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Opening wethouder van der Donk
Wethouder Gerry van der Donk heet alle aanwezigen (ongeveer 80) van harte welkom.
Zij vervangt wethouder Sander van Alfen.
Van der Donk licht toe dat inwoners en gemeente steeds meer op elkaar aangewezen
zijn. De gemeente kan niet alles voor elkaar krijgen. We moeten pas op de plaats maken
en helaas bezuinigen, inkrimpen en bijstellen. Maar de gemeente gaat niet overal over.
Vanavond praten we over leefbaarheid. Dat betekent voor ieder wat anders. Maar 1 ding
telt voor iedereen: je kunt er zelf wat aan doen!! Dit project biedt mogelijkheden voor
uw eigen inzet. Het begin is al gemaakt, want een actieve groep Maurikkers is al
maanden bezig met de voorbereiding van vanavond.
‘Maak meer van Maurik!’
Dat is de oproep voor vanavond. Er zijn al veel onderwerpen aangegeven, u gaat daar
vanavond mee aan de slag. Het is belangrijk dat we de mogelijkheden opzoeken, dingen
die echt kunnen en die we met enige inspanning naar ons toe kunnen trekken. Grote
ruimtelijke visies, overweldigende toekomstplannen, kostbare en langlopende projecten:
daar zitten niet direct de kansen voor de korte termijn. Zoek het dichtbij, in alledag en in
de mensen en mogelijkheden van nu.
Verlanglijstjes of inspeelmogelijkheden
Werken aan leefbaarheid betekent ook dat de gemeente en de instellingen zich anders
gaan opstellen. We nemen geen verlanglijstjes mee naar huis van dingen die we
overnemen en als leverancier voor u gaan regelen. We proberen het anders te gaan
doen: vanuit onze taken en verantwoordelijkheden zoeken we naar mogelijkheden om in
te spelen. In te spelen op de belangrijke toppers van de agenda die u vanavond gaat
maken. Daarvoor zijn we hier vanavond dan ook: de inspeelmogelijkheden opzoeken.
Waar kunnen we bijdragen om initiatieven te realiseren of problemen te helpen oplossen.
Bij voorkeur samen met u als inwoners.
Ideeën van leerlingen groep 8
Vanavond kunnen de aanwezigen ook de foto’s en bijbehorende ideeën van de kinderen
bekijken en hun punt aan het beste idee geven. Sander van Alfen laat u weten dat hij
graag de twee leerlingen met de hoogste gescoorde ideeën in het gemeentehuis
uitnodigt om hem te bezoeken en kennis te maken. Dat kan vergezeld van enkele
klasgenootjes. Hij is ook wethouder van Jeugdzaken en hoort graag hoe kinderen tegen
hun dorp aankijken. Verder zal geregeld worden dat we alle foto’s in de hal van het
gemeentehuis aan alle bezoekers en medewerkers kunnen laten zien.
Mevrouw van der Donk verlaat de bijeenkomst na de opening. Niet uit gebrek aan
belangstelling, maar omdat de inwoners vooral zelf het woord krijgen vanavond.
Burgemeester en wethouders zien de uitkomsten met belangstelling tegemoet.

Toelichting leefbaarheid door Jan Christiaans (Gemeente Buren)
De gemeente Buren heeft in haar Kernenbeleid beschreven hoe zij omgaat met de
inwoners van de dorpen:
1.
Elkaar kennen:
gemeente kent haar inwoners
Kernenbeleid gemeente Buren
en vice versa. Maar ook:
inwoners weten elkaar te vinden
4 speerpunten:
2.
Uitgangspunt:
leefbaarheid (schoon, heel,
veilig dorp & betrokken
1. Elkaar kennen
inwoners)
2. Leefbaarheid
3.
Samenwerking over de
3. Samenwerken
schotten van afdelingen heen,
4. Geen verlanglijstjes
binnen de gemeente maar ook
met maatschappelijke
organisaties
4.
Inwoners zelf aan zet,
geen verlanglijstjes! Sommige
dingen moet de overheid of de
gemeente echt zelf doen: veiligheid, vergunningen, regels en handhaving. Weer andere
dingen, en dat worden er steeds meer, horen allereerst bij inwoners thuis. Daartussenin
zitten de gedeelde verantwoordelijkheden, en daar hebben we het vanavond over.

Meedenken over leefbaarheid
in Maurik:
– Wat speelt er? Inwoners zijn expert!
– Welke oplossingen zijn mogelijk?
– Wie voert uit?
• Inwoners
• Gemeente
• Maatschappelijke organisaties

Dorpsplan of dorpsagenda is
een goede mogelijkheid. We
hebben voorbeelden KerkAvezaath. Hoe dan ook: het is
een agenda van het dorp, niet
van de gemeente. Zorg dus ook
voor uw eigen spreekbuis. We
hebben al de vereniging
Dorpsbelang Maurik, deze
bestaat inmiddels ruim 10 jaar,
maak gebruik van de ervaring
die er is.
Hoe kaart u dingen aan, hoe
komt u tot oplossingen? Veel is
mogelijk. Zoek contact met
instanties, overleg met hen,

zoek dingen uit.
Maar vooral: spreek de eigen krachten in het dorp aan. Je staat telkens weer versteld
van de knowhow en ervaring die er in een dorp zit. Ook vanavond kan een begin
gemaakt worden met werkgroepjes en afspraken. Mensen van Mozaiek Jongerenwerk, St.
woningbouw Betuwe en Welzijn Buren zijn hier vanavond en staan open om hulp en extra
zeil te bieden. Maar de wind, die maakt u zelf. Voor uitvoering geldt ongeveer hetzelfde.
Gemeente en instellingen willen ruimte en hulp bieden waar mogelijk. Maar wel altijd
gericht op haalbaarheid en concrete resultaten. Steeds meer dingen komen bij inwoners
te liggen. Denk aan de speeltuintjes in Maurik.

