In deze editie aandacht voor de jaren 1986-1990

Inmiddels zijn we aanbeland in de tweede helft van de jaren 80. Belangrijke onderwerpen waar
CLM zich in deze periode mee bezighield waren het wegvallen van diverse voorzieningen in het
dorp, de gesloten grensovergangen en het realiseren van woningen in het oude kleuterschooltje.
Onderwerpen waar flink strijd voor geleverd werd door CLM...
Sluiting van het Postkantoor
In de jaren 80 was de trend bij de PTT om
de postkantoren in de kleine kernen te
sluiten.
Ook in Megchelen dreigde sluiting; er
werden jaarlijks niet genoeg
posthandelingen verricht in het kantoortje
om nog langer rendabel te zijn.
George Wessels vertelt hierover: 'Voor de
grap stelde we voor om iedere inwoner in
Megchelen een postbusadres te laten
openen. Postbusadressen stonden op papier
garant voor genoeg posthandelingen per jaar.
Dan zou de PTT het kantoortje dus helemaal
niet kunnen sluiten!'
Maar ondanks het zoeken naar dit soort
creatieve oplossingen en verzet van CLM bleef de PTT bij haar besluit en eind december 1988 sloot
het postkantoor definitief haar deuren.
Openen van de grenzen
Begin jaren 80 had CLM het al voor elkaar gekregen dat de Duitse douane de slagbomen bij
grensovergangen Palshof en Krupop een stuk inkortte, zodat de grenzen gemakkelijker te passeren
waren met de fiets of te voet.
In de tweede helft van de jaren 80 wilde CLM nog een stapje verder gaan en heeft ze het, samen
met o.a. VVV Gendringen, voor elkaar gekregen dat de slagbomen vervangen werden door
vriendelijker ogende bloembakken.
Op 28 november 1986 zijn de burgemeester van Gendringen en de burgemeester van Isselburg/
Anholt aanwezig om te assisteren bij het verwijderen van de slagbomen. Uiteraard was CLM hierbij
ook aanwezig. De aanwezigen die dag spraken de wens uit om de samenwerking en de contacten

tussen de grensbewoners weer te herstellen. Het verwijderen van de slagbomen was een mooie
eerste zet hiertoe. CLM bevordert tot op de dag van vandaag een grensoverschreidende
samenwerking met diverse plaatsen in Duitsland.

Verbouwing kleuterschooltje tot woningen
Toen halverwege de jaren 80 het kleuterschooltje aan de Julianaweg niet langer in gebruik was als
school, was er een nieuwe bestemming nodig voor het gebouw.
Theo Keuper en George Wessels vertellen hier over: 'Als het aan de gemeente gelegen had, was het
hele pand tegen de vlakte gegaan'. CLM wilde het pand graag behouden en heeft daar, samen met
de Landelijke Vereniging Kleine Kernen hard voor geknokt. Er werd een enquête opgesteld, zodat
de inwoners van Megchelen hun mening konden geven over een nieuwe bestemming voor het pand.
'De mooiste plannen ontstonden: het zou een multifunctionele plek kunnen worden met ruimte voor
een dokter, een fysiotherapeut, een bejaardensoos, een peuterspeelzaal. Prachtige plannen waar in
de praktijk toch tè veel haken en ogen aan bleken te zitten. Het realiseren van woningen bleek het
hoogst haalbare, dus uiteindelijk hebben we daar op ingezet.'
'De samenwerking met de gemeente verliep op z'n zachtst gezegd stroef, totdat wethouder Gerard
van Eck zich er mee ging bemoeien. Hij nam het op voor CLM en Megchelen en met zijn hulp
kwam er ineens schot in de zaak en werden er knopen gehakt.'
CLM kreeg het samen met de LVKK en wethouder van Eck voor elkaar om in het oude
schoolgebouw 3 woningen te realiseren en naast het gebouw werden nòg eens 3 woningen
gebouwd.

Volgende editie aandacht voor de jaren 1991-1995.
Heeft u mooie foto's die wij kunnen gebruiken in dit jubileumjaar van CLM, laat het ons weten!
leefbaarheidmegchelen@gmail.com

