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Openingswoord 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. Dit project biedt 

mogelijkheden voor uw eigen inzet. Werken aan leefbaarheid betekent ook dat 

de gemeente en de instellingen zich anders gaan opstellen. 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.  

Samenvatting van de opbrengsten: 

 

Actief in Maurik – totaal 52 punten voor dit thema 

Samenwerking van verenigingen staat bij dit thema centraal. Een sporthal 

eventueel geschikt voor meerdere doeleinden zou voor veel verenigingen een 

belangrijk doel zijn om in Maurik te behalen. Bij activiteiten en samenwerking 

hoort ook het betrekken van de scholen.  

 Sporthal (voor meerdere doeleinden: multifunctionele ontmoetingsplek) – 

37 punten Multifunctionele ontmoetingsplek vlak bij sportcomplex. Oude 

basisschool misschien. Sportcafé, jeugdhonk ‘Xperience’ van deze tijd. 

Actoren: Verenigingen en gemeente 

 Samenwerking tussen verenigingen – 8 punten Actoren: Verenigingen en 

gemeente 

 Samen coördineren – 2 punten  Actoren: Verenigingen en gemeente 

 Gemeenschappelijk doel: leefbaarheid v/h dorp en saamhorigheid 

vergroten – 1 punt Actoren: Verenigingen en gemeente 

 Scholen Wie: Verenigingen en gemeente 

 

Maurik voor iedereen, wonen en economie – totaal 39 punten voor dit 

thema 

Wonen en zorg maar ook recreatie en ondernemerschap staat bij dit thema 

centraal. Inwoners geven aan dat aandacht voor de inrichting en invulling van 

het oude centrum belangrijk is. 

 

 Woonzorg voor bijzondere doelgroepen en starters, ouderen – 19 punten 

Actoren: Bewoners 

 Leefbaarheid oude dorpskern – 16 punten Actoren: Bewoners, Gemeente, 

Welzijnswerk en ondernemers  

 Meer infrastructuur voor Recreatie en Toerisme – 4 punten Actoren: 

Bewoners en ondernemers 
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Communicatie – totaal 30 punten voor dit thema  

Centraal in dit thema staat informatievoorziening in Maurik; een maandoverzicht 

of informatieblad bijvoorbeeld. Ook de manier waarop VDM communiceert is 

besproken. Daarnaast gaat het thema voer tv en internet, waarover 

onduidelijkheid bestaat.  

 

 Glasvezelnetwerk en digitale TV? – 16 punten Er is geen helderheid over: 

uitleg over glasvezelnetwerk gebruik en aansluitingsmogelijkheden. 

Actoren: Gemeente 

 Maandkalender Maurik – 11 punten Website VDM (mogelijkheid tot digitaal 

aanmelden). Papieren kalender in winkels of met digitaal fotolijstje. 

Actoren: Bewoners 

 Vereniging Dorpsbelang Maurik promoten – 2 punten. Website, scholen, 

opvallend maken voor jong en oud. Actoren: Bewoners 

 Actieve bewoners ludiek belonen voor onderhoud openbare ruimte en 

stimuleren ‘minder bedeelden’. (Mooi Maurik) – 1 punt Actoren: bewoners 

 ‘Nieuwe’ mensen werven voor projecten door nieuwe 

samenwerkingsverbanden. Niet altijd dezelfden, dezelfde groepen Actoren: 

bewoners 

 

De openbare ruimte van Maurik – totaal 22 punten voor dit thema 

Dit thema gaat voornamelijk over verkeer: veiligheid, aandacht voor de recreant 

en maatregelen Rijnbandijk. Daarnaast gaat dit thema in op groenvoorziening en 

verfraaiing dorpsplein.  

 

 Verkeersafwikkeling Rijnbandijk: Snel/langzaam verkeer – 8 punten 

Actoren: Gemeente en provincie 

 Fietsen en wandelen – 7 punten Fiets- en wandelpaden. Verbindingen 

maken met name naar de dijk tussen Maurik en Rijswijk. Actoren: 

Gemeente 

 Groenvoorziening – 4 punten Onderhoud. Graag weer nieuwe bonen aan 

de Prinses Marijkelaan. Rotondes laten adopteren door hoveniers. 

