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Jaarverslag over 2019 van de Stichting Burgers voor Buren.
Het jaar 2019 was, evenals voorgaande jaren, wederom succesvol en vruchtbaar. Er zijn een aantal
mooie projecten gerealiseerd en een aantal mooie projecten in volle gang.
Belangrijkste gebeurtenissen en besluiten hieronder in het kort.
1. Stichting Burgers voor Buren.
BV Buren en de Signaleringsgroep stad Buren-Asch hebben succesvol samengewerkt in zake de
verbindingsmarkt. Vraag is of beide stichtingen niet nog meer moeten samenwerken.
Misschien wel in één stichting. De besturen van de stichtingen komen met een notitie hierover.
Er speelt ook nog de vraag over een burger organisatie (cultuur projectgroep en omgevingsvisie).
2. Samenwerking met de gemeente Buren.
De samenwerking met de gemeente loopt soepel, hoewel de indruk is dat afhandeling van zaken
langer duurt dan voorheen. Het wachten op het nieuwe college van B & W is hier mede debet aan.
In september is de oude coalitie gebroken en zijn de wethouders Keller en Russchen opgestapt.
Aan het eind van het jaar was nog geen nieuw college van B&W gevormd.
De gemeente is gestart met een pilot kerngericht werken. Daardoor verschuift de aandacht van
Buren naar andere kernen.
3. Reconstructie van de Onderdreef.
Projectgroep is samengesteld.
Kerngroep: Rinze van der Woude, Marlijn Caspers, Stephanie de Graaff, Miep Slagermantel,
Jan Willem Schuurman, Hans Keij, Menno Schenke, Marijke Bollongino,
Gé van Malsen en Niels van Dooijeweert.
Namens BV Buren: Jan Stellingwerff en Bert van Genderen.
Namens gemeente Buren: Lisette Boasson en Jos Vloet (later Jeroen Thomassen).
De projectgroep heeft het definitieve plan gemaakt waarnaar aanbesteding kan plaats vinden.
Aannemer is Gebr. van Breda uit Geldermalsen.
Hoewel de aanvankelijke planning was om voor de december feestdagen de reconstructie van de
Onderdreef gereed te hebben is dat door onvoorziene omstandigheden niet gelukt.
Toch is er al heel wat werk verricht en is een deel van de bedoelde structuur al zichtbaar.
De geplande oplevering is nu maart 2020.
Bomen,
Een aantal zieke bomen wordt nog gekapt. Hierdoor komt plaats vrij voor de parkeervakken zoals
besproken met de kerngroep. Taxussen worden gehandhaafd. Voor de gekapte bomen worden
nieuwe beuken aangeplant, waardoor de historische structuur wordt versterkt.
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Onderbeplanting.
De oude onderbeplanting (mn sneeuwbes) wordt verwijderd, met uitzondering van het segment
rond de keerlus. In de vakken komt lage onderbeplanting met een maximale hoogte van 75 tot
100 cm. Bij de soortkeuze wordt uitgegaan van aantrekkelijke bloei (qua kleur, en geschiktheid
voor bijen en ander insecten), een dichte structuur (schuilgelegenheid voor dieren, en als
lichtscherm tegen koplampen).
Beukenhagen.
Bedoeld als aanduiding wandelpad en onderbreking van de rij auto’s. Maximaal 100 cm hoog.
Bestaand wandelpad.
Materiaal: Grauwacke (stabiele halfverharding). T.z.t. geldt dit ook voor het Kastanjelaantje.
Door lage onderbeplanting, tot aan de eerste doorsteek, wordt het pad vanaf de Onderdreef
beter zichtbaar, waardoor naar verwachting meer van het pad gebruik zal worden gemaakt.
Nieuw voetpad.
Een trottoir wordt aangebracht vanaf de ingang van de speeltuin naar de Buitenhuizenpoort.
Ter plaatse van inritten en oversteken wordt een verlaging aangebracht.
Het voetpad ligt dus grotendeels verhoogd ten opzichte van de weg, om een duidelijk (veiliger)
