Verslag najaarsledenvergadering VDM, woensdag 30 november 2016
Locatie: ’t Klokhuis
Aanwezig namens het bestuur:
Voorzitter: Corrie Blommaert, secretaris Cor Koops, penningmeester Richard Staffhorst, Gert van Os en
José van Ingen (notulen)
DKK Gelderland: Josien Durieux
Afwezig met kennisgeving van bestuur: Daniëlle van den Berg en Lidy Bouwman
Afwezig met kennisgeving: diverse afmeldingen van leden
Afwezig zonder kennisgeving: vertegenwoordigers van de gemeente Buren
1. Opening voorzitter en mededelingen bestuur
De voorzitter opent de vergadering en concludeert dat er weinig opkomst is. Het gaat op dit moment
wat moeizaam met VDM. Zij legt uit dat dit ook de reden is dat Josien Durieux van de DKK Gelderland
aanwezig is.
2. Toekomst VDM
VDM bestaat inmiddels 17 jaar. Afgelopen zomer, na de coalitiewisseling, is er een overleg c.q.
kennismaking geweest met de nieuwe wethouder Annie Benschop. Hierbij heeft het bestuur van VDM
wel de indruk gekregen dat de wethouder wel door wil gaan met de dorpsbelangenverenigingen.
Echter heeft de wethouder wel de indruk gewekt dat zij de koers voor dorpsbelangenverenigingen
meer richting wil geven in signalering van sociaal belang. De VDM-bestuursleden zijn meer bezig met
diverse onderwerpen op andere vlakken.
Josien Durieux is uitgenodigd om te kijken of ze de VDM een handje kan helpen om de VDM weer
belangrijk voor het dorp te maken.
Zo kan er bijvoorbeeld in de toekomst een nieuwe herindeling plaatsvinden. Hierin kan de VDM een
belangrijke nuttige rol hebben.
Hierna volgt een discussie over de noodzakelijkheid van een dorpsbelangenvereniging als de VDM
voor het dorp Maurik.
Aan de orde zijn gekomen:
• Er zijn al veel verenigingen met een grote opkomst zoals: de toneelvereniging, de bridgeclub of
VrouwenVanNu.
• Volgens Josien Durieux mis je in het dorp Maurik een “huiskamer” van het dorp.
• Volgens Jeanette Smit, lid van VDM, mist VDM betrokkenheid, sfeer en ludieke acties in Maurik.
De voorzitter nodigt haar uit om met concrete ideeën te komen.
• Relatieverbetering met de gemeente
• Nog meer betrokkenheid bij dorpshuis
• Betrokkenheid bij brede school
• Buurtbus
• Een dorpskerstboom
• Meer dorpsgroen
• Een (1 dag per week betaalde) dorpscontactpersoon als verbinder tussen diverse groepen en
ambtenaren.
• Een ludieke nieuwjaarsreceptie met oliebol en drankje

Samenvattend is de conclusie:
• Niet de VDM opheffen maar doorgaan
• Plannen verzamelen
• Hiervoor zou een convenant met diverse belangenverenigingen kunnen helpen met daarbij
2 x per jaar overleg met de wethouder voor advies
3. Notulen vergadering 11 mei 2016-12-06
De notulen worden vastgesteld
4. Vaststellen contributie 2017
De contributie blijft gehandhaafd
Voor de kascontrole zijn aangesteld Joop Roos en Jeannette Smit
5. Rondvraag
De Kersentuin:
Uit de discussie blijkt het volgende:
• mensen opvangen akkoord, maar niet in een woonwijk.
• Er wordt gewerkt, maar wat er precies wordt gedaan is onduidelijk
• Elke week belt een omwonende naar de gemeente met de vraag in hoeverre de
vergunningverlening is.
• Of is vergunningverlening via de ODR?
• Er is grote zorg over de voortgang.
• Opvang moeilijke jongeren past niet in bestemmingsplan
Herman van Meeteren vraagt naar de stand van zaken leefbaarheidprogramma uit 2010 en vertelt
o.a. over de in 2010 gehouden fietstocht door studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein.
Deze studenten hadden interviews gehouden en een leefbaarheidprogramma opgesteld, bestaande
uit 4 thema’s.

6. Sluiting voorzitter