Hondenpoepbeleid!! Eigen verantwoordelijkheid en prullenbakken 

plaatsen. Actoren: Gemeente en bewoners 

 Verkeersveiligheid – 2 punten 30 km zone / 60 km zone handhaven en 

eigen verantwoordelijkheid. Vaste verbinding over Rijn op de lange 

termijn? 1 pont ook ’s nachts. Motoren op de dijk tussen molenstraat en 

lozugwal… wenselijk. Parkeren C1000/Bikbar: Hek C1000 aan de dijk 

open. Actoren: Bewoners, gemeente en provincie 

 Verfraaiing dorpsplein – 1 punt 
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Maurik door Kinderogen 

 

Alle mensen hebben hun punt kunnen plakken op de foto en het verhaal van een 

leerling dat hen het meest aan sprak. De twee hoogst gewaardeerde 

werkstukken zijn: Het behoud van het oude pand in het dorp en het veilig maken 

van de dijk.  

 
 

Vervolgtraject 

Het volledige verslag van de avond en ook de powerpoint zullen op de website 

van Vereniging Dorpsbelang Maurik worden gepubliceerd: www.dorpsbelang-

maurik.nl 

Op dinsdagavond 26 april zal er een bijeenkomst worden gehouden in Het 

Klokhuis om 20.00 uur voor alle mensen die zich voor één van de themagroepen 

hebben opgegeven. Per thema wordt een start gemaakt met een plan van 

aanpak voor één concreet project.  

Vereniging Dorpsbelang Maurik zal met haar kennis en ervaring een goede bron 

van informatie zijn voor de werkgroepen. Daarnaast coördineert VDM de 

projecten en de communiceert ze via ondermeer de website over de voortgang.  

 

Hierna kunt u het volledige verslag van de avond vinden, met ondermeer 

de achtergrond van het project Rivierenland in eigen hand en de ideeën 

die zijn opgeschreven. 

http://www.dorpsbelang-maurik.nl/
http://www.dorpsbelang-maurik.nl/
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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. 
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Toelichting leefbaarheid door Jan Christiaans (Gemeente 

Buren)  

 

De gemeente Buren heeft in haar Kernenbeleid beschreven hoe 

zij omgaat met de inwoners van de dorpen: 

 

Kernenbeleid gemeente Buren

4 speerpunten:

1. Elkaar kennen

2. Leefbaarheid

3. Samenwerken

4. Geen verlanglijstjes

 
 

1. Elkaar kennen: gemeente kent haar inwoners en vice 

versa. Maar ook: inwoners weten elkaar te vinden 

2. Uitgangspunt: leefbaarheid (schoon, heel, veilig dorp & 

betrokken inwoners) 

3. Samenwerking over de schotten van afdelingen heen, 

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.  

Dorpsplan of dorpsagenda is een goede mogelijkheid. We hebben 

voorbeelden Kerk-Avezaath. 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.  

 

Meedenken over leefbaarheid 

in Maurik:

– Wat speelt er? Inwoners zijn expert!

– Welke oplossingen zijn mogelijk?

– Wie voert uit?
• Inwoners

• Gemeente

• Maatschappelijke organisaties

 
 

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 
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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!

Actieve jongeren, 
zelfverzekerd en bewust

Zelfwerkzame inwoners die 
initiatief nemen en 
verantwoordelijkheid 
voelen voor leefomgeving

Betrokken gemeente 
en sociale organisaties 

als partner

Samenwerken

Elkaar kennen

 

Werken aan leefbaarheid:

1. Plan

2. Aansturing VDM

3. Coördinatie

Samenwerken:

Met professionals; 
Gemeente, Welzijn 
Buren, Mozaïek, 
UitRwaarde, SWB

Elkaar serieus nemen:

Samen doelen bepalen

Afspraken maken

Draagvlak in dorp

Uitvoering van het plan:

Doeners, 

Werkgroepen met begin 
en eind

Concreet, praktisch en 
zichtbaar

 

 

Om samen te werken aan een leefbaar dorp heb je een ‘dirigent’ 

nodig die samen met de inwoners een plan voor het dorp opstelt 

en de uitvoering coördineert. In Maurik is dat Vereniging 

Dorpsbelang Maurik. 

Daarnaast zijn de doeners nodig die de handen uit de mouwen 

willen steken voor hun dorp. Zij gaan concreet met een project 

aan de slag. 

