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Maurik, mei 2015

In het jaar 2014 zijn, zoals gebruikelijk, wederom twee ledenvergaderingen aan de orde
geweest.
Op de voorjaarsvergadering werd door Imelda Hugens van de gemeente Buren een toelichting
gegeven over de op handen zijnde veranderingen in de W.M.O. (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) en met name over de mogelijkheid om een scootmobielpool te starten. Tot op
heden is dit nog niet van de grond gekomen. Op de najaarsvergadering werd door de
Signaleringsgroep Maurik gesproken over het doel om een prettige leefomgeving te creëren in
ons dorp. Deze vergadering werd op in de Valentijn gehouden.
In het reguliere overleg met wethouder Sander van Alfen en de ambtelijke contactpersoon
Tanja van Wolferen werd o.a. gesproken over de toekomst van ‘t Klokhuis.
Wij als bestuur hebben diverse vergaderingen van het bestuur van het Klokhuis bijgewoond
en dit heeft geresulteerd in het toetreden van Richard Staffhorst, namens de VDM in het
nieuwe en uitgebreide bestuur.
Het jaar 2014 begon met het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren.
Verder hebben wij deelgenomen aan de werkgroep Dorpsplein, het platform Burgerkracht
(Huis van Maurik), Maurik Rond en het welkomproject nieuwe inwoners. Ook bij het
lijsttrekkersdebat van de gemeente Buren waren wij aanwezig, evenals bij de
dodenherdenking op 4 mei, het afscheid van dominee Woltinge en zijn vrouw en dat van
Wethouder Gerry van den Donk. Ook op de Burendag in de Nieuwe Gaarden, Oog en Oor in
Lienden en de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst bij Gruun in Ommeren over de
toekomst en leefbaarheid van dorpen en de vertegenwoordiging door dorpsraden,
verenigingen en buurtorganisaties was een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig. Dit
laatste moet nog verder handen en voeten krijgen in een vervolgbijeenkomst. Ook bij de door
de bewoners van de Tielsestraat verzochte snelheidscontrole en petities waren wij aanwezig.
Evenals bij het kort geding dat diende in het gemeentehuis over de ontsluiting van de Dries
vanaf de Prinses Marijkelaan.
Verder zijn diverse raadsvergaderingen en/of (voorlichtings) bijeenkomsten bijgewoond zodat
we op de hoogte bleven van de ontwikkelingen in de gemeente met name in Maurik.
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