisschool 

 
Mogelijkheden sportcomplex 

                      
5.3 RK-Kerk 
De kerk lijkt zijn prominente rol binnen de dorpsgemeenschap verloren te hebben. Er wordt voor het voortbestaan van de kerk gevreesd.   
Om een dreigende sluiting van de kerk af te wenden moeten er financiële middelen komen. In alle gevallen moet gezocht worden naar 
multifunctionele activiteiten die bij een kerkgebouw passen. Zo kan ook samenwerking gezocht worden met een uitvaartondernemer. Ook 
wordt gedacht aan musea, culturele en educatieve activiteiten voor toerisme of mogelijke zorgfuncties. 
 
                         ‘Multifunctionele activiteiten in de kerk’ 
Acties 
 Samen met het parochiebestuur nadenken over mogelijke multifunctionele activiteiten en bestemmingen voor kerk. 
 Aangaan van het gesprek met uitvaartondernemer(s) over mogelijke  uitbreiding van activiteiten. 
 Creëren van kansen voor openstelling van de kerk als museum over het vroegere boerenleven, oorlogsverleden o.i.d. 
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5.4 Openbaar vervoer 
Megchelen heeft een buurtbus. In de meeste gevallen moet aansluitend gebruik worden gemaakt van streekvervoerbussen of de trein. 
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs in Doetinchem of Arnhem moeten zijn hierop aangewezen. Het is voor de inwoners van 
Megchelen van belang om goed aangesloten te blijven op het openbaar vervoernet, niet alleen voor werkenden en scholieren, maar ook 
voor ouderen. Daarbij worden ook kansrijke ontwikkelingen voor een internationale opstapplaats voor de trein in Emmerich nauwlettend 
gevolgd.  

‘Goede openbaar vervoer verbindingen’ 
Acties 
 Realiseren van een aansluiting van de  buurtbus naar Emmerich  
 Verbeteren van vervoer en openbaar vervoer onder de aandacht brengen van ouderen (bejaarden- en verzorgingscentra). 
 Stimuleren van een opstapplaats in Emmerich voor (inter)nationaal treinverkeer. 

 
5.5 Gemeenschapshuis 
Megchelen heeft geen gemeenschapscentrum waarin functies op gebied van school, sport, cultuur, zorg en welzijn samenkomen. Zo’n 
voorziening zou door krachtenbundeling een stevige impuls geven aan het sociale leven.  
 
Acties 
 Onderzoek wat gemeenschapscentrum kan betekenen voor de (toekomstige) problemen in Megchelen.  

 
5.6 Zorg         
Voor zorgtaken zijn de inwoners van Megchelen aangewezen op huisartsen in Gendringen en Ulft, het Slingeland 
ziekenhuis in Doetinchem en op instellingen, zoals Azora, Sensire en Fidessa. Komende jaren zullen veel 
veranderingen in de zorg plaatsvinden (qua huisvesting, vormen van zorgverlening tot het inzetten van ict-
middelen voor zorg op afstand). Deze ontwikkelingen vragen om een actieve houding.  
Er is behoefte aan voorzieningen voor urgente medische hulp en aan een betere bereikbaarheid van ons dorp 
voor hulpdiensten. Ook een zorghuis of zorgboerderij voor ouderen zijn genoemd. Megchelen wil graag 
betrokken worden bij testen of pilots van apparatuur voor ouderen. Zo kunnen we van dichtbij nut en noodzaak 
ervan bekijken, zodat de angst voor vernieuwingen wordt weggenomen.  

 
                                                      ‘Actieve houding bij zorgvernieuwing’ 

Acties 
 Actief deelnemen aan pilots in zorgsector met name gericht op ouderen, zoals het testen van apparatuur voor beeldzorg op afstand. 
 Ontwerp en inrichting levensloopbestendig dorp.  

Pilots in zorg en voorlichting 
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5.7 Winkel 
Momenteel doen alleen een rijdende winkel en de visboer wekelijks Megchelen nog aan. Er is behoefte aan een alternatief voor de dagelijkse 
boodschappen, zeker ook gezien de toenemende vergrijzing. De huidige ontwikkelingen in internettechnieken bieden hierbij nieuwe kansen.  
Daarnaast is een toenemende behoefte ontstaan aan streekproducten. In eerste instantie lijkt een samenwerking met de supermarkten in 
Gendringen of Anholt het meest voor de hand te liggen. Maar ook alternatieve oplossingen zijn denkbaar zoals samenwerking met 
campings en/of afhaalpunten bij de horeca.    