Als inwoners sta je niet alleen, je werkt samen met diverse 

organisaties. Elkaar serieus nemen is in zo’n 

samenwerkingsverband essentieel. Dit bereiken we door samen 

een plan te maken en te laten zien dat er draagvlak is voor de 

ideeën en wensen.  
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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 Januari 2011 

• 25 Februari 2011 

• 25 Maart 2011 

• 15 April 2011 

• 27 Mei 2011 

• 24 Juni 2011 

• 22 Juli 2011 

 

Toekomstbeeld

• Verenigingen werken samen

• Verenigingen betrekken jongeren

• Jongeren vinden makkelijk aansluiting

• Doet u mee? Denkt u mee? Dat kan als…

– Ouder

– Vrijwilliger

– Muzikant

– Sporter 

 
 

Het doel van Sportzbeats is om samen met verenigingen 

activiteiten voor jongeren te organiseren met als thema ‘muziek 

en sport’. Het toekomstbeeld is hierboven 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
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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: 

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

Actief in Maurik Sporthal; Jeugdactiviteiten; Verenigingen (bestuur en leden); 

Bibliotheek; Samenwerking tussen scholen, verenigingen en 

organisaties in het dorp; Dorpsgevoel op gebied van sociale 

samenhang

Maurik voor iedereen,

wonen en economie

Recreatie; Verbinding dorp met Rijnbandijk; Woonvoorzieningen; 

Toekomst huidige centrum; Dorpsgevoel (identiteit); 

Winkelvoorzieningen; Dorpsvisie

Communicatie Communicatie over projecten in het dorp; Burgerparticipatie; 

Klankbordgroepen; Netwerken; Websites en nieuwsbrieven

Overig Alles wat u niet bij bovenstaande thema’s kwijt kunt!

De thema’s en onderwerpen

Ton Wormgoor

Martijn Roumen

Erik Arkesteijn

Josien Hissink
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Actief in Maurik – totaal 52 punten  

 
Samenwerking van verenigingen staat centraal. Men kan elkaar 

aanvullen en het is goed om in lijn te komen met elkaar. 

Een sporthal eventueel geschikt voor meerdere doeleinden zou 

voor veel verenigingen een belangrijk doel zijn om in Maurik te 

behalen. 

Bij activiteiten en samenwerking hoort ook het betrekken van de 

scholen. Samen met actieve en betrokken organisaties in het 

dorp de activiteiten coördineren met als effect: Het vergroten van 

de leefbaarheid in het dorp en de saamhorigheid. 

 

Sporthal (voor meerdere doeleinden: multifunctionele 

ontmoetingsplek) – 37 punten 

Multifunctionele ontmoetingsplek vlak bij sportcomplex. Oude 

basisschool misschien. Sportcafé, jeugdhonk ‘Xperience’ van deze 

tijd.  

Actoren: Verenigingen en gemeente 

Briefjes: 

 Wat gebeurt er met de ‘oude Valentijn’? 

 Gauw realiseren van de sporthal. Liever gisteren dan vandaag! 

 Functionele sporthal 

 Professionele sportschool activiteit! Combi met sporthal 

 Sporthal á la Beusichem 

 Sporthal 

 Voetbalkooi bij nieuwe sportcomplex 

 Realisatie sporthal 

 Sporthal + accommodatie ruimte 

 Sporthal + podiumruimte voor muziekvereniging 

 

 

 

 

 

Samenwerking tussen verenigingen – 8 punten 

Actoren: Verenigingen en gemeente 

Briefjes: 

 Samenwerking sportverenigingen 

 Uitbreiding activiteiten zoals carnaval en Koninginnedag 

 Scouting en water, roeivereniging of iets dergelijks 

 

Elkaar aanvullen, in lijn komen – 4 punten 

Actoren: Verenigingen en gemeente 

Briefjes: 

 Leuke activiteiten belanden vaak in de ijskast vanwege 

regelgeving en onwelwillende gemeente. Meer tolerantie bij 

bewoners en meer vrijheid vanuit de gemeente gewenst 

 

Samen coördineren – 2 punten  

Actoren: Verenigingen en gemeente 

Briefjes: 

 Verenigingen hebben veelal een tekort aan vrijwilligers. Jeugd 

inzetten met sport als tegenprestatie. Denk in dit verband ook 

aan de maatschappelijke stage! 

