Verslag ledenvergadering VDM dinsdag 19 oktober 2010
Aanwezig namens het bestuur
Joop Roos (voorzitter) (JR), Corrie Blommaert (CB), Richard Staffhorst (RS), Cor Koops (secretaris) (CK), Rob
van Ulden (RvU), Herman van Meeteren (HvM) en Petra Honders (notulen) (PH)
Aanwezig: 30 leden.
Afwezig met kennisgeving: de heer S. van Alfen (wethouder), Mevrouw Van Zijl, De heer Opic, J.D. den Otter,
W. van der Gun, G. van Os, R. Gotink, mevrouw G. v.d. Donk.
1.

Opening voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet namens het bestuur iedereen welkom De politiek is deze
avond afwezig in verband met een ingelaste voorbereidende raadsvergadering over de
bezuinigingen. Deze ledenvergadering is extra feestelijk in verband met het 10-jarig jubileum. De
voorzitter meldt dat het na 10 jaar ook tijd werd voor een website www.dorpsbelang-maurik.nl . De
website is ontwikkeld door mevrouw Else Schipper.

2.

otulen vergadering 13 april 2010
De notulen worden tekstueel en inhoudelijk vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

3.

Jaarplan 2011
De voorzitter deelt mee welke onderwerpen het bestuur in 2011 gaat volgen. Het jaarplan is
toegevoegd als bijlage bij de vergaderstukken en tevens in te zien op de website van VDM.

4.

Vaststellen contributie 2011
Tijdens de vergadering is vastgesteld dat de contributie in 2011 6 euro blijft.

5.

Actie Mooi Maurik
De voorzitter overhandigt als dank aan mevrouw Else Schipper een bos bloemen voor de
ontwikkeling en ondersteuning van de website.
De Actie Mooi Maurik is eigenlijk bedoeld voor inwoners die hun directe leefomgeving schoon
houden. Omdat het bestuur geen namen van inwoners heeft ontvangen die hieraan voldoen, heeft
het bestuur besloten om dit jaar de prijs uit te reiken aan de heer en mevrouw Snijders van
Toertocht Betuwe gevestigd op het Eiland van Maurik. Toertocht Betuwe verzorgt tochten op een
Solex en hebben een Pitch en Putt golfbaan. De heer en mevrouw Snijders hebben dit voorjaar
geheel belangeloos een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers uit de gemeente. Als dank
overhandigt de voorzitter aan de heer en mevrouw Snijders een bos bloemen en de vogelpot.
De heer Swart merkt op dat de groenvoorziening in Maurik te wensen overlaat. Plantsoenen zijn
heringericht, maar staan toch nog weer vol met onkruid. Gemeente doet niet veel aan
onkruidbestrijding of op een verkeerd tijdstip. De voorzitter meldt dat er op woensdag 20 oktober
een vergadering is op het gemeentehuis over de groenvoorziening.

6.

Presentatie van de heer K. Tammes, burgemeester van de gemeente Buren
De heer Tammes geeft een presentatie over de burgemeesters in (gemeente) Maurik. De heer
Tammes heeft 4 politieke romans geschreven (uitgegeven door De Vijver in Afferden
www.devijver.com). Daarnaast heeft de heer Tammes verschillende artikelen geschreven over
burgemeesters in het blad ‘De drie steden’ van het Regionaal Archief. De heer Tammes sluit zijn
presentatie af met een voordracht uit zijn laatste boek.

7.

Rondvraag
Mevrouw L. van Rooij van de SWB geeft een toelichting over de stand van zaken betreffende De
Slaag en Maurik Oost. De woningen op de Slaag die blijven staan worden op dit moment
gerenoveerd. De verwachting is dat dit na de bouwvak in 2011 klaar is.
Maurik Oost: hopelijk wordt er na de bouwvak in 2011 gestart met het bouwen van de
huurwoningen. De opbrengst van de voorzieningenzone wordt mogelijk gebruikt voor het
realiseren van een Kulturhuis. Ook wordt er gekeken of er een tijdelijke sporthal kan komen in
Oost.
De heer Rob van Ulden vraagt waarom de afbraak van de Christelijke School stil ligt. Dit komt
doordat de aannemer failliet is.
De heer A. Onink vraagt wat de stand van zaken is van het project leefbaarheid Maurik. Volgens de
voorzitter hebben een aantal studenten een rondleiding gehad door Maurik en van daaruit
interviews gehouden met ongeveer 20 inwoners. Medio januari 2011 is er een evaluatie. Volgens
mevrouw Corrie Blommaert zijn de studenten nog op zoek naar meer inwoners voor een interview.

8.

Sluiting
De voorzitter sluit deze vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