     ‘ Creatieve oplossingen voor winkels’ 
Acties 
 Bedenken van creatieve oplossingen voor winkels in samenwerking met bestaande winkels en producenten van streekproducten. 
 Onderzoeken van oplossingen voor voorzieningen die nieuwe internettechnieken ons kunnen bieden. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

Voorzieningen combineren met slimme internettechnieken 

 (beeldzorg, afhaalpunten, webwinkels) 
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6 Kern- en buitengebied 
 
6.1 Inleiding 
Uitgangspunt voor de ruimtelijke kwaliteit is behoud van het typische dorpsgezicht. Dit kenmerkt zich door de open, weidse doorkijkjes en 
verbindingen tussen kern en buitengebied, historische gebouwen en boerderijen. Dit ingepast in het omliggende plattelandgebied tussen de 
Nederlands-Duitse landsgrens en de buurdorpen Gendringen en Netterden. De nadruk qua bouwontwikkeling ligt op kleinschaligheid en groei 
naar eigen behoefte. Het buitengebied moet open blijven met bestaansrecht voor agrariërs en landschapsbeheerders en verdere 
ontwikkeling van recreatief medegebruik, zoals wandel- en fietspaden met enkele historische trekpleisters. 
 
6.2 Dorpskern 
        
Huidige situatie       
Het Oranjeplein vormt het dorpshart van Megchelen en is enkele jaren geleden opnieuw ingericht. Het oogt echter kaal en niet sfeervol. Het 
is verkeerstechnisch onoverzichtelijk. Er zijn nog enkele niet bebouwde locaties in de dorpskern, zoals de voormalige tennisbaan aan de 
Past. G. Johanninkweg. Deze locaties geven een rommelige indruk. 

 
Gewenste situatie      
Het Oranjeplein dient groener en knusser te worden. De onoverzichtelijke verkeerssituatie moet verbeteren, teneinde gevaarlijke situaties 
te voorkomen. Het dorpsplein is uitstekend geschikt gebleken voor het houden van evenementen zoals beach-volleybal, vendelhuldes en de 
jaarlijkse kermis.  

‘Veiliger en groener dorpshart’ 
Acties 
 Inventariseren van de wensen en mogelijkheden tot het verfraaien van het dorpshart met meer groen (behouden evenementenplein.) 
 Verbeteren verkeersveiligheid dorpshart (eventueel middencirkel). 

 
6.3 Cultuurhistorische monumenten 
 
Huidige situatie    
Megchelen kent enkele cultuurhistorische monumenten zoals De Zwanenburg, de knuppelwoning aan de Krupop, de boerenbond en enkele 
naoorlogse noodwoningen alsook het vernielde bruggetje over de Strang. Over de waarde ervan lopen de meningen ver uiteen. De één 
vindt het puinhopen en de ander ziet er waardevolle monumenten in. Jaren geleden was kasteel Landfort nog een bouwval; nu is het 
hersteld tot een prachtig kasteel met botanische tuin, grachten, bruggetjes en een duiventoren.  
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Voor kasteelruïne De Zwanenburg en enkele noodwoningen liggen complete plannen tot herstel klaar om ingepast te worden in de 
omgeving. Soms zijn bedrijfseconomische belangen in strijd met het algemeen (Megchels) belang. Onderhandelingen moeten oplossingen 
bieden om deze tegenstrijdigheden op te lossen.    
Gewenste situatie     
Genoemde  monumenten verwijzen naar de (oorlogs)geschiedenis van Megchelen. Als ze kunnen worden opgeknapt hebben ze blijvende 
cultuurhistorische waarde voor ons dorp. Hierdoor hebben we recreanten zoals fietsers en wandelaars iets extra’s te bieden.  

 
‘Monumenten als toeristische trekpleister’ 

 

 
De Kapel  

 
Moezenköttel  naoorlogse noodwoning 

 
Ruïne de Zwanenburg  

 
Kasteel Landfort 

 
Acties 
 Herstellen van de ruïne en voormalig kasteel Zwanenburg. 
 Herstellen van de knuppelwoning (noodwoning) aan de  Krupop.  
 Herstellen van de  noodwoning(en) o.a. Moezenköttel.  
 Realiseren van uniforme bebording voor alle cultuurhistorische monumenten. 
 Algemeen: cultuur historische monumenten opnemen in een passende en aantrekkelijke fietsroute. 
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6.4 Verkeersveiligheid  
                

Huidige situatie      
Er zijn veel verkeersbewegingen rondom de St. Martinusschool en de verkeersveiligheid is een voortdurend punt van zorg. Door het 
wegbrengen van kinderen ontstaan soms hachelijke verkeerssituaties. Op de voetpaden naar school staan regelmatig auto’s geparkeerd en 
andere obstakels belemmeren een vrije doorgang. Ook is door toename in de aard, omvang en snelheid van het landbouw- vracht- en 
regulier verkeer de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers onveiliger geworden. Veel overlast wordt door de inwoners zelf 
veroorzaakt (hard rijden, foutief parkeren, geen voorrang verlenen).   
 
Gewenste situatie     
De verkeers- en veiligheidssituatie in de omgeving van de school vraagt aandacht en aanpassing. Er moet gekeken worden naar 
verbetering van de aanlooproutes zoals trottoirs, maar ook een gedragsverandering in het autogebruik. De inwoners van Megchelen moeten 
eigen verantwoordelijkheid nemen in de oplossing van deze problematiek.  