 Last van hangjongeren? Motiveer hen om lid te worden van een 

sportvereniging 

 Maak sport aantrekkelijk 

 (Kleinschalige) indoor spelen. Het is vaak slecht weer in 

Nederland 

 

Gemeenschappelijk doel: leefbaarheid v/h dorp en 

saamhorigheid vergroten – 1 punt 

Actoren: Verenigingen en gemeente 

Briefjes: 

 Plaats voor sociale samenhang, leuke koffie/lunch tent. Happy 

hour cola uit school. Partijen: ondernemers, Gemeente: 

vergunning. 

 Aanschuif-tafel niet alleen voor ouderen maar ook voor 

aleenstaanden en gezinnen. (Studentensteden kennen dit in 

bepaalde restaurants) 
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Scholen  

Actoren: Verenigingen en gemeente 

Briefjes: 

 Initiatief Kids on Waterski. WSV Maurik heft woensdagmiddag 

beschikbaar voor jeugdtrainingen. Inzet scholen! 

 Jeugd bekend maken met de watergebonden verenigingen en de 

daarbij horende activiteiten zoals waterskivereniging maurik 

 Een echte Brede school: samenwerking met verenigingen, bso, 

school. 

 Brede School activiteiten aanbod centreren voor alle kinderen uit 

Maurik 

 Brede school: geen commercieel sportaanbod. Ouders racen 

overal heen voor hun kinderen, muziek zelfs elders. 

 

Overige Briefjes 
 Feestlocatie voor trouwerijen in het gemeentehuis; groot genoeg 

 Avond skate tocht onder begeleiding van DJ 

 Oude motorcrossterrein omvormen tot fietscross terrein 

(combinatie met scouting?) 

 Disco in dorpshuis 

 Muziek (-school, -onderwijs) in Maurik voor alle jongeren! The 

experience Stichting Klokhuis 

 Openlucht theater 

 Behoud bibliotheekbus 

 Hek openen van het jeugdhonk 

 Jeugdhonk 

 Behoud bibliotheekbus! 

 Vanaf 11 jaar een plek waar je kan ‘gamen’ en DS’en 

 Disco in steenfabriek Roodvoet 

 

 

 

 

Maurik voor iedereen, wonen en 

economie – totaal 39 punten  

 
Wonen en zorg maar ook recreatie en ondernemerschap staat bij 

dit thema centraal. Inwoners geven aan dat aandacht voor de 

inrichting en invulling van het oude centrum belangrijk is. 

 

Woonzorg voor bijzondere doelgroepen en starters, 

ouderen – 19 punten 

Actoren: Bewoners 

Briefjes: 

 Clusteren sociale voorzieningen, bijvoorbeeld gebruiken 

bestaande voorzieningen Valentijn 

 Realiseren woon-zorgvoorzieningen voor bijzondere 

doelgroepen: autisten, vroeg dementerenden 

 Jongeren houden in Maurik dmv woningaanbod en voorzieningen 

 Voldoende starterswoningen 

 Goede wijk/woningen voor ouderen met appartementen, huisjes, 

sportvoorzieningen, zwembad etc. De Valentijn is te klein in 

2025 

 Voorzieningen voor mensen die wat mankeren zodat ze toch in 

het dorp kunnen blijven wonen 

 Woonzorg bijzondere doelgroepen 

 Start wonen gehandicapten in dorp mogelijk maken 

 Mogelijke nieuwbouw raadhuisstraat  dijkhof. (grote) woningen 

+ kantoor/praktijkruimtes. (Therapeut, boekhouder, 

fysiotherapeut etc.). Ik heb zelf in deze straat ook mijn kantoor 

en het is leuk/inspirerend om meer kantoren/praktijken in de 

buurt te hebben. Eventueel om samen te werken. 

 
Leefbaarheid oude dorpskern – 16 punten 

Actoren: Bewoners, Gemeente, Welzijnswerk en ondernemers  

Briefjes: 

 C1000 nieuwe locatie en andere winkelvoorzieningen 
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 Winkelopening ook op zondag toestaan 

 Gevarieerde winkelvoorzieningen 

 C1000 verder ontwikkelen in plaats van verplaatsen.  

 Door krimp in de toekomst dorpskern versterken, niet het 

centrum in Oost. 