Toelichting Leefbaarheidsproject door Josien Hissink (VKK Gelderland)
Het project ‘Rivierenland in eigen
hand brengt 3 groepen bij elkaar:
- Inwoners van het dorp
- Jongeren
- Medewerkers van gemeente en
maatschappelijk betrokken
organisaties.
Door samen te werken is er meer
voor elkaar te krijgen voor het dorp!

Rivierenland in Eigen Hand
Leefbare dorpen waar inwoners (jong en oud) de
schouders onder willen zetten!

Zelfwerkzame inwoners die
initiatief nem en en
verantwoordelijkheid
voelen voor leefomgeving

Sa menwerken

Actieve jongeren,
en bewust

Elkaar kennen zelfverzekerd

Betrokken gemeente
en sociale organisaties
als partner

Om samen te werken aan een
leefbaar dorp heb je een ‘dirigent’
Werken aan leefbaarheid:
nodig die samen met de inwoners
een plan voor het dorp opstelt en de
1. Plan
uitvoering coördineert. In Maurik is
dat Vereniging Dorpsbelang Maurik.
2. Aansturing VDM
Daarnaast zijn de doeners nodig die
3. Coördinatie
de handen uit de mouwen willen
steken voor hun dorp. Zij gaan
Samenwerken:
concreet met een project aan de
slag.
Als inwoners sta je niet alleen, je
Met professionals;
werkt samen met diverse
Gemeente, Welzijn
organisaties. Elkaar serieus nemen is
Buren, Mozaïek,
in zo’n samenwerkingsverband
UitRwaarde, SWB
essentieel. Dit bereiken we door
samen een plan te maken en te
laten zien dat er draagvlak is voor de ideeën en wensen.

Uitvoering van het plan:
Doeners,
Werkgroepen met begin
en eind
Concreet, praktisch en
zichtbaar
Elkaar serieus nemen:
Samen doelen bepalen
Afspraken maken
Draagvlak in dorp

Toelichting Jongerentraject door Marc Horsten (Mozaïek Welzijn)

In het kader van de overlast door
jeugd bij de JOP bij het
gemeentehuis zijn gesprekken
gevoerd en er zijn leef- en
gedragsregels opgesteld. Een
beheergroep is aanspreekpunt voor
allerlei zaken voor de jeugd. Een
voorstel van de beheergroep was om
te sporten met muziek. Naar
aanleiding van dit idee is
‘Sportzbeats’ opgestart. In 2011
wordt sportzbeats georganiseerd op:
•
•
•
•
•
•
•

28
25
25
15
27
24
22

Januari 2011
Februari 2011
Maart 2011
April 2011
Mei 2011
Juni 2011
Juli 2011

Het doel van Sportzbeats is om
samen met verenigingen activiteiten
voor jongeren te organiseren met als
thema ‘muziek en sport’. Het
toekomstbeeld is hiernaast
geschetst.

Jongerentraject Rivierenland in eigen hand
Overlast bij de JOP
Gesprekken met jongeren, ouders, ambulant jongerenwerk, politie,
burgemeester en gemeente
Gezamenlijk opstellen van leef- en gedragsregels
Handhaven door politie in het gebied

Oprichting beheergroep jongeren Maurik

Voorstel: sporten met muziek
Samen met: Plattelands Jongeren, Stichting UitRwaarde, VKK, Brede school Maurik,
kinderopvang Sklm en SWB

Sportzbeats Maurik

Toekomstbeeld
•
•
•
•

Verenigingen werken samen
Verenigingen betrekken jongeren
Jongeren vinden makkelijk aansluiting
Doet u mee? Denkt u mee? Dat kan als…
– Ouder
– Vrijwilliger
– Muzikant
– Sporter

Inwoners aan het woord
Na vele woorden van inleiding, worden de aanwezigen gevraagd om uit hun stoelen te
komen en per thema hun ideeën kenbaar te maken. Dit gebeurt door een idee op te
schrijven en bij het betreffende thema te plakken. Bij het plakken moeten mensen
rekening houden met de beoogde probleemeigenaar/uitvoerder. Is het een project voor
inwoners zelf, voor gemeenten en maatschappelijk betrokken organisaties of leent het
onderwerp zich voor samenwerking? De onderwerpen zijn:

De thema’s en onderwerpen
Thema

Onderwerpen waarvoor ideeën welkom zijn

De openbare ruimte
van Maurik

Verkeer en veiligheid, Parkeervoorzieningen, Groenvoorzieningen
en onderhoud straten, Bereikbaarheid omliggende dorpen/steden en
openbaar vervoer, Rijnbandijk, Is Maurik uitnodigend? Entree van
het dorp

Ton Wormgoor
Actief in Maurik

Martijn Roumen
Maurik voor iedereen,
wonen en economie

Erik Arkesteijn
Communicatie

Josien Hissink
Overig

Sporthal; Jeugdactiviteiten; Verenigingen (bestuur en leden);
Bibliotheek; Samenwerking tussen scholen, verenigingen en
organisaties in het dorp; Dorpsgevoel op gebied van sociale
samenhang
Recreatie; Verbinding dorp met Rijnbandijk; Woonvoorzieningen;
Toekomst huidige centrum; Dorpsgevoel (identiteit);
Winkelvoorzieningen; Dorpsvisie
Communicatie over projecten in het dorp; Burgerparticipatie;
Klankbordgroepen; Netwerken; Websites en nieuwsbrieven
Alles wat u niet bij bovenstaande thema’s kwijt kunt!

