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Jaarverslag 2020-2021 

 
Met dit verslag willen wij onze leden informeren over de activiteiten die in 2020 en 2021 hebben 
plaatsgevonden. Zo’n verslag wordt op de voorjaarsvergadering voorgelegd aan de leden. 
De laatste 2 jaren zijn echter geheel anders verlopen dan de voorgaande jaren en door Covid hebben we geen 
enkele ledenvergadering kunnen houden. Toch wil ik hier een overzicht geven van een aantal activiteiten welke 
we wel hebben kunnen doen: 
 
2020 
 
Het bestuur heeft 5 x intern vergaderd. Aan het begin van dit jaar heeft José van Ingen aangegeven zich niet 
meer te kunnen inzetten voor het bestuur en te willen stoppen. Zij heeft hierna ook niet meer mee vergaderd. 
 
Bestuursleden hebben in de loop van het jaar ondanks de COVID nog wel aan diverse activiteiten kunnen 
deelnemen.  Belangrijkste zaken even op een rijtje: 

- Vereniging Dorpsbelang wordt ook uitgenodigd bij het overleg van de Signaleringsgroep Maurik en 
Corrie en Minoes zijn op 21 januari hierbij aanwezig geweest.  

- Op 29 januari werd in de Heerlijkheid te Eck en Wiel door de gemeente een avond georganiseerd om 
te komen tot een Sport en Beweegakkoord voor de gemeente Buren. Diverse organisatie op gebied 
van sport, zowel commercieel als gewone sportverenigingen, BasisBuren voor de scholen, de 
Jeugdraad en fysio-aanbieders waren eveneens aanwezig. Voor VDM heeft Gert aan deze avond 
deelgenomen. Het doel van het Sportakkoord werd uitgelegd en in gespreksgroepjes is gediscussieerd 
welke activiteiten er al bestaan en wat er verder gedaan kan worden om de jeugd te stimuleren voor 
het sporten.   

- De Zwerfafvalbrigade is officieel van start gegaan op zaterdag 29 februari. Corrie is vanuit VDM bij de 
aftrap aanwezig geweest. 

- Op 5 maart was er een informatieavond over Veiligheid. Hierbij waren de bewonersverenigingen en de 
raad uitgenodigd. Het was een openbare informatieavond waarbij alle inwoners welkom waren. Voor 
VDM heeft Gert heeft deze avond bijgewoond. 

- De herdenking op 4 mei jl. heeft dit jaar een geheel andere sfeer gekend. Geen samenkomst in de 
kerk, geen toespraken en geen optreden van Kunst en Vriendschap. In het gehele land heeft men toch 
getracht om op een of andere wijze aandacht te geven aan deze herdenking. In Maurik hebben enkele 
afgevaardigden van de gemeente en van het Comité 4 Mei ’s ochtend een krans bij het monument op 
het Kerkplein gelegd, evenals op het oorlogsgraf op de katholieke begraafplaats. Namens Dorpsbelang 
zijn Lidi en Gert aan het eind van de ochtend en bloemstuk gaan plaatsen bij het monument.  

- Op 18 mei hebben Minoes en ik een kennismakingsgesprek gevoerd met wethouder Karl Maier en 
Esther Wormgoor als beleidsmedewerker. Het was onderling aftasten van welke insteek moet het 
gesprek hebben en welke verwachtingen hebben we van elkaar. De gemeente Buren wil graag een 
actief kernenbeleid voeren en kerngericht werken. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat er bij de 
bewoners en verenigingen in een kern leeft! Hamvraag, is VDM wel een juiste afspiegeling is van de 
kern Maurik? Is een ledenbestand van 120 mensen dit, en hoe is de samenwerking met andere 
verenigingen?  Voor de beleidsmakers van de gemeente is het niet mogelijk om voor iedereen beleid 
te maken, en zij zijn van mening dat zij deze niet hoeft te creëren maar dat deze vanuit de kern 
aangedragen dient te worden. Vraag ligt dus bij ons, hoe mensen te bewegen, hoe krachten vanuit de 
kern te bundelen? 

- Levend Landschap heeft op 30 juni a.s. bij J. Heres een bijeenkomst gehouden voor de betrokkenen bij 
het project Levend Landschap. Iedereen welke hier al eerder bij de gesprekken is geweest was 
persoonlijke uitgenodigd. De StaVaZa is in de Coronatijd door enkele groepen vastgelegd in de 
projectformulieren. 