 Betere en meer winkelvoorzieningen. Dit mede om de jeugd te 

behouden 

 Oude dorpskern behouden 

 Voor de gezelligheid: meer horeca en leuke kleine winkeltjes in 

de oude dorpskern 

 

Meer infrastructuur voor Recreatie en Toerisme – 4 

punten 

Actoren: Bewoners en ondernemers 

Briefjes: 

 Wandelroutes in directe omgeving en vanuit Maurik.  

 Voetgangersbrug achter ‘Essenbos’ 

 Wandelpaden, rondje om de kerk 

 Fietspaden 

 Een centraal sportcafé voor iedereen 

 Speelbos bij oude steenfabriek 

 Spannend bos openstellen van steenfabriek terrein 

 Marktplein betere bebording voor bezoekers van het dorp. Nu 

racen alleen ouders voor het zwembad (kapper en dierenarts) 

 Horeca en terras aan de dijk. 

 Promenade met leuke boetiekjes en eetgelegenheden aan de 

dijk, water ook ’s zomers aan de dijk.  

 In huidige C1000 diverse toeristische bedrijven zoals snackbar, 

(overdekt) terras, pizza-/shoarmazaak, etc. Met verbinding naar 

de dijk 

 Veiliger oversteken Kribbrug. Recht op weg + Essenbos 

rotonde?! 

 

Overige Briefjes: 
 Brede school wijkgericht; samenwerking ouders/kinderen, 

gemeente/professionals 

 Nieuwe kern maken in Oost met dorpshuis, sporthal, 

supermarkt, scholen 

 Dorpskern in het midden! 

 Kersentuin: met antikrakers wordt het niet mooier. Wel 

nieuwbouw voor bejaardenhuis maar wat te doen met ’t oude? 

Echte appartementen voor jongeren (met hospita haha) Dan 

blijft ‘t netjes 

 

Communicatie – totaal 30 punten  

 
Centraal in dit thema staat informatievoorziening in Maurik; een 

maandoverzicht of informatieblad bijvoorbeeld. Ook de manier 

waarop VDM communiceert is besproken. Daarnaast gaat het 

thema voer tv en internet, waarover onduidelijkheid bestaat.  

 

Glasvezelnetwerk en digitale TV? – 16 punten 

Er is geen helderheid over: uitleg over glasvezelnetwerk gebruik 

en aansluitingsmogelijkheden 

Actoren ie: Gemeente 

Briefjes: 

 Sneller internet en digitale TV 

 Sneller internet kabels 

 Digitaal kabelnet 

 
Maandkalender Maurik – 11 punten 

Website VDM (mogelijkheid tot digitaal aanmelden). Papieren 

kalender in winkels of met digitaal fotolijstje 

Actoren: Bewoners 

Briefjes:  

 Nieuwe bewoner wordt ‘belaagd’ door toneelvereniging maar niet 

door VDM  Nieuwsbrief 

 Op Buurtlink staat bijna niks 

 Digitale ‘Maurik nu’, het Groene Krantje 
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 Lokaal jongerenplatform/website voor communicatie van de 

activiteiten 

 ‘Dorpskrant’ uitbreiden (nieuwsbrief VDM) 

 

Vereniging Dorpsbelang Maurik promoten – 2 punten 

Website, scholen, opvallend maken voor jong en oud. 

Actoren: Bewoners 

Briefjes: 

 Vereniging dorpsbelang eigen website met o.a. ideeënbus 

 

Actieve bewoners ludiek belonen voor onderhoud 

openbare ruimte en stimuleren ‘minder bedeelden’. 

(Mooi Maurik) – 1 punt  

Actoren: Bewoners 

Briefjes: 

 Actieve bewoners belonen op ludieke wijze 

 

‘Nieuwe’ mensen werven voor projecten door nieuwe 

samenwerkingsverbanden. Niet altijd dezelfden, 

dezelfde groepen 

Actoren: Bewoners 

 

Overige Briefjes 

 

Briefjes: 

 Website gemeente Buren toegankelijker 

 Gebruik sociale media; Facebook, hyves 

 

 

 

 

De openbare ruimte van Maurik – totaal 

22 punten  

 

Dit thema gaat voornamelijk over verkeer: veiligheid, aandacht 

voor de recreant en maatregelen Rijnbandijk. Daarnaast gaat dit 

thema in op groenvoorziening en verfraaiing dorpsplein.  