onderscheid te maken. Hiermee is duidelijker dat de strook voor voetgangers bedoeld is en niet
als parkeervak voor auto’s)
Aan het begin van de Onderdreef wordt de tramrails verwerkt zoals nu in de Buitenhuizenpoort.
De ruimte wordt daar smaller, om te voorkomen dat automobilisten zich vergissen en
daar de Onderdreef oprijden.
Wegverharding
Asfalt wordt vervangen door klinkers, hergebruik van de vrijkomende klinkers uit de huidige
parkeervakken. Het tekort wordt aangevuld met klinkers als toegepast op de
Buitenhuizenpoort. Ter plaatse van de oversteken wordt in de bestrating een band gelegd (bij
wijze van ‘drempel) om de aandacht te vestigen en de rijsnelheid af te remmen.
Parkeervakken.
Er wordt nog gezocht naar een geschikte verharding die goed blijft liggen, en waar voldoende
gras in kan groeien.
Fietsparkeren (incl laadpalen).
De locatie verplaatst richting de Dreef, aan het einde van het wandelpad. Fietslaadpalen worden
daar ook geplaatst. ‘Nietjes’ worden geplaatst om de fietsen aan te bevestigen.
Laadpalen auto’s
Halverwege de Onderdreef worden voorlopig twee dubbele laadpalen aangebracht. in de
ondergrond wordt de toekomstige uitbreiding van het aantal palen voorbereid (bijvoorbeeld met
een loze buis).
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4. Renovatie entree plantsoen.
Het opknappen van de entree van het Plantsoen is uitgevoerd volgens plan en ziet er prachtig uit.
Het ovaal wordt t.z.t. ingezaaid met gras. De entree van het Plantsoen sluit nu veel beter aan bij de
opgeknapte Buitenhuizenpoort
5. Stadsmuseum.
Project ‘Stadsmuseum’ heet nu ‘Beleef Historisch Buren’
Op 7 juli 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met de coördinator afstuderen,
van de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
De studenten van de Reinwardt Academie krijgen de opdracht om in het kader van het projectplan
“Beleef Historisch Buren” te zoeken naar eigentijdse methodes om het rijke culturele erfgoed van
Buren te ontsluiten.
Voor het projectplan zijn twee doelgroepen benoemd:
1.Gezinnen met kinderen tussen ongeveer 8 en 12 jaar, waarbij de focus ligt op de
Kinderen.
2.Volwassenen en gezinnen met volwassenen tussen de 30 en 45 jaar, waarbij de focus
ligt op de volwassenen (dus eventuele kinderen moeten iets te doen hebben terwijl de
volwassenen andere activiteiten kunnen doen die aansluiten op de ambitie en de
doelstelling).
In het kader van het projectplan “Beleef Historisch Buren” zal iedere groep studenten voor beide
bovengenoemde doelgroepen een activiteit (of activiteiten) uitwerken tot implementatieniveau dat
in of vanaf april 2020 gerealiseerd kan worden.
Hierbij is het belangrijk dat de bewoners van Buren geen (extra) overlast ondervinden van de
activiteiten. De studenten zullen suggesties doen voor activiteiten voor het jaar 2020 (korte termijn)
en daarnaast op de middellange termijn (3 tot 5 jaar).
De opdracht aan de drie studentengroepen van de Reinwardt Academie is verstrekt.
De groepen hebben op 22 november een bezoek aan Buren gebracht, maakten een rondgang
door Buren en namen interviews af. In januari 2020 volgt dan een presentatie van de plannen aan
BvBuren.
De aanvraag voor subsidie bij het RIF (Regionaal Investering Fonds) is opnieuw ingediend.
Er zijn offertes van Erfgoed Gelderland en CG Research voor het uitvoeren van de
haalbaarheidsonderzoeken. In januari 2020 volgt dan de beslissing van het RIF over toekenning.