 
‘Gedragsverandering inwoners zeer wenselijk’ 

Acties 
 Verbeteren van de verkeersveiligheid  rondom school, parkeren auto’s, aanlooproute, kiss & ride. 
 Creëren van voldoende parkeergelegenheid, in overleg met naastliggende bedrijven. 
 Gedragsbeïnvloeding in verkeer en veiligheid door het geven van instructie en/of presentaties. 

 
6.5 Buitengebied 
 
Huidige situatie     
Door steeds groter wordende boerenbedrijven is de indeling van het buitengebied in de loop der jaren aanzienlijk gewijzigd. Dit is enerzijds 
een logische en noodzakelijke ontwikkeling, anderzijds krijgen we te maken met leegstand en verstening in het buitengebied. Er moet een 
goed evenwicht gezocht worden tussen deze bedrijvigheid/leegstand en een landelijke/groene omgeving. Door aangepaste regelgeving kan 
dit goed samengaan, maar deze regels werken nu nog verlammend en belemmerend.  
 
Percelen zijn groter geworden, houtwallen zijn verwijderd, paadjes tussendoor zijn aan de weilanden getrokken. Op deze wijze ontwikkelde 
de landbouw zich in de afgelopen jaren met behoud en onderhoud van natuur. De omgeving van Megchelen kenmerkt zich door mooie 
natuurgebieden, zoals het Landfort, de Hetter, het Kluunpand, het Kraaienbos en het Anholtse bos. Dit biedt mogelijkheden voor uitbreiding 
van recreatie en Bed & Breakfast en ondersteunt de ruime mogelijkheden om in dit gebied te wandelen, te fietsen en te recreëren .  
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Gewenste situatie     
De bestaande bedrijven moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dit in goede harmonie met omwonenden, natuur, recreatie en 
verkeersveiligheid voor iedereen. Voor leegstaande bedrijfsgebouwen bij boerderijen moet een passende oplossing gezocht worden waarbij 
gedacht wordt aan kleinschalige bedrijvigheid en vestiging van ZZP’ers. Randvoorwaarde daarbij is regelgeving op maat.  
 
De plattelandsnatuur vraagt om onderhoud door grondeigenaren. Agrariërs spelen daarin een belangrijke rol die waarde heeft voor 
inwoners, recreanten en overheden. Agrariërs zijn zelf verantwoordelijk voor de promotie van hun eigen producten en hun inzet voor de 
natuur. Zo kunnen ze hun imago als landschapsbeheerder naar de burger verbeteren. Onderzocht wordt  waar meer groen aangeplant kan 
worden om het landschap te verfraaien. Groenonderhoud heeft prioriteit bij onveilige verkeerssituaties, bijvoorbeeld bij hagen, bomen en 
struiken. De zorg ontwikkelt zich steeds verder. Onderzocht kan worden of een zorgboerderij voor ouderen aansluit op bestaande 
voorzieningen.  

‘Leegstand kans voor kleinschalige bedrijvigheid’ 
Acties 
 Versoepelen regelgeving voor vestiging ZZP’ers en kleinschalige bedrijvigheid. 
 Ontwikkelen van maatwerk bij belemmeringen in de ontwikkeling van agrarische bedrijven. 
 Onderzoek naar de behoefte tot vestiging van een zorgboerderij met dagbesteding, 24 uurszorg en mantelzorg. 
 Inrichten van een meldpunt voor onderhoud natuur, snoeien bomen en struiken vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid.  
 Stimuleren van landbouw en natuur, daarbij het  landschapsbeheer (agrariërs) waarderen en promoten. 
 Realiseren van een herbestemming van het gebied rondom Landfort als  extensiveringgebied (natuur en recreatie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Van boerderij naar kleinschalige bedrijvigheid 
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6.6 Fiets- en wandelpaden 
       

Huidige situatie     
Het bruggetje over de Lander aan het ‘Spiek’ is in de periode 1 november tot 1 juli met een hekwerk 
afgesloten. Het is onderdeel van een mooie rustige fiets- wandelroute tussen Megchelen en Millingen 
(Praestpad). Ook is het fietspad toe aan groot onderhoud (asfalt, bomen snoeien en afvalbak 
herstellen). Verder verdient de bebording en bewegwijzering van en naar Duitsland aandacht en 
verbetering. 

 
Gewenste situatie     
Toerisme voor Megchelen kan verder gestalte krijgen. Fietsroutes, wandelpaden en 

bezienswaardigheden zijn daarbij belangrijke pijlers. Een betere aansluiting en bebording vanuit 
Duitsland is gewenst. Aansluiten op ontwikkelingen, zoals het fietspad langs de IJssel, en de 
mogelijkheid gebruik te maken van bestaande maai- en schouwpaden van sloten, die in beheer zijn van 
het Waterschap. Graag zien we het bruggetje over de Lander aan het ‘Spiek’ permanent geopend. 
Hierdoor is het fiets- en wandelpad met het aangrenzende natuurgebied ‘Millinger Bruch’ het gehele jaar 
door toegankelijk, ook voor rolstoelers en scootmobielen. 