 

Verkeersafwikkeling Rijnbandijk: Snel/langzaam 

verkeer – 8 punten 

Actoren: Gemeente en provincie 

Briefjes: 

 Rijnbandijk: in de weekends veel overlast door motorrijders. 

Graag maatregelen nemen 

 Rijnbandijk van Rijswijk tot Kesteren vrij van motoren op zon- 

en feestdagen 

 Motoren op de dijk in het weekend. Verkeersoverlast voor 

wandelaars en fietsers 

 Rijnbandijk: iets doen aan: geluidsoverlast, te hoge snelheid, 

verkeersdruk. Dijk teruggeven aan fietsers, wandelaars en 

ruiters 

 

Fietsen en wandelen – 7 punten 

Fiets- en wandelpaden. Verbindingen maken met name naar de 

dijk tussen Maurik en Rijswijk 

Actoren: Gemeente 

Briefjes: 

 Fiets en wandelpaden van de Parkstraat naar de dijk tussen 

Maurik en Rijswijk 

 Vrijliggende fiets- en wandelpaden langs de dijken en wegen 

 Fietspaden 

 Wandelpaden naar de dijk 

 Gebruik stuw als oversteek/’ondersteek’ voor voetgangers 

 Wandelstruinroutes door de weilanden over zomerdijken met 

overstaphekje (zoals in het Geuldal in Limburg) 

 (Groenstructuur en) wandelpaden doortrekken door gehele dorp 

 Uitbreiding recreatievoorzieningen 
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Groenvoorziening – 4 punten 

Onderhoud. Graag weer nieuwe bonen aan de Prinses 

Marijkelaan. Rotondes laten adopteren door hoveniers. 

Hondenpoepbeleid!! Eigen verantwoordelijkheid en prullenbakken 

plaatsen 

Actoren: Gemeente en bewoners 

Briefjes: 

 Groen heeft weinig uitstraling (somber) 

 Meer bospercelen of park 

 Meer bomen aanplanten (die weinig onderhoud vragen) 

 Entree van Maurik kan uitnodigender, meer groen/bloemen 

 Hondenpoep opruimen + boete 

 Op de rijnbandijk hondenpoepbak met zakjes. 

 Bloembakken in de Wulpstraat vullen met skimmia of buxus 

 Wandelpaden ‘rondje om de kerk’ 

 Bloembakken in het dorp 

 Prullenbak bij bank ‘onderhoud’ sinds O&N 2010-2011 nog 

steeeds geen bak teruggekomen 

 Groenstructuur (en wandelpaden) doortrekken door gehele dorp 

 Groenvoorziening goed onderhouden 

 Zelf je woonomgeving schoon houden, bijvoorbeeld je goot 

vegen. 

 Zelf je woonomgeving schoon houden, bijvoorbeeld op de stoep 

de rommel opruimen rond je huis 

 

Verkeersveiligheid – 2 punten 

30 km zone / 60 km zone handhaven en eigen 

verantwoordelijkheid. Vaste verbinding over Rijn op de lange 

termijn? 1 pont ook ’s nachts. Motoren op de dijk tussen 

molenstraat en lozugwal… wenselijk 

Parkeren C1000/Bikbar: Hek C1000 aan de dijk open.  

Actoren: Bewoners, gemeente en provincie 

Briefjes: 
 Parkeren in vakken in plaats van op de stoep of groenstrook 

 Verkeersregels naleven bij Brede school 

 Verkeerssituatie Brede School 

 30 km zone binnen dorp: Tielsestraat, Pr. Margrietstraat, 

Homoetse straat 

 Vaste verbinding over de rivier heen 

 Motoren? Alle gemotoriseerd verkeer 60 km 

 Handhaving 30 km zone 

 Denk aan verkeersveiligheid bij kleine wegen, naar de dijk toe 

bijvoorbeeld naar Dijkhof. Drempels, borden met ‘Denk aan onze 

kinderen’ en dergelijke 

 Handhaven 60 km zone 

 Parkeersituatie bij voorzieningen: C1000, Bikbar, School 

 Meer/andere parkeergelegenheid voor frietzaak. Eigen belang en 

algemene veiligheid 

 Snelheid op doorgaande wegen zoals dijk verlagen waardoor 

lawaai afneemt 

 Motorrijders dijk in het weekeind beperkt aantal uren toestaan? 