2020-05-18/BvG
Pag. 4 van 7

6. Verbindingsmarkt 5 september/ 31 oktober.
Verbindingsmarkt op 5 september 2019 was een groot succes.
Tijdens de markt verzorgde de band van Soli Deo Gloria het muzikale deel, er was een optreden
van het BurenToen Theater en een show van Europees kampioen Freestyle voetbalster
Laura Dekker. Alle inwoners van Buren-stad zijn middels een huis-aan-huis flyer uitgenodigd
de markt te bezoeken. De markt is bezocht door ruim 350 bezoekers.
Vijfenveertig organisaties (45) hebben zich gepresenteerd en vijfenzeventig (75) mensen hebben
deelgenomen aan de voorafgaande interactieve sessie. De ”oogst’ was overweldigend, daar
kunnen we wat mee.
In de vervolgsessie van 31 oktober 2019 zijn drie projecten vastgesteld, waar we mee verder gaan.
Dat zijn:
- zorg en welzijn;
- relatie met de gemeente Buren;
- cultuur.
Tijdens de evaluatie met de signaleringsgroep is gesteld dat Bv Buren geen trekker is voor een
project. Bv Buren start wel de projectgroepen op, bewaakt het proces en zal faciliteren.
De projectgroepen zijn: “relatie met gemeente” , “cultuur” , “zorg en welzijn”.
Individueel kunnen leden van BV Buren in een projectgroep zitting nemen.
7. Passantenhaven/aanlegsteiger.
De gemeente Geldermalsen gaat de jachthaven aldaar uitbreiden.
De wens van een passantenhaven in Buren is dan niet meer van toepassing.
Voor het opknappen van de aanlegsteiger aan de Korne en pad daarlangs is een uitnodiging
ontvangen voor overleg met de gemeente en het waterschap. Het overleg met de gemeente en het
waterschap heeft weinig tot niets opgeleverd. Volgend jaar een nieuwe aanvraag voor een
financiële bijdrage door het Oranjefonds in het kader van NLDoet 2020, voor het aanbrengen van
halfverharding langs de aanlegsteiger en mogelijk verplaatsen van de trap.
8. NL-Doet 2019.
1 Aanplant van bomen op het Jodenkerkplein, bewoners waren trekkers,
De toegekende financiële bijdrage is voor realisering van het gehele project onvoldoende.
De gemeente Buren neemt het bomenzand en de bestrating voor haar rekening.
Aanwonende en omwonenden doen een eigen bijdrage zodat de (mooie maar dure) bomen die
zij willen kunnen worden gekocht.
2 Aanbrengen van een nieuwe schelpenlaag op het pad op de stadsmuren, traject van de
kanonnen naar de molen.
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9. Onderhoud muurtjes.
Bij de gemeente Buren is budget voor het onderhoud en herstel van muren in de stad die
eigendom zijn van de gemeente. Van de particuliere muren en stoepen is nog niet alles bekend.
Het oude rapport hiervan wordt geactualiseerd. Voor dit soort reparaties is een landelijk fonds.
10. Aanbod B&B (bed & breakfast).
De gemeente Buren heeft een aantal brieven ontvangen met klachten en uitingen van
ongerustheid over dit onderwerp. De gemeente heeft ODR aangestuurd op handhaving.
Regelgeving over B&B etc. staat in het “Bestemmingsplan”. Aan de gemeentelijke dienst
Ruimtelijke Ordening wordt gevraagd om duidelijk te maken wat de richtlijnen voor B&B zijn.

De richtlijnen zijn nogal star; er mag veel niet en wat wel kan/mag is veelal niet uitvoerbaar

.

De vergadering stelt de vraag of en hoe BV Buren er voor kan zorgen dat de regels zodanig
worden veranderd dat er meer mogelijk is onder voorwaarden
Bedoeling was dat er over dit onderwerp binnen de gemeente een BOT-sessie zou komen.
Dit is, in verband met het opstappen van het (oude) college, niet doorgegaan. Indruk is wel dat
ervoor elke situatie maatwerk moet komen en geen standaard. Duurt nog wel even voor hier
duidelijkheid over is.