 
                           ‘Fiets- en wandeltoerisme het hele jaar door’ 

Acties 
Fietspad langs Strang naar Anholt/Megchelen (Flüssentrace): Realisatie van een aftakking van het  
fietspad Doesburg – Bocholt, zoekgebied langs Strang en aftakking naar Megchelen. 
 
Fietspad Megchelen-Gendringen: Inventariseren door CLM van knelpunten in de realisatie; mogelijke 
combinatie met recreatief fietspad. 
 
 Fiets- en wandelpaden algemeen. 
 Onderzoeken van mogelijkheden om fiets- wandelpaden te combineren met maaipaden van het Waterschap. 
 Realiseren van een aansluiting op de fietsroute Rees-Emmerich-Kleve-Groesbeek. 
 Realiseren van oplaadpunt(en) voor elektrische fietsen. 

 
Fietsproject ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’: Realiseren van een fietsroute Megchelen met als thema het historisch 
oorlogsverleden van Megchelen. 

    Bruggetje over Lander (Praestpad) 

    Aantrekkelijke toeristische routes 
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6.7 Dorpscultuur 
 
Huidige situatie    
Dorpscultuur speelt bij jong en oud een belangrijke rol. Te denken valt aan noaberschap, saamhorigheid, solidariteit en onderling respect. 
Inwoners maken zich zorgen over klachten, irritaties en bezwaren die in een buurt ontstaan als bedrijven willen uitbreiden of willen 
ondernemen. Deze bedrijven dragen namelijk bij aan de leefbaarheid van ons dorp. Enerzijds door werkgelegenheid, anderzijds door 
sponsoring van allerlei dorpsactiviteiten en sponsoring van verenigingen. Het wegnemen van wederzijds oplopende irritaties vraagt om een 
structurele oplossing. Nieuwkomers in Megchelen kennen de waarden en de dorpscultuur vaak niet, hetgeen tot misverstanden kan leiden 
omdat deze groep wellicht een andere beleving bij een dorp heeft.  
 
Gewenste situatie     
Megchelen hecht aan de dorpscultuur van noaberschap en saamhorigheid. Geven en nemen, leven en laten 
leven horen bij het dorp en zijn van belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Een suggestie is om een 
welkomstboekje te maken met een typering van onze dorpscultuur, tradities en gebruiken. Bij buurtklachten 
kan gedacht worden aan actieve bemiddeling. Evenementen, die typisch Megchels zijn, willen we behouden, 
zoals het oldtimerfestival en de schuttersconcoursen etc.  
 

  ‘Behouden dorpscultuur, noaberschap en saamhorigheid’ 
 
Acties 
 Promoten van de dorpscultuur, noaberschap en saamhorigheid met welkomstboekje. 
 Promoten van bedrijven als ‘motor’ van de Megchelse samenleving en leefbaarheid van het dorp (Website,PR,digitaal dorpsplein).  
 Realiseren van een meldpunt voor klachten van inwoners en inrichten van (buurt)bemiddeling.  
 Stimuleren onderlinge samenwerking en respect tussen verenigingen. 

 
 
 
 
 
 
 
  

NNoaberschap  
SSaamhorigheid  

Megchelen promotie 
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7 Samenwerking grensgebied 
 
7.1 Inleiding 
In het verleden stonden Nederland en Duitsland met de rug naar elkaar. Er was een scheiding 
met paaltjes en slagbomen die in 1934 is aangebracht en daarvoor niet bestond. Hierdoor was 
vrij verkeer van mensen, goederen en diensten niet meer mogelijk. Tussen Megchelen en de 
Duitse grens liggen nu drie grensovergangen voor wandelaars en fietsers: aan de Krupop, 
Pahlshof en Landfort. Mede door het ontstaan van één Europa en de Euregio is het besef 
ontstaan, dat er meer kansen op samenwerking met dorpen  over de grens zijn.  
 
7.2 Open of gesloten grenzen 
 
Huidige situatie      
Door het verdwijnen van nagenoeg alle voorzieningen uit ons dorp, inclusief de supermarkt, 
moeten de inwoners van Megchelen steeds meer naar naburige dorpen in Nederland en over de 
grens. Inwoners ervaren de gesloten grens als een belemmering in de noodzakelijk geachte 
ontwikkeling in de leefbaarheid van ons dorp. De praktische beperking in de alledaagse 
(auto)mobiliteit en het doen van boodschappen in Duitsland worden genoemd, alsook de betere 
bereikbaarheid van hulpdiensten van over de grens.  
 
De huidige situatie wordt gezien als een beperking in de toeristische- en economische groei van activiteiten aan beide zijden van de grens. 
Er zijn echter ook inwoners, die wijzen op de negatieve kanten van het openstellen van de grens: toenemende verkeersonveiligheid, 
aantasting van de rust en toename van drugscriminaliteit. De huidige wegen naar de grenzen aan de Krupop of Pahlshof zijn 
landbouwwegen. Aanwonende agrariërs die landerijen in Duitsland hebben liggen hebben een sleutel van de slagboom. De bebording rond 
het grensgebied is onduidelijk. Vaak wordt in Megchelen de weg naar Emmerich, Millingen, Praest of Anholt gevraagd. Ook sturen 
navigatiesystemen gemotoriseerd verkeer zoals auto’s en vrachtwagens via de groene grensovergangen van Anholt naar Megchelen om 
vervolgens voor een gesloten grensboom stil komen te staan. 
 