(Geluidsoverlast is er toch al ‘All sports resort’) 

 Parkeren middengebied en containers bij C1000 weg. Leuk 

terras met horeca maken 

 

Verfraaiing dorpsplein – 1 punt 

Briefjes: 

 Dorpscentrum verbeteren i.v.m. gezelligheid 

 Kern van Maurik is het oude dorp 

 Leefbare dorpskern 

 Dorpsplein 

 Dorpskern koesteren 

 Dorpskern 

 Ontwikkeling dorpsplein als ontmoetingskern 

 Dorpskern en oude winkeltjes behouden 

 

Overige Briefjes: 
 Een speeltuin bij de raadhuisstraat/Dijkhof, er is hier niets voor 

kinderen! 

 Zaalruimte, ontmoetingsruimte, lesruimte 

 Horeca, eetgelegenheid, praatcafé 

 In geval van bouwen in de dijkzone van Maurik: Behoud het 

groene gebied, minimale bebouwing! 
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Maurik door Kinderogen 

 

Bij binnenkomst in de zaal kregen de mensen het volgende 

briefje in handen gedrukt met een ‘punt’ erop geplakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle mensen hebben hun punt kunnen plakken op de foto 

en het verhaal dat hen het meest aan sprak. De twee 

hoogst gewaardeerde werkstukken zijn: 

 

 
 

Maurik door kinderogen 

Leerlingen van groep 8 van basisscholen ‘De 

Hoeksteen’ en ‘De Boogerd’ hebben Maurik 

eens goed bekeken. Plekken die zij mooi of 

juist lelijk, leuk of gevaarlijk vonden hebben ze 

op de foto gezet. U kunt lezen wat ze van de 

plek vinden en wat hun ideeën zijn om het te 

verbeteren, nóg leuker, veiliger of mooier te 

maken. 

Laat u inspireren door de kinderen; de toekomst van Maurik!  

Welk idee spreekt u aan? Door welke foto of welk verhaal bent 

u het meest geïnspireerd? Geef dat werkstuk dan de 

bijgevoegde ‘punt’! 

De twee leerlingen wiens ideeën het hoogst 

scoren, mogen het aan wethouder Van Alfen 

presenteren! 
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Alle andere kinderen hebben natuurlijk ook goed werk 

geleverd, hierbij het overzicht van alle onderwerpen en de 

punten die eraan zijn toegekend:  

Foto’s De Hoeksteen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plek Naam kind Punten  

Dijk/Uiterwaarden Nard 8 

Kerk/boerderij centrum Max 8 

Dijk/Uiterwaarden Safira 7 

Bik Bar Nicole 2 

Speeltuin met voetbalveld Ferron 2 

Dijk ? 1 

Gemeentehuis ? 1 

Speeltuin Yvonne 1 

Vriendinnenplek  Julia 1 

Vriendinnenplek Kitty 1 

Manege Kim 1 

Shoarma zaak Nick 1 

Graffiti / manege Lindsay 0 

Dijk ? 0 

Molen Bram 0 

Gemeentehuis Chester 0 

Gras tussen dorp en dijk Ilse 0 

Modernere plek maken Bryan en Rick 0 

Speeltuin Nard en 
Walter 

0 

Speeltuin met voetbalveld Vincent 0 

Speeltuin met voetbalveld Julian 0 

Snoepwinkel Den Heerlijckheid Mirjam 0 

Huis met poezen J.v. Malsen (?) 0 

Gemeentehuis Yoren 0 

Eigen huis met bomen Lisa 0 

Happy View Walter 0 
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Foto’s De Boogerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie en contact: 

 

Vereniging Dorpsbelang Maurik 

www.dorpsbelang-maurik.nl 

info@dorpsbelang-maurik.nl  

 

Vereniging Kleine Kernen Gelderland 

www.vkkgelderland.nl  

josienhissink@vkkgelderland.nl  

 

Gemeente Buren 

www.buren.nl  

jchristiaans@buren.nl  

 

Plattelandsjongeren Gelderland 

www.pjgelderland.nl 

martijn.roumen@pjgelderland.nl  

 

