
‘Goede prijs-kwaliteit 
verhouding 

nieuwbouwwoningen’

‘De groene uitstraling 
van veel plekken’

‘De fietsmogelijkheden 
op de dijk en in het 

buitengebied’

‘mAURIK HEEFT EEN GOED 
AANBOD AAN WINKELS EN 

VOORZIENINGEN’

‘De ligging 
aan de rivier’

‘Ik voel mij 
hier veilig’ 

‘veel laagbouw 
woningen’ 

‘de echte, 
levendige kern’ 

‘de centrale ligging tussen 
het rivierengebied en 

de heuvelrug’ 

‘Het magazine 
maurik rond’ 

‘de groene 
dorpsrand’ 

‘Maurik is gunstig 
gelegen ten opzichte 
van omringende steden’ 

‘je kunt mooie 
wandelingen maken 
rondom Maurik’ 

‘De hoogstamboom-
gaarden in het 
buitengebied’

‘eEn actief 
verenigingsleven’

‘het open karakter 
van het buitengebied’

‘de karakteristieke 
hervormde kerk met 

het dorpsplein’

‘De groene laan’

‘EEN GROOT AANBOD 
AAN ZOMERRECREATIE’

‘Maurik is gemoedelijk, 
rustig en kleinschalig’ 

KwaliteitenBuurten in Maurik
Verslag van het dorpsgesprek voor de omgevingsvisie
6/11/2019



‘het voorzieningen-
niveau in Maurik 
blijft op peil’

‘maurik is verkeers-
veiliger en 
rustiger’

‘Maurik is beter 
bereikbaar met het 

OV’

‘De sociale cohesie in 
maurik vergroten en 
het fasciliteren van 

ontmoetingen’

‘maurik groeit door, 
maar met een grotere 
diversiteit aan dorpse 
woningtypologieën’

‘een verbeterde ov ver-
binding met omliggende 

steden’

‘het dorp is aantrekkelij-
ker voor jongeren’

‘behoud van natuur & 
landschap en het ver-
groten van de biodiver-

siteit’

‘de werkgelegenheid 
vergroten’

‘maurik is duurzamer’

‘Verstekte dorpskern 
als visitekaartje en 
ontmoetingsplek’

‘maurik is veilig en 
beschermd tegen 

het water’

‘Een vergroot areaal
gebruiksgroen en 

versterkt groenbeeld 
in de straten’

‘meer groen en 
minder verharding in 

de tuinen’

‘er komt meer woonruimte 
voor begeleid- en beschermd 

wonen, voor senioren, 
jongeren en één persoon 

huishoudens’

‘de verkeersveiligheid 
verbeteren’

AmbitiesBuurten in Maurik
Verslag van het dorpsgesprek voor de omgevingsvisie
6/11/2019
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Maurik - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN

Men vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in Maurik ten minste ge-
handhaafd blijft. Uitbreiding met een sprothal en voorzieningen die de sociale 
cohesie kunnen bevorderen zijn veel gehoorde wensen. Maurik is en blijft een 
vitaal dorp waar jong en oud hun plek vinden, een sterke kern met voorzieningen 
en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zijn daarbij van belang. 

• Hoe kunnen we de integratie van nieuwe bewoners bespoedigen? 
• Hoe kunnen we ontmoetingen faciliteren, bijvoorbeeld door het 

realiseren van een sporthal?

• Kunnen we de markt aangrijpen om ontmoeten te faciliteren?
• Kunnen we een koffi  e/theehuis realiseren in het centrum en 

koffi  eochtenden organiseren om de sociale cohesie te vergroten? 

• Vuurwerk afsteken, gezamenlijk en georganiseerd op een centrale 
plek met evenement

• Het ontbreekt aan voldoende speelplekken in Oosterweyden 
• Is er meer ruimte mogelijk voor kunst in de openbare ruimte
• Aanbod horeca en kleinschalige winkels vergroten
• Er is behoefte aan een sporthal
• De sluiting van het dorpshuis (Klokhuis) is nadelig voor de sociale 

cohesie en mogelijkheid tot ontmoeten

• Het ontbreken van een middelbare school en de matige ov-
verbinding met omliggende steden vergroot de kans op 
wegtrekkende gezinnen.