Gewenste situatie  
Tijdens de dorpsavond heeft 75% van de aanwezigen zich uitgesproken voor ‘open’ grenzen. Een goede (wegen)infrastructuur is van belang 
voor de ontwikkeling van Megchelen. Door een aantal bewoners wordt drugsverkeer en –overlast (fietsdiefstal) genoemd als bezwaar. Men 
ziet het liefst dat het drugsverkeer een halt toe wordt geroepen door de verkooppunten te sluiten. Oplossingen worden gezocht in het 
rigoreus sluiten van de coffeeshops in Ulft of het actief betrekken van Burgernet bij deze problematiek, scherpere bewaking en controles.  

‘Gesloten’ grens 
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Acties 
 Onderzoeken welke grensovergang(en) zich het beste lenen voor openstellen, rekening houdend met de bezwaren over 

verkeersonveiligheid en aantasting van de rust.  
 Realiseren infrastructuur, communicatie en bewegwijzering. 
 Afspraken maken met gemeente over verminderen van drugsoverlast en -criminaliteit. 
 Realiseren aanpassingen aan de infrastructuur (wegen, verkeer, bewegwijzering, navigatiesystemen). 

 
7.3 Samenwerking grensgebied 
Om ons dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden is een goede samenwerking met instanties in de grensregio van Duitsland absolute 
voorwaarde. Dit betekent in eerste instantie structureel en intensief overleg. Dit moet leiden tot steeds meer grensoverschrijdende 
(culturele) activiteiten, zodat de grensbewoners elkaar steeds beter begrijpen en waarderen. Veel van de thema’s uit dit dorpsplan leven 
ook aan de andere kant van de grens: economie, recreatie, scholing, hulpverlening en zorg.  
 
We willen onze Duitse buren beter leren kennen met behoud van onze eigen identiteit. In een samen te stellen platform ‘Grenze(n)lose 
samenwerking’ vindt overleg plaats tussen bestuurders van de grensdorpen en/of gemeenten aan weerszijden van de grens. Hier worden 
wederzijdse thema’s, initiatieven en aandachtspunten besproken. In dit platform participeert het bestuur van CLM. Het platform stimuleert 
en daagt uit om nieuw en grenzeloos te denken, te leven en te genieten van deze mooie streek aan beide zijden van de grens. Bij elk 
initiatief moeten we ons afvragen wat de grensoverschrijdende win-win situatie is. Op de website www.grensgangers.nl geven andere 
dorpen daarover volop voorbeelden. Vanuit de Euregio kan extra geld worden verkregen voor de realisatie van grensoverschrijdende 
activiteiten.      

         ‘Megchelen gaat voor grenze(n)lose samenwerking’ 
 

 
 
  

Grensoverschrijdende samenwerking stimuleren 
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Acties 
Platform grensoverschrijdende samenwerking: 
 Inventariseren van  grensoverschrijdende samenwerkingsvormen. 
 Inrichten van een  platform voor Megchelen met een rol voor CLM. 
 Toepassen van  moderne ict-technieken en stimuleren van samenwerking door uitwisseling. 

 
Grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes:  
 Permanent openstellen voor fietsers en wandelaars van het bruggetje in het Praestpad. 
 Ontwikkelen van fiets- en wandelroutes (thema: Historie rond oorlogsverleden en specifiek Kamp Rees). 
 Onderzoeken van kansen voor Megchelen m.b.t het natuurgebied Hetter  (www.life-project uferschnepfen lebensraum hetter.de) 
 Promoten van grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes.  

 
Duurzame verbindingen Euregioverband: 
 Realiseren aansluiting buurtbus op verbindingen naar Anholt en Emmerich.  
 Realiseren van een opstapplaats in Emmerich op de internationale treinverbindingen (Arnhem). 
 Realiseren van alternatieve vormen van vervoer over de grens, zoals lightrail en elektrische auto. 

 
 

 
Grensovergang Pahlshof 

 
Natuurgebied Hetter 

 
Grensovergang Landfort 

 
Grensovergang Krupop 
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Landschapsbeheer 

8 Economische bedrijvigheid 
 
De economische bedrijvigheid in Megchelen bestaat uit agrariërs, een groot aantal kleine zelfstandige bedrijfjes en enkele grotere bedrijven, 
zoals de chemische bouwstoffenfabriek en de tuin- en plantencentra.  Daarnaast de horeca, de recreatie en het toerisme.  
 
