In deze editie aandacht voor de jaren 1976-1980
Inmiddels zijn we met onze terugblik op 50 jaar CLM aanbeland in de jaren 1976-1980.
Na een lange periode van ziekte, overlijdt pastoor Beekman in 1976. De pastoor was de grote
drijvende kracht binnen CLM en hij liet een grote leegte achter, niet alleen binnen CLM maar in het
hele dorp. Op 28-1-1976 is onder grote belangstelling afscheid van hem genomen en tot op de dag
van vandaag wordt pastoor Beekman herinnerd vanwege zijn grote inspanningen voor de
leefbaarheid van Megchelen.

Er was een nieuwe voorzitter nodig, maar wie durfde het aan om het
stokje van pastoor Beekman over te nemen? Gelukkig was Theo
Keuper bereid deze taak op zich te nemen, hoewel het hem in het begin
niet meeviel om de plek van de pastoor in te nemen.
De eerste jaren veranderde er weinig aan de manier van werken van
CLM zoals dit was ontstaan na de oprichting in 1966. Maar eind jaren
‘70 heeft voorzitter Theo een wat meer democratische weg ingezet,
met meer inspraak en meer leden. Zo werd CLM steeds meer een
organisatie voor het dorp en met het dorp.

In deze periode hield het bestuur van
CLM zich bezig met tal van
ogenschijnlijk kleine zaken. Zaken die de
inwoners toendertijd wellicht niet eens
opmerkelijk vonden, maar waar toch
flink wat werk en tijd aan besteed werd
door het bestuur. Zo was het een kleine
zege voor CLM toen in 1976 op het
Oranjeplein een telefooncel geplaatst kon
worden. Inmiddels totaal uit het
Nederlandse straatbeeld verdwenen,
maar toen was het absoluut geen
overbodige luxe om een telefooncel in
het dorp te hebben.

Een succes om trots op te zijn was de realisatie van het buurtbusproject in september 1979. Aan een
lobby van meerdere jaren bij de gemeente om Megchelen onderdeel te laten worden van het
openbaar vervoer traject kwam een einde: Megchelen was niet langer geïsoleerd en had een heuse
buurtbus! Tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds dankbaar gebruik van gemaakt.
Een heet hangijzer in de jaren 70 was de bouw van de kerncentrale Kalkar, net over de grens. CLM
heeft, net als veel andere belangenverenigingen en dorpen, geprotesteerd tegen de bouw en in
gebruik neming van deze centrale. CLM heeft zich hard gemaakt om de mogelijke gevaren van een
kerncentrale zo dicht bij Megchelen onder de aandacht te brengen bij de Megchels inwoners. Zie
het verslag hieronder dat wij in de archieven tegen kwamen. Vele acties, briefwisselingen en
protestacties hebben geen windeieren gelegd. Uiteindelijk is de kerncentrale nooit in gebruik
genomen!!

In het voorjaar van 1977 kwam een einde aan
een reconstructie op grote schaal in
Megchelen: de aansluiting op het gasnet, de
aanleg van de riolering, de reconstructie van
diverse wegen, het herzien van straatnamen,
vernieuwing van de straatverlichting en de
nieuwe beplanting in de straten en plantsoenen
waren gerealiseerd, mede dankzij de
inspanningen van CLM.
Om dit te vieren werden in dit jaar tijdens de
boomplantdag en tijdens koninginnedag bomen
gepland op het Oranjeplein en aan de
Julianaweg.
Op de foto is burgemeester Cramwinkel te zien
die op 16 maart 1977 samen met Bas Worm
een herinneringsboom plant. Bij de wortels is
in een loden buis een oorkonde geplaatst ter
herinnering aan de werkzaamheden.

Volgende editie aandacht voor CLM in de jaren 1981-1985.
Heeft u mooie foto's die wij kunnen gebruiken in dit jubileumjaar van CLM, laat het ons weten!
leefbaarheidmegchelen@gmail.com

