Verslag ledenvergadering VDM dinsdag 5 april 2011
Aanwezig namens het bestuur:
Joop Roos (voorzitter) (JR), Cor Koops (secretaris (CK), Richard Staffhorst (RS), Rob van Ulden
(RvU), Herman van Meeteren (HvM) en Corrie Blommaert (notulist) (CB).
Aanwezig: 31 leden.
Afwezig met kennisgeving:
Anny Hamster, Daniëlle van den Berg-van Essen, Gert van Os, Tanja van Wolferen, Dick
Overwater, Wim Engelen, Jan-Willem Schipper, Will van der Gun, Petra Honders, Gerry van
den Donk, Rick Gotink en Jeanette Smit.

1. Opening voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet namens het bestuur iedereen welkom.
Een bijzonder woord van welkom wordt gericht aan Gert Jan van Ingen
(wethouder/portefeuillehouder Ruimtelijke ordening gemeente Buren), Marius
Schoppink (projectleider Ruimtelijke Ordening gemeente Buren), Jeroen van Keulen
(Maurik CV, projectleider Maurik-Oost), Sander van Alfen (wethouder/portefeuillehouder Contact met kernen gemeente Buren), Linda van Rooijen en Peter van Essen
(SWB).
Verder deelt hij mede dat Petra Honders, die aftreedt als bestuurslid helaas door
ziekte afwezig is. Er zal op nog gepaste wijze afscheid van haar genomen worden.
2. Maurik-Oost
Op uitnodiging van VDM worden door Marius Schoppink en Jeroen van Keulen de
ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot Maurik-Oost uiteengezet.
Wethouder Van Ingen beantwoordt de onder onze leden levende vragen.
3. Notulen vergadering 19 oktober 2010
Mw L. van Rooijen wil graag een nuance aangebracht hebben in de tweede zin van de
tweede alinea van punt 7. De opbrengst....zou mogelijk gebruikt kunnen worden
voor....
Voor het overige worden de notulen zowel tekstueel als inhoudelijk vastgesteld.
4. Financiële verantwoording 2010
Voor het eerst in het bestaan van VDM is het jaar afgesloten met een negatief saldo
van € 800,00. Het resultaat is te verklaren uit het ontwikkelen en het in de lucht
brengen van onze website en een investering in vogelpotten.
Het eigen vermogen van VDM bedraagt ca. € 2500,00.
De penningmeester heeft grotere inspanning moeten verrichten om de contributies
te innen.

De kascommissie, bestaande uit mw M. Heeres en dhr G. van Os, heeft de financiële
administratie en de kas gecontroleerd. De voorzitter heeft de door de heer van Os
opgetekende bevindingen aan de vergadering voorgelezen.
Mw Heeres heeft haar termijn als kascommissielid er op zitten en wordt, na
stemming, opgevolgd door dhr H. Schumacher.
Mw Heeres ontvangt onder dankzegging voor haar inzet een fleurige attentie.

5. Jaarverslag activiteiten
De secretaris leest het jaarverslag voor. Er worden over het verslag geen
opmerkingen gemaakt.
6. Bestuursverkiezing
Joop Roos wordt voor een nieuwe periode herverkozen in het bestuur. Joop zegt in
principe beschikbaar te zijn als voorzitter tot er een andere ‘opstaat’.
Op de vacante plaats van Petra Honders wordt Else Schipper benoemd tot nieuw
bestuurslid. Else wordt verwelkomd met een bloemetje.

7. Rondvraag
De heer Zwart vraagt of er al iets bekend is over de vernielingen aan de Brede School.
Wethouder Van Alfen antwoordt: nee.
Er komt een vraag over hinderlijk parkeren bij De Valentijn. Wethouder Van Alfen
heeft de vraag genoteerd en zegt toe er “achter aan te gaan”.
Nav een vraag van Herman van Meeteren geeft dhr Van Essen (projectmanager van
SWB) toelichting op de stand van zaken met betrekking tot De Slaag.
De heer A. Onink heeft diverse vragen en opmerkingen:
• Waar moeten de huurders heen tijdens uitvoering plan De Slaag? Er wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van de bewoners en
naar adequate oplossingen gezocht.
• Wat gebeurt er met het voormalige perceel van De Hoeksteen aan de
Kapelstraat? Antwoord: grond is geëgaliseerd en ingezaaid. Voorlopig zijn er
geen plannen voor de locatie.
• Komt er dit jaar weer een actie ‘Mooi Maurik’? Ja die komt er.
• De heer Onink zegt met betrekking tot vernielingen e.d. het vreselijk te vinden
wat er allemaal in Maurik gebeurt.
Nav een opmerking stelt de heer De Molenaar de situatie rond de dijkverzwaring in
onze gemeente aan de orde. De werken vinden plaats van ongeveer De Loswal tot
Rijswijk. Dat betekent dat de ingrepen voor Maurik minimaal zullen zijn.
De heer E. Tuinier spreekt zijn ergernis uit over het ten behoeve van de afwatering
wegschuiven van de bermgrond in de Tielse- en Maurikse straat.

Het nalopen van de lantaarns is verlaat. Daarom stelt de heer Tuinier vragen over het
functioneren van de gemeente in deze.
Nav de opmerkingen van de heer Tuinier betreffende de Tielse- en Mauriksestraat
vraagt de heer Zwart of er in het belang van de schoolgaande jeugd een fietspad in
deze straten kan komen.
Mw Ter Haar zegt dat haar haren haar te berge rijzen bij het aanschouwen van de
vernielde en bekladde JOB bij het gemeentehuis. Wethouder Van Alfen beaamt dat
het er verschrikkelijk uitziet en dat er wat aan gedaan moet worden.
De heer Ter Haar merkt op dat er op een aantal plaatsen in de dorpskern auto’s op
het trottoir geplaatst worden. Hierdoor blijft er te weinig loopruimte over.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de
aanwezigen voor hun komst.