8.1  Agrarische bedrijvigheid 
 
Huidige situatie 
In het van oudsher agrarische dorp Megchelen zijn momenteel nog een 10-tal grote agrarische bedrijven 
actief. De afgelopen 30 jaar is het aantal bedrijven met zo’n 20 stuks fors gedaald. In het buitengebied 
zijn veel voormalige boerderijen nog te herkennen; ze hebben vaak een andere woon- of werkfunctie 
gekregen. Het buitengebied kenmerkt zich door de vele uitgestrekte weilanden afgewisseld met 
bouwland. De angst bestaat dat het agrarische landschap in Megchelen verloren gaat. Voor agrariërs 
wordt het steeds moeilijker om het boerenbedrijf te exploiteren als gevolg van stringentere regels en 
voorschriften en milieueisen ten aanzien van geluid, geur, emissie en bouw. De huidige economische 
situatie vraagt om schaalvergroting en/of specialisatie om rendabel een agrarisch bedrijf te kunnen 
runnen. Bij burgers en politiek komt steeds meer het besef dat agrariërs een onmisbare rol spelen in het 
landschapsbeheer. 

 
Gewenste situatie 
De inwoners van Megchelen willen het agrarische karakter van het dorp met een natuurlijke groene en 
landelijke uitstraling behouden. De meeste agrariërs beschikken over de fysieke ruimte om hun bedrijf 
rendabel te exploiteren. In het buitengebied van Megchelen komen (nog) geen megastallen voor; bij 
belangrijke natuurgebieden is dat ook niet wenselijk. Het voortbestaan van agrarische bedrijven wordt 
gestimuleerd, zodat ook het beheer van het landelijke karakter van Megchelen behouden blijft. In de 
vrijkomende agrarische bedrijven of leegstaande schuren kunnen andere kleinschalige economische 
activiteiten worden ontplooid. Daarom is het zaak samen met de gemeente en ondernemers oplossingen 
te zoeken om ondernemerschap in Megchelen te behouden en verloedering van het buitengebied te 
voorkomen. Nieuwe functies voor vrijkomende (agrarische) gebouwen mogen daarbij niet tegenstrijdig 
zijn met gevestigde landbouwbedrijven en natuurwaarden. Gedacht wordt aan maatwerk in de 
vergunningverlening bij de vestiging van een nieuwe activiteit. 

 
‘Inzetten op kleinschalige, duurzame bedrijvigheid’ 

Agrarische bedrijven 
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Acties 
 In overleg met de gemeente de regelgeving en milieueisen dereguleren, zodat de agrariërs zonder grote belemmeringen hun bedrijf 

kunnen runnen, aanpassen of uitbreiden.  
 Leegstand van schuren voorkomen en vestiging van kleinschalige. duurzame bedrijvigheid stimuleren. Hierbij is maatwerk in  regelgeving 

wenselijk. 
 
8.2 Bedrijven en bedrijvigheid 
 
Huidige situatie      
Megchelen staat bekend als een ‘groen’ dorp met twee kwekerijen/tuincentra en een 
tuinontwerper/hovenier. Twee leveranciers van chemische bouwstoffen hebben hun oorsprong in ons 
dorp. Deze ‘groene’ en ‘gele’ bedrijven zijn beeldbepalend voor Megchelen. Vanuit de hele omgeving 
en ook vanuit Duitsland komt men naar Megchelen om planten te kopen. Megchelen maakt zich zorgen 
over de druk en belemmeringen die de omgeving op deze bedrijven legt om zich uit te breiden en/of 
verder te ontwikkelen.  
 
De laatste jaren heeft een aantal bedrijven Megchelen verlaten. Ook over het mogelijk vertrek van 
andere bedrijven uit Megchelen wordt nagedacht of gespeculeerd. Soms gebeurt dit op vrijwillige basis 
maar ook door druk en klachten uit de eigen omgeving. Voor de leefbaarheid van Megchelen is het van 
belang dat er bedrijven blijven. Bedrijven bieden daarbij niet alleen werkgelegenheid maar hebben ook 
een sociale functie, bijvoorbeeld als sponsor van verenigingen en bij activiteiten voor de Megchelse 
gemeenschap. Megchelen heeft geen overkoepelend orgaan/aanspreekpunt van ondernemers. 
 
Gewenste situatie            
Er is ook een toenemende groep ‘thuiswerkers’ en ZZP-ers. Deze groepen  willen graag beschikken over voldoende (kantoor)ruimte aan 
huis. Bestaande bedrijven willen graag uitbreiden. De beide café’s/zalen hebben niet alleen een belangrijke sociale, maar ook een 
economische functie. Wetgeving en bezwaren van uit de omgeving laat realisatie van uitbreiding niet altijd toe. Dit willen we positief 
beïnvloeden en problemen naar redelijkheid proberen op te lossen.  
De opkomst van internet en de open grens haalt ons dorp uit een isolement en biedt (vestiging van) bedrijvigheid nieuwe kansen. Om 
bedrijven in Megchelen te behouden of te laten vestigen is de omgeving essentieel. Door in gesprek te gaan met omwonenden wordt de 
kans op wederzijds begrip een stuk groter. Daarbij kan (buurt)bemiddeling een hulpmiddel zijn.  
 
