JAARPLAN 2018 – 2019

Op de najaarsledenvergadering presenteert het bestuur de plannen welke zij het komende jaar wil nastreven.
Dit is statutair vastgelegd in de oprichtingsakte van de vereniging.
In het jaarplan van vorig jaar is stilgestaan bij de rol welke de vereniging binnen Maurik kan hebben en wat de
mogelijkheden zijn.
Veel wordt tegenwoordig aan het individu overgelaten, daarnaast fuseren gemeenten, gemeentelijke taken
worden in regionaal verband geregeld en daarnaast zijn er ook veel andere belangengroeperingen actief.
Er is nu een nieuw college en we hebben al een prettig onderhoud met wethouder Keller mogen hebben.
Over de positie van de diverse dorpsraden binnen de gemeente loopt nu overleg binnen het college en de
ambtenaren. De intentie is voor 2019 een bijeenkomst met dorpsorganisaties te hebben. Daarnaast wil de
gemeente aan de slag met pilots rond burgerparticipatie en kerngericht werken.
Wij willen het komende jaar opnieuw een poging doen om inwoners te overtuigen van het belang van onze
vereniging en deze aan de vereniging te binden. Veel leden zijn sinds de oprichting in 2000 lid maar ons
ledenaantal neemt helaas alleen maar af. De flyeractie van dit voorjaar heeft maar enkele nieuwe leden
opgeleverd. Door mensen direct te benaderen en aan te spreken op het belang van leefbaarheid en een hechte
dorpsgemeenschap hopen wij het ledental weer wat te kunnen verhogen.
Momenteel is er ook overleg met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Op onze oproep hiervoor, o.a. in
Maurik Rond, zijn door een aantal inwoners ideeën ingediend voor het verfraaien van de natuur of om de
mensen meer gebruik te laten maken van onze omgeving door wandelroutes of klompenpaden te realiseren.
Wij hopen gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen en zullen u zeker op de hoogte houden van de
ontwikkelingen hieromtrent.
Ook de contacten met andere organisaties in Maurik zullen zeker onze aandacht (blijven) krijgen.
Naast de inbreng van het bestuur willen wij echter ook u vragen om ons te ondersteunen en uw eigen wensen
of ideeën kenbaar te maken.

