Verslag voorjaarsledenvergadering VDM, woensdag 11 april 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:
Annie Hamster, Gerry en Hans v.d. Donk, Herman v. Meeteren, Gerdjan Keller, Else Schipper, Arie Onink,
José Assink, Rob v. Ulden, Joop Roos, Adri Dees, Rick en Gerda Gotink, Dirk den Otter, Tineke de Vree en
Frank Blommaert. Tevens diverse afmeldingen van vertegenwoordigers van de gemeente Buren
1. Opening voorzitter en mededelingen bestuur
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Ook een warm welkom voor onze
gastspreker wijkagent Karel van de Vooren.
2. De agenda wordt vervolgd met onze gastspreker Karel van de Vooren.
Karel is sinds 2016 de wijkagent voor de dorpen Maurik, Eck en Wiel, en Rijswijk.
In zijn functie als wijkagent speelt hij een belangrijke rol als contactpersoon en kan zorgen voor
doorverwijzing naar specialistische instanties als IRIS Jongerenzorg. In theorie is er één wijkagent
op 5.000 inwoners. Dit is door de bezuiniging van de afgelopen jaren wel wat aan de krappe kant.
Door de grote werkdruk en personeelsgebrek wordt hij veel in de reguliere politiediensten van
het district De Waarden ingezet. ’s Nachts en vroeg in de ochtend is er één slechts éen politieauto in dit gedeelte van de gemeente Buren beschikbaar. Bij calamiteiten wordt er
politieondersteuning vanuit Tiel ingezet.
Er zijn door de heer Van de Vooren wat criminaliteitscijfers voor Maurik op papier gezet en dit
overzicht wordt tijdens deze avond besproken;
o In Maurik zijn opvallend veel (buren)ruzies. Veelal in dezelfde buurt bij vaak dezelfde
mensen. Het meeste komt dit voor in de zgn. Vogelbuurt. Buurtbemiddeling wordt dan
door de wijkagent ingezet om verdere escalatie te voorkomen.
o Handhavingszaken en zaken gerelateerd aan drugs worden door de wijkagent(en)
doorverwezen naar resp. de ODR en IRIS (=verslavingszorg)
o Verder blijkt uit de cijfers dat drugsgebruik onder jongeren nog behoorlijk hoog ligt in het
dorp. Gebruikersplekken zijn o.a. bij Doejenburg II. De aanwezigen vinden wel dat de
politie hier meer op zou kunnen anticiperen. Dus meer dit gebied meenemen in de
surveillanceronde.
o Volgens Karel zijn jongeren in het algemeen goed aanspreekbaar maar ligt de druk erg
hoog bij de jongeren in deze tijd. Oorzaak? Presteren op school en ook het gebruik van
internet, zorgt ervoor dat jongeren veel impulsen krijgen. Hier ligt nog een goede
uitdaging voor de Jeugd- en Jongerenwerker in ons dorp maar ook medewerkers van
IRIS-zorg zouden hier meer hulpverlening kunnen bieden
o De heer Van Merkestein geeft aan dat er erg veel overlast is op het Dorpsplein in Maurik
door jongeren. Hij woont aan het Dorpsplein. De wijkagent geeft aan dat de jongeren hier
helemaal niet mogen staan en beloofd dat er meer door de wijkagent gesurveilleerd zal
worden bij het Dorpsplein. Dit gebeurt al wel bij het gemeentehuis. Dit is ook een plek die
zich leent voor hangjongeren. Hier mag men na een bepaalde tijd niet meer vertoeven.
o Het vervelende van hangplekken is de rotzooi die wordt achtergelaten, maar ook
vernielingen en geluidsoverlast. Dit wordt in de zomermaanden nog erger.
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Voorstel is om meer preventieve voorlichting op de basisschool te geven met betrekking
tot de gevolgen van het drugs- en chemische pillengebruik. Immers na groep 8 vertrekken
de jongeren naar diverse voortgezet onderwijsscholen in de regio.
Verder komt de melding dat er straatraces worden gehouden op Doejenburg II op met
name de zondagmiddag. De vraag is of de politie hier ook wat meer zichtbaar wilt zijn.
Met de vraag of er nog veel hennepkwekerijen worden opgedoekt in het dorp Maurik,
vertelt de wijkagent dat dit op zich wel meevalt.
Wat ook opvallend is, is het aantal meldingen overlast verward persoon. Maar liefst 17
keer. De vraag is dan ook of dit een demente op zichzelf wonende ouder persoon is of dat
dit iemand is die door drugsgebruik overlast veroorzaakt. De wijkagent kan niet aangeven
wat voor verward persoon het gaat. Waarschijnlijk zijn beide situatie in deze telling
meegenomen.

Na deze interessante en boeiende uiteenzetting van de wijkagent, geeft de voorzitter als dank voor
de aanwezigheid van de wijkagent een kleine attentie in de vorm van een VDM vogelpot.
3.

Notulen van de najaarsvergadering van 25 oktober 2017
Akkoord en vastgesteld met dank aan de notulist.

4. Financiële verantwoording boekjaar 2017 door de penningmeester, verslag kascontrolecommissie en
benoeming nieuw kascommissielid.
Het bestuur is druk geweest met het aanschrijven van (nog) niet betaalde contributie van
voorgaande jaren. Hierdoor is wel weer wat contributie binnengekomen. Het verschil is dat het
nu is uitgesplitst per jaar 2017 en 2018 (de al reeds ontvangen contributie)
Verder is er een verschil in uitgaven 2016 en 2017. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er in
2016 maar één keer is vergaderd i.p.v. twee keer en dat het een jubileumjaar betrof. De
kascommissie is verder akkoord.
Daarna wordt de kascommissie voor komend jaar vastgesteld.
Zittend in de kascommissie blijft Annie van Ommeren, Bertha van de Garde stelt zich beschikbaar
en wordt toegevoegd als 2e kascommissie lid.
5. Jaarverslag 2017
Met dank aan de secretaris Gert van Os, die dit jaarverslag heeft opgesteld.
Het jaarverslag 2017 is in deze vergadering vastgesteld.
6. Bestuurssamenstelling
De voorzitter geeft aan dat er op korte termijn nieuwe bestuursleden nodig zijn.
Er hebben zich (nog) geen nieuwe kandidaten aangemeld voor het bestuur.
7. De voorzitster bedankt verder Thea Smits voor haar bijdrage om foto’s beschikbaar te stellen voor de
flyer van Vereniging Dorpsbelang Maurik voor het werven van nieuwe leden.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen/mededelingen voor de rondvraag.
9. Sluiting door de voorzitter
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en bedankt de aanwezigen.

Vastgesteld d.d. 31 oktober 2018
Corrie Blommaert (voorzitster):

Gert van Os (secretaris)
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