Verslag najaarsledenvergadering
woensdag 31 oktober 2018
Locatie: ’t Klokhuis
Aanwezig namens het bestuur: Voorzitter: Corrie Blommaert, secretaris Gert van Os, penningmeester Lidi
Bouwman, Richard Staffhorst en José van Ingen (notulen)
Afwezig met kennisgeving: Anny Hamster, Annie van Ommeren, Joop Roos, Marja en Albert Visser, Adrie Dees,
Gerrit Tuinier, Hans van der Donk en Arie Onink
1.

Opening voorzitter en mededelingen bestuur
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom

2.

Verslag voorjaarsvergadering 11 april 2018.
Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

3.

Jaarplan 2018-2019
VDM zit ook in de werkgroep van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Het jaarplan 2018-2019 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

4.

Vaststellen contributie 2019
De contributie voor 2019 blijft € 6,00 per jaar

5.

Bestuurssamenstelling
Volgend jaar, in 2019, zal bestuurslid Richard Staffhorst aftreden als bestuurslid. Uiteraard wil VDM graag
nieuwe bestuursleden benoemen. Aanmelden kan bij één van de bestuursleden.

6.

Rondvraag
Er wordt om meer info over de Kersentuin gevraagd. Het antwoord wordt later op de avond gegeven door
de wethouder. Wel wordt aangegeven dat het bestemmingsplan ter inzage ligt bij het gemeentehuis en
het streven is om dit eind 2019 gerealiseerd te hebben.

7.

Bent u de kers op de taart?
De heer Johan de Wit, voorzitter van de stichting Vrienden van de Valentijn, houdt een pleidooi om
aandacht te vragen voor het jubileum van 50 jarig bestaan van zorgcentrum De Valentijn. Hij doet dit op
ludiek geklede manier en vertelt het een en ander over de geschiedenis en de activiteiten van De Valentijn
en zijn bewoners.

VDM geeft dhr. de Wit een envelop met inhoud i.p.v. de gebruikelijke vogelpot als dank voor zijn
presentatie/pleidooi. Herman vraagt wat de feestweek voor dit jubileum precies inhoudt: Johan vertelt dat
het feest begint met een opening op 24 mei 2019 door de burgemeester. ’s Avonds een diner, op dinsdag
is er lunch voor de bewoners bij de Heerlijckheid Eck en Wiel. Woensdag treedt Willeke Alberti op met 5
musici, en op donderdag is er buffet voor de bewoners. Als afsluiting is er op de vrijdag een reünie voor de
oud medewerkers met als afsluiting een concert van Kunst & Vriendschap. Ook is er nog een feestdag voor
elke medewerker en vrijwilliger.
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Graag vestigt hij ook de aandacht op het grootse jubileum voor de bewoners van dit zorgcentrum.
Uiteraard kan men doneren of vrienden van De Valentijn worden. Een donatie is herkenbaar aan een
kerstbal in de grote kerstboom in de hal.

