
Initiatiefgroep: 
De initiatiefgroep ‘Samen op weg naar Vitaal Sportpark Maurik’ kent qua samenstelling een 
brede vertegenwoordiging. Betrokkenen zijn onder meer: sv MEC’07 (voetbal), 
Activitas (korfbal), Saffatin (scouting), Healthclub Juliën, Sportbureau Betuwe, Burense 
Sport Coöperatie, Buurtsportcoaches Samen in beweging!, GGD Gelderland-Zuid, Welzijn 
Rivierstroom, Mozaïek Jongerenwerk, Onderwijsorganisaties, Kinderopvangorganisaties, 
Gastouderopvang Healthy Steps, Gemeente Buren, diverse inwoners op persoonlijke titel.

De initiatiefgroep is bereikbaar via het mailadres: info@betuweinbeweging.nl
Belangstelling om mee te denken/werken of heb je tips stuur ons gerust een berichtje. 

Joris Maier (Buurtsportcoach) - ‘‘Ik beantwoord graag uw vragen!’’
Berry Peters (inwoner Maurik) -  “Een hele leuke duidelijke 
videoboodschap”
Dirk-Jan Oosterhagen (inwoner Maurik) - “Onze kinderen kunnen 
niet wachten om naar hartenlust te kunnen spelen”

Benieuwd naar het vitale sportpark?
Uw input is van grote meerwaarde

Nieuwsbulletin Samen op weg naar 
‘Vitaal sportpark Maurik’



Een Vitaal sportpark heeft een open karakter en kenmerkt zich door 
sportieve, maatschappelijke en recreatieve functies. 
Een park dat ruimtelijk vervlochten is met de nabije omgeving en 
met een grote uitnodiging naar de hele lokale gemeenschap. 
En een plek die een sleutelrol vervult in de lokale sport en
maatschappelijke infrastructuur. 

De initiatiefgroep ziet het vitale sportpark als een sportieve 
ontmoetingsplek waar iedereen, van jong tot oud, op elk niveau 
verantwoord en veilig kan sporten, spelen en bewegen. 
Zaken die mensen gezonder, socialer en gelukkiger maken en waarvan 
je energie krijgt.  Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en terecht kan. 
In individueel verband en in teamverband. En een park dat interessant is voor inwoners, 
verenigingen, onderwijs, kinderopvang, zorg en gezondheid, sociaal/maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven.

Uitnodiging Inloopavond 20 juni
 Clubhuis sv MEC’07 op Sportpark Maurik

Wat is een Vitaal sportpark?

Doel van de avond is informeren, in contact komen, ideeën en inspiratie opdoen, kennis 
nemen van wensen en aandachtspunten. Dit geldt voor inwoners maar ook voor 
verenigingen en organisaties. Want, samen willen wij invulling geven aan een Vitaal
Sportpark.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur is iedereen van harte welkom. Ook kinderen en jongeren. 
Elke half uur is er een korte pitch ter inspiratie en verder willen we vooral het gesprek
aangaan om ‘op te halen’ en draagvlak, betrokkenheid te creëren.
Tijdens de inloopavond is er ook nog gelegenheid om de enquête te invullen.

Op maandagavond 20 juni a.s. organiseert de initiatiefgroep een     
Inloopavond voor belangstellenden. Inwoners van alle leeftijden
vanuit Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk zijn van harte welkom. 

De werkzaamheden bij de nieuw in aanbouw zijnde Sporthal Lignum 
op Sportpark Maurik zijn in volle gang.
In de periode van 20 juni zullen de vloeren gegoten worden vandaar dat 
er helaas geen toegang verleent zal worden tot de sporthal zelf.
Toch zullen wij u een impressie geven. Dus neem de kans waar en laat je informeren.

Kom daarom maandagavond 20 juni naar Sportpark Maurik

Sporthal Lignum

De initiatiefgroep krijgt graag een goed beeld van wat er leeft onder de 
bevolking met betrekking tot de inrichting van een vitaal sportpark. 
Welke ideeën, wensen hebben zowel Jong als Oud. 
Aan welke voorzieningen om te bewegen, om te spelen, om te sporten
en/of te ontmoeten, te recreëren wordt er gedacht of wat ziet men 
graag gerealiseerd? 

Op al deze vragen zoeken wij een antwoord zodat er een richting is 
waar, binnen de financiële mogelijkheden en verdere randvoorwaarden,
naar toe gewerkt kan worden. 
Daarom wordt er zo breed mogelijk een enquête uitgezet met een 
oproep aan de inwoners van Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk om hieraan
mee te doen. 
Meedoen kan op de volgende manieren:
- Link
- QR code
- Ga naar de website www.betuweinbeweging.nl en download het enquêteformulier. 
-         Vul met de hand het bij dit Nieuwsbulletin gevoegde enquêteformulier in en lever
           het ingevulde formulier in op één van de hierna genoemde inleveradressen.

Inleveradressen ingevulde enquêteformulieren*:
1. Gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik
2. Jumbo Maurik
3. Zorgcentrum de Valentijn in Maurik
4. Brievenbus woonadres Pippelinghof 22, Maurik
5.       Brievenbus woonadres Watersnip 15, Maurik
6. Healthclub Juliën, Provincialeweg 16, Lienden

Wij doen een dringende oproep aan zowel Jong als Oud om mee te doen aan de en-
quête. 
Hoe meer response, hoe geslaagder een mogelijk resultaat wordt. Bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw medewerking.

De sluitingsdatum van de enquête is 30 juni 2022

* Heeft u het formulier niet ontvangen maar wilt u deze wel fysiek invullen?
Stuur een mail aan info@sameninbeweging.nl met het verzoek om toezending van een 
enquêteformulier.

Doe mee aan onze ENQUÊTE voor een
 Vitaal sportpark! 

Scan mij voor de enquête

Johan van Kouterik (Burense Sport Coöperatie) - “Doe en denk mee. 
Draag bij aan een resultaat waar straks iedereen trots op is”.
Herman Ursinus  (voorzitter MEC’07) - ‘‘Het hele initiatief om te 
komen tot een  ‘Vitaal sportpark’ wordt door MEC’07 met open armen 
ontvangen’’
Juliën van der Slikke (Healthclub Juliën) - ‘‘Hoe mooi is het om buiten 
op het buitenterrein voor ieder wat wils aan activiteiten te organiseren’’


