
In deze editie aandacht voor de jaren 1971-1975

We vervolgen onze terugblik op 50 jaar CLM en gaan terug naar begin jaren 70. De leefbaarheid in 
Megchelen was in deze jaren in het geding omdat de overheid geen vergunningen wilde afgeven om

te kunnen bouwen in Megchelen. CLM zag 
het gevaar hiervan voor de toekomst van 
Megchelen en heeft zich in die jaren hard 
gemaakt om woningbouw te realiseren. De 
vele gesprekken met de gemeente waarbij 
CLM het opnam voor de belangen van de 
inwoners van Megchelen waren niet 
tevergeefs. Het leidde er toe dat de gemeente
de grond rondom boerderij de Walterstede 
beschikbaar stelde voor woningbouw. 
Halverwege de jaren 70 kon de bebouwing 
van de Walterstede en Rekenkamer worden 
gerealiseerd. 

(Megchelen vanuit de lucht, vòòr de nieuwbouw aan de Walterstede en Rekenkamer)

De woningen aan de Rekenkamer in aanbouw

(foto's beschikbaar gesteld door Frans Koster)



In deze periode heeft CLM zich ook ingezet om Megchelen aan te laten sluiten op het openbaar 
vervoer in de regio. Ook hier hadden de bestuursleden een lang adem voor nodig, want pas eind 
jaren 70 kwam het Buurtbusproject tot stand. 

Over een andere belangrijke ontwikkeling voor Megchelen in deze jaren vertelt juffrouw Ria, de 
voormalig huishoudster van pastoor Beekman. Zij vertelt ons dat op een dag pastoor Beekman       
`s morgens in de krant las dat Indonesische dorpen aangesloten gingen worden op de riolering met 

behulp van Nederlandse subsidie. 
Aangezien Megchelen ook niet 
was aangesloten op de riolering 
schoot dat bij de pastoor in het 
verkeerde keelgat. Hij is meteen 
naar toenmalig burgemeester (Piet)
Cramwinkel gereden om verhaal te
halen. De burgemeester had de 
pastoor nog nooit zo kwaad gezien!
Pastoor Beekman was niet meer te 
stoppen: er moest en zou riolering 
komen in Megchelen. 

In 1975 was het dan zover,
Megchelen kreeg eindelijk
riolering en de Julianaweg en
Zwanenburgseweg werden
opnieuw aangelegd. Dit was het
laatste dat pastoor Beekman als
voorzitter van CLM nog mee zou
maken, hij was toen namelijk al
zeer ernstig ziek en zou korte tijd
daarna overlijden.

Volgende editie aandacht voor CLM in de jaren 1976-1980. 
Heeft u mooie foto's die wij kunnen gebruiken in dit jubileumjaar van CLM, laat het ons weten!

leefbaarheidmegchelen@gmail.com


