2017 was een succesvol en vruchtbaar jaar voor Bv Buren. Er zijn mooie projecten gerealiseerd en
een aantal mooie projecten staat in de startblokken.
De belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje.
BV Buren krijgt een andere status en wordt op 23 maart 2017 Stichting Burgers voor Buren.
De samenwerking met de gemeente Buren verloopt aanvankelijk stroef. Hierin komt verandering na
een informele Benen Op Tafel-sessie met de wethouder en enige medewerkers van de gemeente. De
rol en positie van de gemeente en BV Buren zullen in een samenwerkingsovereenkomst worden
geregeld.
De reconstructie van de Buitenhuizenpoort wordt opgeleverd. Iedereen is het erover een dat het er
mooi uitziet.
Een aantal projecten, samen Aantrekkelijk Buren genoemd, vanuit de bewonersbijeenkomst van
november 2016 gaat van start. Het zijn: het zondagse festival BinnenInBuren, het bebordingsplan, een
historische stadswandeling met gebruik van sociale media en Points of Interest, het inrichten van een
stadsmuseum en herstel van de historische bomenrij op de Kornewal.
In het kader van NL Doet vraagt Bv Buren het Oranje Fonds een financiële bijdrage voor het
fruitlaantje (buurtlaantje), een kleischelpen verharding voor het pad over de wallen vanaf de kanonnen
tot aan De Prins, de huur van een hoogwerker voor de grote snoei in hoogstamboomgaaard De
Toeren en voor nieuwe planten en houtsnippers in stadstuin Radiant, de vroegere tuin van oudonderwijzer Jaap Douma. Alle aanvragen worden gehonoreerd.
De projectgroep Kastanjelaantje stopt en het onderhoud wordt overgenomen door de AVRI. Het geld
dat over is wordt overgeheveld naar Radiant.
Het bruggetje dat de Kornedijk zal verbinden met het Plantsoen, gaat waarschijnlijk niet door. De
commissie ruimtelijke kwaliteit heeft een negatief advies uitgebracht.
Er komt een nieuw parkeeronderzoek. Op een bewonersbijeenkomst op 19 april, waar ca. 50 inwoners
aanwezig zijn, worden suggesties gedaan en kansen, knelpunten en hartenkreten ingebracht. Op 8
juni spreken 14 ondernemers over hetzelfde thema. Op 29 november worden de
uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Er liggen acht bouwstenen voor het oplossen van de
parkeerdruk op tafel. De bewoners geven hun voorkeuren aan. Er gaat een voorstel naar de
gemeenteraad.
Voor het bebordingsplan, de historische wandeling en de bomenrij uit het Aantrekkelijk Burenproject is een financiële bijdrage gevraagd aan ANWB, provincie Gelderland en de gemeente
Buren. De ANWB betaalt het vervaardigen van de borden. Provincie en gemeente dragen onder meer
twintig jaar onderhoud aan de nieuwe bomen bij.
Aan de walkant van de Korne, ter hoogte van de Dellen, is voor de jeugd een zwemsteiger
gebouwd. Bedoeling is dat bij de stuw niet meer wordt gezwommen, want dat is te gevaarlijk. Het

maaien van de walkant langs de Dellen wordt structureel opgenomen in het maaibeleid.