 

Bedrijvigheid belangrijk 
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Acties 
 Inventariseren welke behoefte onder ZZP-ers en kleine ondernemers is aan een gezamenlijke accommodatie, zodat ze in Megchelen 

kunnen wonen en werken. Als de behoefte er is, kan realisatie hiervan in gang gezet worden. De voormalige Boerenbond is dan één van 
de mogelijkheden. Ook kan aan leegstaande schuren gedacht worden. 

 Jonge ondernemers de kans geven om in Megchelen te starten. 
 Bedrijven die bij uitbreiding vastlopen in regelgeving en bezwaren van de omgeving ondersteunen. Hiervoor kan CLM (buurt)bemiddeling 

(laten) opzetten. 
 Gevestigde bestaande Megchelse bedrijven zoveel mogelijk in stand houden 
 Stimuleren van een goede wisselwerking tussen ondernemers en omgeving. Vroegtijdig informeren over (uitbreidings)plannen. 
 Een ondernemersplatform oprichten, dat een gezamenlijk geluid kan laten horen, aanspreekpunt is voor starters (inloopavonden) en 

initiatieven van ondernemers kan faciliteren en stimuleren.  
 

   
 
 
8.3 Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor bedrijven en bewoners. In de Achterhoek bestaan initiatieven om duurzame energie op te 
wekken. We willen onderzoeken waar de mogelijkheden liggen voor Megchelen om energie te besparen en te produceren. Biogasproductie 
en zonne-energie worden daarbij als kansrijker omschreven dan windenergie.  
 
Acties 
 Onderzoeken van mogelijkheden tot energieopwekking, zoals zonne-energie, biogasproductie, pfixxsolar en aardwarmte, alsmede van 

een energieverbinding met Duitsland. 
 Realiseren van de (ver)bouw van energiearme woningen en het toepassen van duurzame materialen. 

Promotie en ontwikkeling bedrijven, in samenspraak met omgeving, is een dorpsbelang 
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8.4 Toerisme en recreatie 
Megchelen krijgt de laatste jaren ook steeds meer een toeristisch karakter. Het platteland, de rust en de mooie omgeving zijn interessant 
voor toeristen. Het dorpshart van Megchelen is gezellig, met een ruim en uitnodigend terras. De drie campings trekken ook mensen naar 
Megchelen. Toerisme en recreatie is een volwaardige bedrijfstak geworden die goed past in onze plattelandsomgeving. Ook de gemeente 
Oude IJsselstreek ziet dit als speerpunt. Als er sprake is van een open grens, kan nog beter worden ingespeeld op toerisme en recreatie.  
Aandacht voor goede wandel- en fietsroutes, een duidelijke bewegwijzering en het ontwikkelen van Bed & Breakfast-mogelijkheden bieden 
kansen. Ook het opknappen van historische gebouwen past hierbij. Tenslotte is aandacht voor promotie nodig, onder meer via internet.  
 
Acties 
 Promoten van Megchelen via internet. Hier kan het brede aanbod aan mogelijkheden en bedrijven worden getoond, alsmede de 

toeristisch fantastische omgeving van Anholt, Engbergen en de natuurgebieden rond Megchelen.   
 Markeren van historische punten met informatieborden en via digitale media als Google en Wikipedia. 
 Ondernemers stimuleren met initiatieven te komen, zodat toeristen op meer plaatsen dan de camping of de horeca geld uit kunnen 

geven (denk aan betaalde excursies op landbouwbedrijven en verkoop van streekproducten). 
 
8.5 Internet en digitale snelweg 
Internet is nog volop in ontwikkeling. Toepassingen en technieken volgen elkaar in snel tempo op. Deze moderne 
technieken halen ons dorp uit een isolement waardoor de hele wereld plotseling binnen handbereik ligt. Er dienen 
zich nieuwe mogelijkheden aan voor jong en oud in de zorg, voorzieningen en bedrijvigheid. In combinatie met de 
mooie en rustige en ruime woonomgeving van Megchelen kan het interessant worden voor de jeugd om zich (toch) 
in Megchelen te vestigen. Het is dus van belang om de ontwikkelingen te blijven volgen en waar mogelijk er op in 
te spelen.  

                                    ‘Internet haalt (bijna) alles dichtbij’ 
Acties 
 Pro-actief de ontwikkelingen op ICT-gebied volgen. Hierdoor ontstaan vaak kansen op nieuwe 

technieken en systemen die voor een ‘afgelegen’ dorp oplossingen bieden in voorzieningen, zorg 
en bedrijvigheid. 

 IJveren voor de aanleg glasvezelnetwerk, waarop niet alleen de kom maar ook het buitengebied 
van Megchelen wordt aangesloten. 

 Zowel jong als oud opleiden en trainen in toepassingen van digitale technieken en media.  
 
