Jaarverslag 2018
Met dit verslag willen wij onze leden informeren welke activiteiten er in het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 8x intern vergadert.
Ook zijn dit jaar weer diverse informatie- en gemeenteraadsvergaderingen bezocht.
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 werk van de wijkagent. Karel van de Vooren is wijkagent voor o.a. Maurik en heeft op deze avond verteld
wat het werk van de wijkagent inhoud. Naast het geven van informatie over criminaliteitscijfers en de uitleg
van zijn werk was er ook ruimte om te discussiëren en konden de leden een inbreng geven.
Vereniging Dorpsbelang Maurik was aanwezig bij de 4 mei Herdenking op het Kerkplein en heeft een
bloemstuk gelegd bij het herdenkingsmonument.
In 2017 heeft het bestuur extra aandacht besteedt om leden te herinneren aan het voldoen van de contributie.
We hebben hierop veel positieve respons gehad, een enkeling nam de moeite zich af te melden. Helaas waren
er ook leden welke wij niet op vergaderingen zien en ook verder geen enkele reactie hebben gegeven. Hierop
heeft het bestuur besloten om in 2018 een 15 tal leden uit te schrijven.
Om de krimp van ons ledental tegen te gaan is begin 2018 besloten om een 1500 flyers te laten maken. Dit om
de bewoners van Maurik opmerkzaam te maken op ons bestaan en wat wij willen doen voor Maurik. Deze
flyers zijn bezorgd samen met Maurik Rond. De resultaat hiervan was de aanmelding van 3 nieuwe leden!.
Met betrekking tot de wet Bescherming Persoonsgegevens heeft Vereniging Dorpsbelang Maurik op basis van
de richtlijnen van het DKK verklaring op de website gepubliceerd.
In het voorjaar van 2018 waren er de gemeenteraadsverkiezingen. Vlak voor de zomer is er een nieuwe raad en
een nieuw college beëdigd. Op 1 juni heeft een delegatie van het bestuur kennisgemaakt met het nieuwe
college. Na het zomerreces hebben we op 28 augustus met wethouder Gerdjan Keller een verdere
kennismaking gehad. De gemeente heeft aangegeven meer kerngericht te willen gaan werken. Dit beleid moet
nog verder uitgewerkt gaan worden in 2019. Een aantal kernen zullen hierin als een pilot gaan fungeren. Niet
de gemeente, maar de inwoners van de kernen kunnen aangeven wat men belangrijk vindt en hierover met de
gemeente het overleg voeren. Dorpsbelangen organisaties kunnen hierin een actieve rollen vervullen. In de
najaarsvergadering was de heer Keller aanwezig en heeft de aanwezige leden uitleg gegeven omtrent het
nieuwe beleid.
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Verder was er op de najaarsvergadering aandacht aan het 50 jarig jubileum van verzorgingshuis de Valentijn.
De heer Johan de Wit, voorzitter van Stichting Vrienden van de Valentijn heeft een stukje geschiedenis over de
Valentijn verteld en uitleg gegeven over de activiteiten welke er rond het 50 jarig jubileum gepland staan.

Dit jaar hebben enkele bestuursleden ook de najaarsvergadering van DKK bezocht. Deze avond had als speciaal
thema BewonersOverlegOrganisaties. BOO’s is de verzamelnaam voor alle dorps- en wijkorganisaties die zich
in overkoepelende zin inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. Zij noemen zich veelal
dorpsbelangenorganisatie, dorpsraad, dorpsoverleg, dorpsplatform, wijkraad of wijkplatform.
De rol van de traditionele BOO is aan het veranderen. Naast en buiten de dorpsorganisatie om organiseren
bewoners zich (veelal rond één thema) en nemen hun verantwoordelijkheid om die voorziening te realiseren of
activiteit te organiseren, die zij van belang vinden voor de leefbaarheid van de gemeenschap. Voor ons was dit
een interessante avond en gaf een aardige inkijk hoe andere dorpsorganisaties in Gelderland werken.
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft zich vorig jaar zomer bij ons gemeld met de mededeling dat zij
opdracht hadden gekregen van de gemeente Buren om te onderzoeken of er in Maurik draagvlak is voor een
project Levend Landschap Maurik. In Maurik Rond is destijds een oproep gedaan om ideeën in te dienen. Van
verschillende kanten zijn suggesties binnen gekomen. Na enkele voorbesprekingen op het gemeentehuis zijn
eind vorig jaar enkele vergaderingen geweest in ’t Klokhuis. Op deze avonden zijn nog aanvullende ideeën ter
sprake gekomen en zijn er projectgroepen gevormd. Deze projectgroepen gaan de plannen verder uitwerken.
Ons lid de heer Jan Heres is groepscoördinator en zal op de voorjaarsvergadering uitleg geven over de huidige
stand van zaken en welke plannen er verder onderzocht worden op haalbaarheid.
Vereniging Dorpsbelang Maurik zal in het verdere traject verder een begeleidende rol nemen om bewoners
van Maurik hiervan op de hoogte te houden.