• Het voorzieningenniveau voor jongeren is beperkt
• Ondersteuning bij laaggeletterdheid 
• Het organiseren van evenementen wordt bemoeilijkt door 

ingewikkelde procedures en vergunningsaanvragen

• Gebrekkige informatievoorziening vanuit de gemeente creëert 
barrière voor burgers en ondernemers 

GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID

De meeste deelnemers begrijpen dat we als samenleving duurzaam moeten 
worden. Tegelijk vindt men het lastig om dit naar de persoonlijke situatie te 
vertalen. Ook vindt men dat er niet te snel een eenzijdige focus moet ko-
men te liggen op zaken waar we spijt van kunnen krijgen (grote zonnewei-
des of windmolens). Eerst zouden daken voorgelegd moeten worden, maar 
het is zeker belangrijk om te zoeken naar integrale oplossingen. Verder is 
het voor inwoners belangrijk dat er veel meer objectieve informatie wordt 
gegeven. De gemeente zou kunnen nadenken over � nanciering en informa-
tie en collectieve oplossingen. 

De meeste deelnemers vinden de recreatie rond het dorp goed en van toege-
voegde waarde. Het hoeft niet perse meer te worden. Wel staan het eiland 
van Maurik en het dorp soms teveel los van elkaar. Mensen blijven op het 
eiland, waardoor functies in het dorp minder pro� teren dan zou kunnen. 
Ook meer en duidelijkere routes kunnen bijdragen aan het plezier van inwo-
ners en recreanten.

De meeste deelnemers vinden groen heel belangrijk voor het dorp. De ar-
gumenten die aan bod kwamen zijn: prettig voor de woonomgeving, speel-
gelegenheid, bijdrage aan biodiversiteit en goed voor het klimaat. De inwo-
ners hebben ook wel kritiek op de gemeente. Door onkruid weg te branden 
en beheer van groen te versoberen, geeft de gemeente niet het goede voor-
beeld. Voor het buitengebied is de belangrijkste opgave de biodiversiteit 
en op sommige plekken de toegankelijkheid, in de kern gaat het om het 
vergroenen van wijken en om het verbeteren van entrees (entree als visite-
kaartje).

• Hoe zorg je ervoor dat oplossingen niet incidenteel worden? Hoe 
kun je collectieve acties opzetten?

• Betaalbaarheid van vraagstukken (idee: goedkope leningen, 
collectieve projecten waarin mensen kunnen participeren)

• Kunnen we duurzaamheid integraal oppakken ipv met kleine 
maatregelen. Hoe komen we tot een groot verhaal voor heel Buren 
of per dorp.

• Hoe kunnen inwoners daar eenvoudig op inhaken? Met betrouwbare 
informatie.

• Bij meer groen ook meer faciliteiten, zoals bladkorven en honden 
uitlaatplekken

• Kunnen we groen aan elkaar knopen zodat groene netwerken 
ontstaan, waarlangs je bijvoorbeeld kunt wandelen.

• Relaties tussen dorp en buitengebied met groen. Er zijn nu soms 
harde overgangen. 

• Hoe maken we het beheer ecologischer als er geen budget is? Nu 
wordt groen vaak weggebrand, wat niet goed is voor de ecologische 
kwaliteit.

• Graag enkele dorpsranden en entrees vergroenen (Verbindingsweg)
• Collectieve tuinen, gezamenlijke tuinen of zelfbeheer openbaar 

groen stimuleren

• Hoe kunnen we de ‘fruitidentiteit’ meer zichtbaar maken?
• Meer hoogbouw toestaan. De ruimte die vrij komt door gestapelde 

woningbouw inzetten van het vergroenen van de omgeving.