  

Proactie in ontwikkelingen en kansen nieuwe ict-technieken 
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9 Aanbevelingen aan CLM 
 
9.1 Inleiding 
 
Het ‘dorpsplan 2012-2025 Megchelen’ is hiermee gemaakt en opgeleverd aan CLM. Dat wil niet zeggen dat het daarmee af is en in de kast 
gelegd kan worden. Het ‘echte’ werk begint nu pas met het uitwerken en realiseren van alle actiepunten die in de voorgaande hoofdstukken 
van dit dorpsplan benoemd zijn. Deze kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijk ter hand worden genomen. Een aantal ervan is de afgelopen 
periode reeds in gang gezet doordat ze aangesloten bij vragen en ontwikkelingen van andere organisaties. Ook zijn enkele actiepunten 
zodanig kansrijk, dat we hiermee snel starten. In dit hoofdstuk worden de thema’s beschreven, die de komende periode via zogenaamde 
‘Uitwerkgroepen’ verder ontwikkeld moeten worden. Ook worden enkele actiepunten genoemd, die door het bestuur van CLM opgepakt 
kunnen worden binnen de bestaande structuur en overlegvormen.  
 

‘Aan het werk met het dorpsplan Megchelen’ 
 
9.2 Verantwoordelijkheid CLM met betrekking tot het dorpsplan 
 CLM Is verantwoordelijk voor voortgang en realisatie van het dorpsplan Megchelen 2012-2025. 
 CLM maakt een overzicht van alle activiteiten uit het dorpsplan, kent prioriteiten toe en is opdrachtgever voor realisatie. 
 CLM evalueert en controleert regelmatig de voortgang en realisatie van de actiepunten. 
 CLM maakt het dorpsplan vast agendapunt zodat ook ‘nieuwkomers in CLM’ op de hoogte blijven van het dorpsplan. 
 CLM evalueert 1x per 4 jaar het gehele dorpsplan op actualiteit en veranderingen vanwege voortschrijdende inzichten. 
 CLM maakt het dorpsplan vast agendapunt van het overleg met de gemeente Oude IJsselstreek. 

9.3 Rol CLM bij de uitwerking van de actiepunten 
 Onder verantwoordelijkheid van CLM worden leden voor de Uitwerkgroepen (UWG’s) aangezocht als kwartiermaker (projectleider).  
 CLM delegeert de uitvoering (zoals bij de Dorpswerkgroep). Drie maal per jaar belegt CLM een vergadering met de projectleiders van de 

UWG’s. Deze projectleiders rapporteren in die bijeenkomst aan CLM. Raakvlakken met andere UWG’s worden besproken. 
 CLM belegt een startbijeenkomst van alle UWG’s. Doel: organisatie/overlegstructuur uitleggen, opdrachten verstrekken, projectleider en 

secretaris benoemen in elke UWG, vaststellen welke ‘stakeholders’ van belang zijn voor welke UWG. 
 Iedere UWG maakt een eigen vergaderschema, nodigt de stakeholders uit voor gedachtewisseling(en) en stelt een plan van aanpak op 

en legt dit ter goedkeuring voor aan CLM. 
 CLM is verantwoordelijk voor de communicatie naar de dorpsbewoners (Megchels Ni’js) en het overleg met de gemeente. 
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10 Colofon 
 
Dit rapport is opgesteld door de Dorpswerkgroep (DWG) van Megchelen. Het dorpsplan Megchelen 2025 is in opdracht van het Comité 
Leefbaarheid Megchelen (CLM) gemaakt. De Dorpswerkgroep heeft het rapport op 30 maart 2012 gepresenteerd aan CLM Megchelen, de 
gemeente Oude IJsselstreek, de sponsors, de inwoners van Megchelen en instanties uit de gemeente oude IJsselstreek.  
De Gemeente Oude IJsselstreek, de Rabobank en IBOIJ (Industrieel Belang Oude IJsselstreek) droegen financieel bij aan het tot stand 
komen van het dorpsplan Megchelen 2025. Zonder hun financiële ondersteuning was  het dorpsplan in deze vorm niet tot stand gekomen. 
Wij zijn hen dan ook heel erg dankbaar voor de betrokkenheid bij ons dorp.  
De Vereniging Kleine Kernen droeg zorg voor de procesbegeleiding.  
 
Bij dit rapport behoren de volgende bijlagen: Verslag dorpsschouw, Verslag dorpsbijeenkomst, Aangedragen items tijdens de 
dorpsbijeenkomst, Resultaat/scores dorpsbijeenkomst en Verslag klankbordbijeenkomst. De bijlagen zijn te vinden op www.megchelen.nu 
 
De Dorpswerkgroep bestond uit: 
 
 Hans Suurmond        procesbegeleider VKK 
 Gemma Koning          procesbegeleider VKK 
 Gerard Dickmann       voorzitter CLM 
 Gert Snelting             projectleider Dorpsplan 
 Nico Snelting             lid CLM  
 Ilse Verholt                lid CLM  
 Ingrid Bokkers 
 Rudie Bouman 
 Ron Hakvoort 
 Desiree Heinen 
 Femke Heister 
 Derk Keuper 
 Jacco Keuper 
 Tom Keuper 
 Leo Mecking 
 Bert Leuverink 
 Tonny van den Toren 

 
                 IBOIJ 
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11 Ideeën kinderen groep 1 - 8 
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12 Foto impressie Megchelen 
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MMegchelen  
‘‘t hart van Europa  

   

Megchelen Gelderland  

www.megchelen.nu 


