Kenmerk: Jaarverslag

Maurik, mei 2016

In het jaar 2015, is er in tegenstelling tot vorige jaren, één ledenvergadering geweest.
Op deze najaarsvergadering werd door Corine Helfrich een toelichting gegeven over de
activiteiten die in het voormalige kantoor van de Rabobank plaatsvinden.
Tijdens 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,
over hoe de gemeente de toekomst ziet van dorpsbelangenverenigingen c.q. raden. Dit zou in
een nader overleg verder worden uitgewerkt. Door de val van het College is dit niet gebeurd.
Ook is er gesproken over de overlast op de hangplek aan de Rijnbandijk. Daar zal regelmatig
worden gecontroleerd. Verder kwamen ter tafel de gewenste sloop van de opstallen van de
voormalige boerderij aan de Homoetsestraat en van de opstallen van Luno op Doejenburg.
Deze laatste is inmiddels voltooid. Tevens is er gesproken over de overlast door ganzen en
eenden bij de brug van Merenriet naar het gemeentehuis. Medeoorzaak hiervan is het voeren
van de dieren door omwonenden. Ook de hoge hobbels op de hoek Prinses MarijkelaanTielsestraat en naar de Markt zijn ter sprake gekomen. Bij controles is gebleken dat deze
voldoen aan de normen. Over de toekomst van de Kersentuin is nog weinig te zeggen. Wij
hopen dat met de installatie van het nieuwe College het overleg met de portefeuillehouder
spoedig weer zal worden opgepakt.
Het jaar 2015 begon met het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren.
Ook bij de dodenherdenking op 4 mei, was het bestuur aanwezig, evenals bij de
informatieavond van Regio Rivierenland. Hierin werden het toerisme en agro bussines
besproken. Wij als bestuur hebben diverse vergaderingen over het accommodatiebeleid, en de
toekomst van het Klokhuis bijgewoond en wachten het resultaat hiervan af. Ook hebben er
diverse overleggen met de opbouwwerker van Welzijn Buren plaatsgevonden.
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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