In deze editie aandacht voor de jaren 2001-2005
Dit keer een interview met Nico Wissing voorzitter CLM van 1999 tot 2006. Een voorzitter met visie
en een vooruitziende blik op de toekomst. Geboren en getogen in Megchelen pal naast de
rozenkwekerij van Hein Venhorst waar zijn passie voor “groen” van jongs af aan is ontstaan bij het
oculeren van rozen. Hij is iemand die een dorp nodig heeft om voorbereid te zijn op veranderingen
die zich telkens opnieuw voordoen. Een bevlogen type die “de kar wil trekken” en realistisch genoeg is
om te weten dat niet alle plannen werkelijkheid kunnen worden. Hij weet maar al te goed dat zowel
bestuur als dorpsgenoten achter de ideeën moeten staan om ze uiteindelijk te kunnen realiseren.
Medebestuurders in die tijd waren;
Martin van Gessel, Gert-Jan Snelting,
Hannie van Huet, Willy Ratering en
George Kiwitz, Bennie Siemes en
Herman Hunting als adviseurs en
raadsleden.
Een mooie tijd zo omschrijft Nico de
periode bij CLM. Aanvankelijk was hij
voorbestemd om de politiek in te
gaan maar die koers is gaandeweg
gewijzigd. De toenmalige vereniging
voor kleine kernen VKK trok hem in
de periode ’87 – ’89 toch meer dan de politiek. Nico werd bij de VKK in 1997 voorzitter van “dorpen in
het groen” dat in Megchelen als 1e  dorp in Gelderland werd gerealiseerd. 100 fruitbomen, 253
bomen, 1,5 km beuk- en meidoornhaag, 3000 heesters en 25 leilinden werden geplant. Bij de VKK
kwam Nico ook in contact met bekwame bestuurders en latere burgemeesters, dit werd een
leerzame periode voor hem. Mede daardoor groeide Nico als CLM bestuurslid geleidelijk door naar
het voorzitterschap van CLM in maart 1999. Er volgden drukke jaren waarin veel gebeurde in
Megchelen.
Een van de belangrijkste resultaten ziet Nico nog als bestuurslid in de periode 1995-1997 bij de
totstandkoming van de Vlasakker onder voorzitterschap van Tonnie Helmink. Hierdoor werd
nieuwbouw voor de jeugd mogelijk, volgens Nico net voordat de overheid de uitbreiding van dorpen

wilde stoppen en alleen nog “inbreiding” wilde. Tot op de dag van vandaag kijkt Nico met voldoening
terug op deze hard bevochten doorbraak door het toenmalige bestuur.
Megchelen kon in die tijd model staan voor de zelfwerkzaamheid van kleine kernen. Een eigenschap
die ons dorp tot op de dag van vandaag in zich heeft. De vrijwilligers in het dorp moeten we daarom
dan ook koesteren in plaats van bekritiseren omdat ze van onschatbare waarde zijn voor de
leefbaarheid van ons dorp. Lijkt het alsof in grotere plaatsen alles vanzelf gebeurt, in Megchelen
moeten we tot het bittere eind vechten om dingen voor het algemeen belang voor elkaar te krijgen.
De grondlegger van CLM , pastoor Beekman, had dat bij de oprichting van CLM al vroeg in de gaten.
Nico ziet nog voor zich dat 1x per jaar de burgemeester met een delegatie naar ons dorp kwam om de
wensen van de bewoners uit Megchelen op te nemen. Maar het leek telkens weer een
beleefdheidsbezoek waarvan achteraf niet duidelijk wat men in het komende jaar met Megchelen van
plan was. Dit was altijd weer een verrassing, daarom werd besloten het heft in eigen hand te nemen.
Zo werd in 1999 door een groep enthousiaste inwoners van Megchelen het plan “dorpen met visie”
gemaakt. Als 1e dorp kon Megchelen B&W toen een dorpsplan laten zien waar de gemeente vanaf
dat moment terdege rekening mee moest gaan houden.
Dat Megchelen een actief dorp was bleef
ook in het buitenland niet onopgemerkt zo
vervolgt Nico. Zo kreeg Megchelen een
bezoek van het Glenwood Center New
York. Deze Amerikanen deden onderzoek
naar ontwikkelingen in dorpen en
platteland om de kunst van
dorpsvernieuwing in Megchelen af te
kijken. Veel dorpen in Amerika hadden
toen namelijk moeite met het maken van
toekomstplannen. Met een rode
reuzentandem werden bezoekjes gebracht
aan het Martinuspark, het schoolplein en
het fietspad door de weilanden. Ook de samenwerking tussen verenigingen en de samenwerking in
het algemeen werd alom door de Amerikanen geprezen.
Verder kijkt Nico terug op mooie
resultaten zoals de fietsroute Via
Flora, de herdenkingssteen aan de
bevrijding van Megchelen 28 maart
1945 in Martinuspark, de nieuwe
statuten van CLM en een nieuw
bestuur 2006. De uitwisseling
tussen Rotterdam en Megchelen
waarin verschillen en
overeenkomsten tussen stad en
platteland werden onderzocht.
Ook de grensoverschrijdende
samenwerking met de Duitse buurdorpen stond in die jaren hoog in het vaandel van CLM. Jarenlang is
er gelobbyd om uiteindelijk het “Praestpad” te realiseren een prachtige fiets- en wandelroute in het

grensgebied. Ook werd een bezoek gebracht aan Praest met een versierde wagen in het kader van
een 250 jarig jubileum van het buurdorp in Duitsland.
Inmiddels zijn we wat jaren verder en heeft
Nico samen met andere ondernemingen uit
Megchelen ons dorp op de kaart gezet van
Amsterdam tot New York en Japan toe.
De betrokkenheid bij het dorp is er echter
niet minder door geworden. We hadden met
het interview zo nog uren door kunnen gaan
over de kansen die er voor Megchelen nog
liggen op gebied van zonne-energie, het
kerkhof omvormen tot een mooi “groen” geen herdenkpark, de voors- en tegens van
autovrije grensovergangen zoals ze nu zijn en de kansen in samenwerking met onze Duitse buren.
Ideeën genoeg dus om ook voor de toekomst Megchelen leefbaar te houden. Samen kunnen we een
klein dorp groot maken.
Gert Snelting 28-10-2016