Mozaïek Welzijnsdiensten 

www.mozaiekwelzijn.nl 

m.horsten@mozaiekwelzijn.nl  

 

Stichting Welzijn Buren 

www.welzijnburen.nl 

Frederike@welzijnburen.nl  

 

Stichting Woningbeheer Betuwe 

www.swb-lienden.nl 

swb@swb-lienden.nl  

 

Stichting UitRwaarde 

www.uitrwaarde.nl 

info@uiterwaarde.nl  

Plek Naam kind Punten  

Nijntje Pluis Randy 5 

Snoepwinkel Den 
Heerlijckheid 

Everard 3 

Klokhuis Melissa 3 

Kleine speeltuin Annick 2 

Gemeentehuis Matthew 2 

C1000 Lisa 2 

Tielsestraat Romy 1 

Klokhuis Latoya 1 

Voetbalveld bij oude 

school 

Bas 1 

Snoepwinkel Den 
Heerlijckheid 

Jari 1 

Gymzaal Erik-Jan 0 

Kerk Martijn 0 

School Arco en Grondelle 0 

Speeltuin Lieke 0 

Brede School Elize 0 

Weiland bij brede 

school 

Ilse 0 

Oude school Patricia 0 

Snoepwinkel Den 

Heerlijckheid 

Géanne 0 

Klokhuis Peter-Jan 0 

Speeltuin Gabriëlle 0 

Speeltuin Maudy 0 

Oude basisschool Jan 0 

Speeltuin Pinkeltje Leonie 0 

Klein speeltuintje Rutger 0 

C1000 Anne 0 

http://www.dorpsbelang-maurik.nl/
mailto:info@dorpsbelang-maurik.nl
http://www.vkkgelderland.nl/
mailto:josienhissink@vkkgelderland.nl
http://www.buren.nl/
mailto:jchristiaans@buren.nl
http://www.pjgelderland.nl/
mailto:martijn.roumen@pjgelderland.nl
http://www.mozaiekwelzijn.nl/
mailto:m.horsten@mozaiekwelzijn.nl
http://www.welzijnburen.nl/
mailto:Frederike@welzijnburen.nl
http://www.swb-lienden.nl/
mailto:swb@swb-lienden.nl
http://www.uitrwaarde.nl/
mailto:info@uiterwaarde.nl
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Aanmeldingen voor werkgroepen (29 zeker, 4 misschien) 

 

Naam Thema Organisatie/vereniging 

Marieke de Mare Wonen en economie   

Jan Lemmen Wonen en economie   

Peter van Essen Wonen en economie SWB 

Jan Heres Wonen en economie   

Carline Wijtmans Wonen en economie   

Jeannette Smit Communicatie   

Rutger van Rijnberk Communicatie   

Herman van Meeteren Communicatie   

Frederike Köhler Communicatie   

Jan Christiaans Communicatie Gemeente Buren 

Daniëlle van Essen Communicatie   

Else Schipper Openbare ruimte   

Rob van Ulden Openbare ruimte VDM 

Will van der Gun Openbare ruimte   

Arie Onink Openbare ruimte   

Hans en Henriëtte Swart Openbare ruimte   

Erna en Albert Zwarteveen-
Kennedy Openbare ruimte   

Dick Overwater Actief    

Chiel Keij 
Actief Jong Gelre Maurik 

Ramon van Rooijen 
Actief Korfbalvereniging 

Bert Uittenboogaard 
Actief Tennis (LUNO) 

Ruud Fraters 
Actief Tennis (LUNO) 

Ed Hes (vz) 
Actief Waterskivereniging (WSV) 

Herbert Holzmuller 

Actief 
Muziekvereniging Kunst & 
vriendschap 

Desiree van Oss 
Actief 

Gymnastiekverenging 
Malderick 

Marian Alblas 
Actief NBVP/vrouwen van nu 

Niechelien Buis 
Actief EHBO 

Jurgen van Zuilen 
Actief Voetbalvereniging (SV MEC) 

R. Aalbers 
Actief Voetbalvereniging (SV MEC) 

Ab v. Wiefferen Actief Meedenkend 

Hans van Viersen Actief 
MedenzeggenschapsRaad BS 
De Boogert 

Theo de Groot (Directeur) 
Actief BS De Hoeksteen 

Ans Funcke 
Actief BS De Hoeksteen 

 

 

 