• Versterken van routestructuren rond het dorp
• Toegankelijk maken bos in de uiterwaarden (bij steenfabriek, pal ten 

noorden van de JUMBO, ten noordoosten van De Dries)

VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED

Er worden diversie knelpunten benoemd op het gebied van verkeer en par-
keren. Vooral hardrijders op de Buitenweg en het ontbreken van een goede 
� etsverbinding met het sportpark worden als probleem gezien. Verder wordt 
aangegeven dat de ov-verbindingen van Maurik met de omliggende steden 
te wensen overlaat. Zo zou onder andere de slechte bereikbaarheid van 
middelbare scholen met het OV zou gezinnen er toe leiden te vertrekken uit 
Maurik.

De openbare ruimte van het dorp mag groener en klimaatbestendiger inge-
richt worden, verder leeft de behoefte voor meer gebruiksgroen als parken 
en speeltuinen. 

• De slechte aansluiting van Maurik op het OV-netwerk verkleint de 
wendbaarheid van ouderen en scholieren

•  De parkeermogelijkheden bij Jumbo en snackbar zijn beperkt
• De verkeersveiligheid op de Buitenweg is een probleem
• De verkeersveiligheid in het dorp laat te wensen over
• De gebrekkige fi etsverbinding met het sportpark zorgt voor 

gevaarlijke situaties

• De Tielsestraat richting Beldert is onveilig voor fi etsers
• Kruising Tielsestraat/Marijkelaan is gevaarlijk
• De mening van fi etsverkeer en autoverkeer op de Marijkelaan zorgt 

voor gevaarlijke situaties

• De N320 wordt veel gebruikt als sluiproute
• De toegankelijkheid van het buitengebied voor agrarisch verkeer is 

in het geding

• De Rijnbandijk is onvriendelijk voor voetgangers en fi etsers
• Verkeerssituatie bij de scholen kan veiliger
• Meer openheid en vergezichten op de komgronden
• De speelruimte voor kinderen in Oosterweyden is te beperkt
• De openbare ruimte in de kern bestaat uit te veel verharding
• Ook veel particuliere tuinen zijn grotendeels of helemaal verhard
• In de openbare ruimte is weinig kunst aanwezig
•  Wateroverlast door hoosbuien, water afvoer is gebrekkig
• Hoe kunnen we het centrum aantrekkelijker maken?
• Verbinden van fysiek aantrekkelijke plekken (dorpsplein) aan het 

sociale leven (’t Klokhuis). Zijn nu gescheiden werelden.

WONEN EN WERKEN IN HET DORP

Er is behoefte aan diversiteit in woningbouw. Er is woningbehoefte waarin 
nu niet wordt voorzien. Voor diverse doelgroepen zoals mensen met een 
beperking, senioren en starters zijn nu niet of nauwelijks mogelijkheden op 
de woningmarkt in Maurik. Wel wordt de kwaliteit van de woningen en de 
hoeveelheid laagbouw gewaardeerd. Hoogbouw ziet men liever niet, al zijn 
er ook stemmen die juist voor hoogbouw pleiten, passend bij de schaal van 
Maurik.

Maurik zou meer ruimte kunnen bieden aan lokale ondernemers en func-
ties als horeca en winkeltjes in de kern kunnen stimuleren. Groei van de 
werkgelegenheid wordt tevens gezien als belangrijk.

• Bij nieuwbouw zou duurzaamheid een voorwaarde moeten zijn
• Er zou gezocht moeten worden naar ruimte voor inbreiding in de 

kern

• Er is een beperkte diversiteit aan soorten woningen. Kleine 
huishoudens, beschermd wonen, jongeren/starters, en woonvormen 
worden niet goed bedient

• Lokale bedrijven/ bedrijfjes zouden gestimuleerd kunnen worden
• Het aanbod aan goedkopere woningen zou omhoog kunnen

•  Hoe stimuleer je ondernemers die zich willen vestigen in de kern? 