11. Duurzaamheid.
Vertegenwoordigers van ecoBuren geven op 16 juli 2019 een uitvoerige presentatie.
Enkele belangrijke aspecten hieruit.
1. Medio november 2018 is begonnen met de eerste informatiebijeenkomsten. Daarna een rondje
langs de kernen van de gemeente Buren.
2. Bedenk dat besparen de eerste belangrijke stap is. Als dat optimaal in orde is, pas dan kan je
kijken naar duurzame opwekking.
3. Wat kan ecoBuren voor de samenleving betekenen:
a. kennis delen, er zijn mensen, in het netwerk van ecoBuren, uit het vakgebied die met pensioen
zijn en graag advies geven;
b. energiebesparingadvies;
c bekijken en beoordelen van de prijsopgave van een beoogde leverancier en of deze wel
kwaliteit levert;
d. aandacht voor onderhoud;
e er zijn daken bij bedrijven waarop uitstekend zonnepanelen kunnen worden aangebracht,
hiermee gaat ecoBuren in gesprek en participeert;
f. samen met de molen ’Prins van Oranje’ wordt een project opgestart.
4. Kan BV Buren iets doen bij de beleidmakers van de gemeente inzake regelgeving.
De regelgeving is verre van optimaal.
5. Kan BV Buren ook iets doen met betrekking hoe om te gaan met ecologie in combinatie met
energietransitie.
6. BV Buren/ecoBuren een thema avond organiseren met als onderwerp hoe we omgaan met
verduurzamen van de binnenstad
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12. Buren 625.
BV Buren heeft geen bemoeienis met de organisatie van Buren625. Het project wat BV inbrengt
voor Buren625 is de 2e fase van de historische wandelroute, de ontsluiting van “De Toeren”,
(de Dreefden uit 1630). Daarvoor komen ANWB-informatiebordjes bij:
- de entree van het “Plantsoen”; - ergens in “De Toeren”; - het terrein van de voormalige
steenoven (“de Put”); - in de hoogstamboomgaard.
Tevens uitgebreide informatie over bovenstaande objecten in de website van burenstad.
13. Bestrijding Japans duizendknoop.
Bestrijding van de Japanse duizendknoop wordt nu specifiek beleid van de gemeente Buren.
De provincie Gelderland geeft subsidie hiervoor als de bestrijding een vrijwilligers project is.
Opm. dat beleid blijkt in de praktijk op datum heden niet te werken. De duizendknoop tiert welig.

14. Omgevingvisie.
De Gemeente ontwikkelt een nieuwe omgevingsvisie, maar wil geen dingen dubbel doen en wil
aansluiten bij wat BV Buren reeds heeft gedaan en op de rol hebben
staan. Deze omgevingsvisie wordt een visie op de lange termijn ontwikkeling van de gemeente en

bevat naast een visie ook beleid en aanzetten voor actieprogramma’s.

In januari 2020 volgt dan een dorps(stads)avond met de inwoners van Buren, Asch en Erichem.
15. Groene projecten.
1. Stadstuin ‘Radiant’
De tuin wordt steeds meer bezocht. Bezoekers komen uit het hele land en veel bezoekers
komen meerder keren per jaar. Plantjes verkoop loopt prima. De opbrengst hiervan wordt
geïnvesteerd in de tuin.
2. ‘Plantsoen’
Uit onderzoek naar de vitaliteit van een aantal oude grote bomen is gebleken dat twaalf
bomen voor de veiligheid zouden moeten worden gekapt.
Een contra expertise komt tot de conclusie dat door het verwijderen van doodhout en inkorten
van de toppen deze bomen nog wel een tijdje behouden kunnen worden. Dit is uitgevoerd.
3. Hoogstamboomgaard ‘De Toeren’
De oogst aan appels was dit jaar buitengewoon groot. De verkoop van de oogst loopt naar
volle tevredenheid en blijft jaarlijks terugkomen. Er zijn een paar oude gevaarzettende bomen
gekapt. In de plaats daarvan worden jonge bomen herplant. Deze komen inmiddels uit de
eigen kweektuin op “Radiant”. Op die manier kunnen we nakomelingen van de oude bomen
terug planten en blijven de ‘oude’ rassen in stand
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16. Financieel.
Zie bijlage financieel jaarverslag over 2019.
Het bestuur van de Stichting Burgers voor Buren heeft gezien en gezamenlijk geconcludeerd
dat het financieel resultaat van de stichting beneden de resultatengrens van € 15.000,00 is
gebleven. Er is dan vrijstelling voor aangifteplicht voor de Vpb, krachtens art. 6 van de AWR en
art. 3 van het uitvoeringsreglement AWR.