- Deel van de bermen in het Essenbos is op 12 oktober met een bloemenzaadmengsel ingezaaid. Dit 
betreft een proef voor een 5-tal jaren om meer biodiversiteit in de bermen te krijgen en om deze 
tevens te verfraaien. 
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- Nadat de Voorjaarsvergadering niet kon plaatvinden werd ook de Najaarsvergadering geannuleerd.  
De leden hebben we eind 2020 een ledenbrief toegestuurd met ook het financieel verslag over 2019, 
het verslag van de najaarsvergadering 2019 en een jaarverslag over 2019.  In de ledenbrief onze zorg 
uitgesproken hoe we Vereniging Dorpsbelang Maurik in stand kunnen houden. Helaas heeft geen 
enkel lid hierop gereageerd. 

 
2021 
 
Helaas is 2021 weinig positiever verlopen dan het jaar hiervoor. Ook dit jaar werden veel activiteiten in een 
ander jasje gegoten of geannuleerd.  Toch ook voor het afgelopen jaar de zaken even op een rijtje: 
 

- Corrie heeft als gevolg van een stevige Covid-besmetting lange tijd nauwelijks activiteiten voor VDM 
kunnen uitvoeren. Als bestuur helaas een jaar lang door de coronamaatregelen weinig kunnen doen. 
Het bestuur heeft slechts 2x met elkaar kunnen vergaderen.  

- Wel zijn er een aantal video-overleggen geweest met diverse instanties. 
- Allereerst het gesprek met de andere dorpsraden over de toekomstoriëntatie van de gemeente Buren. 

Dit werd geleid door bureau Berenschot. Veel kritiek vanuit de dorpsraden richting gemeente over 
beleid, afspraken etc. Het rapport is door het bureau verder uitgewerkt en aan de raad toegestuurd. 

- Op 17 februari heeft Corrie namens VDM deelgenomen aan het virtuele afscheid van burgemeester 
Jan de Boer. 

- Op 4 mei jl. zijn er door Corrie, Minoes en Gert, als vertegenwoordigers van VDM, bloemen gelegd bij 
het monument op het Kerkplein ter herdenking aan 4 mei. 

- Op donderdag 6 mei was er een Teamgesprek tussen VDM (voorzitter), wethouder Maier, Ranesh 
Balla (beleidsadviseur leefbaarheid) en Simone Koomans over de herziening van het Convenant 1999-
2007 De gemeente wil graag de contacten verstevigen en ziet een belangrijke rol voor 
dorpsorganisaties. Op de vraag van de wethouder hoe wij vroeger met elkaar omgingen heeft Corrie 
kunnen vertellen welke obstakels er in de achterliggende jaren zijn geweest. (Samengevat: gebrek aan 
continuïteit aan de kant van de gemeente, vele wethouders wisselingen met goedbedoelende 
wethouders die telkens weer hetzelfde wiel probeerden uit te vinden, steeds wisselende 
contactambtenaren, het niet nakomen van de in het convenant vastgelegde halfjaarlijkse ontmoeting, 
het achterna moeten lopen van de toegezegde notulen, het niet reageren op onze brief omtrent de 
campings etc.) Op de vraag wat wij per sé in het convenant willen is er geantwoord dat we in elk geval 
de 2 x per jaar ontmoeting, het (on)gevraagd adviesrecht en de lidmaatschapskosten van DKK terug 
willen zien. 

- Verder waren we uitgenodigd voor een Zoom overleg over gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
GVVP Buren. Hier hebben geen bestuursleden aan meegedaan. 

- Met betrekking tot de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die 1 juli is 
ingegaan hebben Corrie en Gert aan een Zoom meeting meegedaan waarin ook nog verdere stappen 
werden uitgelegd. Dit stappenplan dient nog verder uitgewerkt te worden. 

- Van Jan Heres de melding dat er 7 september een overleg is geweest de gemeente Buren over de 
renovatie van de beplanting in het Groene Straatje. Over de mogelijkheden tot het realiseren van een 
Klompenpad is verder niets meer vernomen maar is nog niet geannuleerd en komt mogelijk in 2022 
weer op de agenda. 

- Uitnodiging van Stichting Dorpshuis ’t Klokhuis om in het kader van burendag kennis te maken met het 
vernieuwde dorpshuis. Er is door de het bestuur en de vrijwilligers van ‘t Klokhuis veel werk verzet en 
de vrijwilligers zetten er echt de schouders. Minoes is namens VDM hiernaartoe geweest en had een 
leuk herfststukje meegenomen.  

- Op 1 december jl. was de Najaarsvergadering gepland. Op deze avond was ook de Gemeente 
uitgenodigd om een toelichting te geven op de omgevingsvisie en plannen rond toekomstige 
recreatievoorzieningen, helaas moest deze avond op het laatste moment weer geannuleerd worden. 

- Op 2 december was er de ondertekening van het nieuwe convenant met de gemeente Buren door 
Corrie en Gert. 
 

Namens het bestuur: Gert van Os, secretaris. 
                              
 


