Agenda
najaarsvergadering 6 november 2019
Naast de reguliere agenda hebben we deze avond een speciaal programma.
Samen met gemeente Buren organiseren wij een bewonersavond.
Alle bewoners van Maurik worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de toekomst
van ons dorp. Onderwerpen waaraan we aandacht geven zijn o.a. de omgevingsvisie,
verkeersveiligheid en het sociaal domein.
Ook willen we een oproep doen voor het oprichten van zwerfafvalbrigades voor het buitengebied.
De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:
19.30

Welkomwoord door de voorzitter en mededelingen namens het bestuur.
Notulen van de voorjaarsvergadering van 24 april 2019.
Goedkeuring verslag kascontrole en samenstelling kascontrolecommissie.
Vaststellen contributie 2019.
Rondvraag.

20.00

Start bewonersavond met een inleiding over de omgevingsvisie door dhr. Roelof Goodijk,
namens de gemeente Buren.

20.30

Indelen in twee gesprekgroepen om onderling van gedachten te wisselen en standpunten
Aan te dragen over de omgevingsvisie. Te bespreken thema’s: o.a. ruimte/verkeer en
sociaal.

21.45

Evaluatie van de onderwerpen welke besproken zijn in de gespreksgroepen.

22.00

Sluiting door de voorzitter.
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Aansluitend een oproep tot het oprichten van zwerfafvalbrigades in Maurik door dhr. Tijl
Essens, namens Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Verslag voorjaarsledenvergadering
woensdag 24 april 2019,
Aanwezig namens het bestuur:
Voorzitter: Corrie Blommaert, penningmeester Lidi Bouwman en José van Ingen (notulen)

1.

Opening voorzitter en mededelingen bestuur
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook een warm welkom
voor onze gastspreker de heer Jan Heres. Hij zal na de ledenvergadering een
samenvatting geven over het project Levend Landschap Maurik”.

2.

Notulen van de najaarsvergadering van 31 oktober 2018
Akkoord en vastgesteld met dank aan de notulist.

3.

Financiële verantwoording boekjaar 2018 door de penningmeester, verslag
kascontrolecommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
Helaas is niemand van de kascommissie aanwezig. Er zal gevraagd worden om een
schriftelijke verklaring voor akkoord af te geven. Deze verklaring wordt dan gedeeld met de
leden in de volgende ledenvergadering in het najaar van 2019.

4.

Jaarverslag 2018
Met dank aan de secretaris Gert van Os, die dit jaarverslag heeft opgesteld.
Het jaarverslag 2018 is in deze vergadering vastgesteld.

5.

Bestuurssamenstelling
Er wordt afscheid genomen van Richard Staffhorst.
De voorzitter geeft aan dat er op korte termijn nieuwe bestuursleden nodig zijn.
Niet alleen bij VDM is er een tekort aan bestuursleden, ook Signaleringsnetwerk heeft een
tekort aan mensen. De vraag is of fuseren een optie is.
Tijdens de voorjaarsvergadering meldt er toch nog een nieuw bestuurslid zich aan.
Mevrouw Minoes Duindam zal in het bestuur plaatsnemen.

6.

Rondvraag
Er zijn geen vragen/mededelingen voor de rondvraag.

7.

Gastspreker op deze avond is de heer Jan Heres.
Hij geeft uitleg en toelichting over het project “Levend Landschap”.
“Het Dorp is aan Zet”!
Hiermee opent hij zijn betoog. Er is zoveel historie in en rondom Maurik wat niet zichtbaar
is. Zoals resten van Romeins Castellum. De rivier is een natuurlijke grens. Het landschap
is veelzijdig; klei, zand, veen. Het verschil tussen hoog en laag landschap met
tegenwoordig een meer recreatieve functie. Kortom veel geschiedenis.
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Afwezig met kennisgeving:
secretaris Gert van Os, Annie Hamster, Gerry en Hans v.d. Donk, Herman v. Meeteren, GerdJan
Keller, Else Schipper, Arie Onink, José Assink, Rob v. Ulden, Adri Dees, Rick en Gerda Gotink,
Dirk den Otter, Tineke de Vree en Frank Blommaert.
Tevens diverse afmeldingen van vertegenwoordigers van de gemeente Buren, o.a. Mark Coenders

In 2018 zijn er diverse overleggen geweest en is de vraag ontstaan wat er in Maurik
landschappelijk verbeterd zou kunnen worden. Hieruit is een uitvoeringsagenda ontstaan
voor de ingebrachte ideeën.
De volgende ideeën worden of zijn in deze uitvoeringsagenda opgenomen:
-

Toegankelijkheid van het dorp, wandelroutes etc..
Biodiversiteit, zoals bloeiende bermen, de betrokkenheid van de inwoners vergroten,
het terugdringen van zwerfafval.
Cultuurhistorie: Oranjevereniging Maurik denkt aan het realiseren van een
‘monument’ ter herdenking aan de geallieerden voor oversteek van de Rijn,
75 jaar geleden.
Beeldbepalende landschapselementen zoals het herstellen van het Groene Straatje.
Dit was de voormalige toegangsweg naar het Castellum

Na deze interessante en boeiende uiteenzetting van Jan Heres, geeft de voorzitter als dank voor
deze enthousiaste uitleg van wat Levend Landschap inhoudt, een kleine attentie in de vorm van
een VDM vogelpot.
Sluiting door de voorzitter
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en bedankt de aanwezigen.
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8.
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