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Jaarverslag 2017 
 
Met dit verslag willen wij onze leden informeren welke activiteiten er in het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden. 
 
Het jaar 2017 werd begonnen met de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren. 
 
Dit jaar hebben op de voorjaarsvergadering zowel Cor Koops als Daniëlle van Essen het bestuur verlaten. 
Tevens zijn de taken binnen het bestuur hierdoor herverdeeld. Lidi Bouwman heeft het penningmeesterschap 
van Richard Staffhorst overgenomen en Gert van Os is het secretariaat gaan doen. 
 
Vanuit Welzijn Rivierstroom is er een nieuw contactpersoon, namelijk de heer Marien van Schijndel.  
 
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 6x intern vergadert. 
Voor de leden zijn er  de voorjaars- en de najaarsvergadering geweest. 
Naast de vaste agendapunten als financiën, contributie etc. was er in de voorjaarsvergadering aandacht voor 
het Herdenkingscomité 4 mei waarover de heer en mevr. Schrama een interessant presentatie verzorgden. 
Tevens heeft het bestuur een krans gelegd bij het monument op het Kerkplein tijdens de Herdenking op 4 mei. 
 
Op de najaarsvergadering heeft de heer van Doorn een leuke fotopresentatie gegeven met tal foto’s uit het 
verleden van Maurik. Hierbij kwamen veel verhalen van ‘vroeger’ weer naar voren. 
 
De speeltuinvereniging heeft meegedaan aan NL Doet en Corrie en ik hebben geholpen om diverse toestellen 
weer een fris kleurtje te geven.  
 
Als bestuur zijn we verder ook aanwezig geweest op de diverse vergaderingen betreffende de toekomst van 
dorpshuis Het Klokhuis. Zowel op de avonden voor de gebruikers als het overleg per vereniging met de 
gemeentelijke ambtenaren. Ondanks dat het er in het begin van 2017 er nog naar uitzag dat er mogelijk een 
doorstart voor Het klokhuis mogelijk zou zijn is er een raadsbesluit genomen om geld te reserveren voor de 
sloop van het dorpshuis.  
 
De vereniging De Kleine Kernen, waar we lid van zijn, heeft deze zomer een (her)kennismakingsgesprek 
gehouden met ons. Zij willen graag ondersteuning geven bij het uitwerken van projecten en initiatieven. ER zijn 
verder geen concrete stappen ondernomen.  
 
Op bestuurlijk niveau was er eindelijk ook weer een overleg met de wethouder gepland. Door het uiteenvallen 
van de gemeentecoalitie en het opstappen van 2 wethouders waren de contacten op een laag pitje komen te 
staan. Ook het verloop binnen de groep van ambtenaren werkte niet mee aan de continuïteit van het overleg. 
 
Het overleg begin december met wethouder Benschop en de ambtenaar Marc Koenders was constructief en zal 
komend voorjaar zeker weer een vervolg krijgen. Aangedragen punten zijn waar mogelijk zelfs al opgelost 
(laten zakken van trottoirranden aan de Marijkelaan zodat rollaters en rolstollen geen hinder ondervinden bij 
bepaalde inritten) 
 
Ook zijn dit jaar ook weer diverse informatie- en gemeenteraadsvergaderingen bezocht. 
 
Verder zijn er dit jaar een aantal ontmoetingen geweest met andere dorpsverenigingen en gemeentelijke 
ambtenaren over de invulling van toekomstig beleid. In de vergadering begin dit jaar was de algemene klacht 
bij dorpsverenigingen is dat er veel langs elkaar heen wordt gewerkt en het beleid voor de toekomst niet 
duidelijk is. Het lijkt dat deze geluiden wel opgepakt worden bij de ambtenaren en dat er volop kansen liggen 
voor de toekomst. Op de latere ontmoetingen in het dorpshuis van Kerk-Avezaath (28/9) en op het 
gemeentehuis (28/10) in kader van toekomstig beleid voor ‘Leefomgeving Buren’ is constructief met de overige 
deelnemers hieraan gewerkt.  
 
Met een nieuwe raad, een positieve opstelling van de dorpsraden en de inbreng van onze leden liggen er zeker 
kansen voor de toekomst.  
 
Namens het bestuur: Gert van Os, secretaris. 