Kennismaking met wethouder Gerdjan Keller.
De wethouder stelt zich voor en vertelt het een en ander over zijn leven voorafgaand aan het
wethouderschap. Door zijn achtergrond en zijn maatschappelijke betrokkenheid is hij door
voorkeursstemmen bij de verkiezing in deze rol terechtgekomen.
Een cruciale vraag aan hem is: Waar wil je over vier jaar bereikt hebben?
Belangrijkste gedeelte van de beantwoording op deze vraag vindt hij: inwoners zich gehoord, gezien en
erkend worden. Belangrijk is hierbij de participatie en inbreng van de inwoners zelf. In zijn portefeuille zit
dan ook kernenbeleid. Tenslotte zijn alle kernen van de gemeente Buren belangrijk; ieder met zijn eigen
cultuur en karaktereigenschappen. Er komt hiervoor een bedrag beschikbaar en contactambtenaren zijn er
voor elke kern.
Er is hiervoor een pilot in 3 kernen. De methodiek die hieruit voortvloeit wordt dan verder ontwikkeld voor
alle andere kernen. De 3 voorbeeldkernen zijn: Ingen, Ravenswaaij en Zoelen.
Maurik is een ander soort kern, heeft een ander wat negatief dorpskarakter. De oorzaak hiervan is niet
bekend.
Onderstaand wordt puntsgewijs weergegeven wat de wethouder in deze vergadering met de aanwezigen
heeft willen delen:
Begroting: er is weer een leefbaarheidsbudget beschikbaar van € 30.000,--. Dit wordt verdeeld over de 14
kernen en is voor inwonersinitiatieven. Ook het vastgoed komt ter sprake van de gemeente.
Per 1 januari 2020 zal duidelijk zijn hoe de toekomst van Het Klokhuis zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld een
privatisering zijn met horecabestemming met een contract voor verenigingen of net als in Buren en KerkAvezaath een stichting met een bestuur.
Sporthal: er zijn nu max. 3 aannemers in de gunningsfase, o.a. is dit Vaassen BV. Deze is bekend met het
bouwen van sporthallen. Gemeente Buren zit nu in onderhandeling. Verwacht wordt dat het contract in
december 2018 rond is. De beheers entiteit wordt ondergebracht en is exploitabel gebaseerd op het aantal
uren van de vereniging die gebruik maken van de sporthal.
Ook de basisscholen gaan gebruik maken van de sporthal.
Het beheer van de sporthal neigt naar een coöperatie. Dit heeft te maken met de verandering van het BTW
stelsel voor stichtingen en verenigingen.
Voetbalvereniging: er wordt gekeken naar privatisering van de voetbalverenigingen. Van de gemeente
Buren krijgen de verenigingen dan jaarlijks een bedrag voor onderhoud. Dit betekent dan wel dat de
voetbalvelden opengesteld dienen te worden.
Kunst en Cultuur: hiervoor zijn alle subsidies al geschrapt in 2011. De wethouder vindt dit echter wel heel
belangrijk en gaat zich hard maken om toch weer gelden beschikbaar te stellen voor kunst en cultuur.
Doejenburg II: Er is weer een grote kavel verkocht aan een bedrijf.
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8.

Vragenmoment aan de wethouder:
Cor Koops:
 Er overnachten regelmatig mensen (met name buitenlandse chauffeurs) in hun vrachtwagens.
Volgens de APV mag dit niet. Wordt hier niet op gehandhaafd?
 Hoe zit het met de woonwagenbewoners die zijn neergestreken in Maurik, buitengebied?
Wanneer de woonwagenbewoners blijven, zal gekeken worden naar “beheersbare” locatie(s)
Volgend jaar wil de gemeente een onderzoek laten doen, naar wat voor soort woning gevraagd
wordt.
Herman van Meeteren:
 Hoe staat het met de problematiek van vervuilde grond aan de dijk ter hoogte van de Dries en de
parkeerplaats? Ook een stukje aan Nieuwe Steeg, middelste stuk is verontreinigde grond?
De wethouder zal hier navraag naar doen.
Nicky van Schaik:
 Oosterweyden is een nieuwbouwwijk. Waarom is hierheen geen fietspad in mee opgenomen?
De wethouder antwoordt dat dit te maken heeft met budget. Volgend jaar kan men een visie op
wegen binnen de gemeentegrenzen indienen.
Tineke de Vree:
 De Tielsestraat (na de rotonde ri. Beldert) is gevaarlijk om te fietsen.
Ook dit kan komend jaar worden gemeld bij de gemeente, zodat dit kan worden meegenomen in
de verder ontwikkeling van de plannen.
Johan de Wit:
 Afronding herinrichting van het Dorpsplein nooit volledig afgerond?
Herinrichtingscommissie is al jaren niet meer actief.
Sluiting door de voorzitter
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9.

