
Overzicht activiteiten vanaf de vergadering van 19 januari 

De actualisering van het I-Dop zoals besproken in de vorige vergadering is ingediend bij de gemeente 
en inmiddels door de commissie behandeld en afgelopen maandag goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Ook is er een bedrag en ambtelijke ondersteuning toegezegd voor eventuele hulp bij 
de uitwerking. Het bedrag is gereserveerd tot 31 december 2012.  

Na de vorige vergadering is een werkgroep gevormd die samen met het stichtingsbestuur van de 
Burcht een plan ontwikkeld heeft om de Burcht op te knappen en toekomst bestendig te maken 
Stichting de Burcht heeft deze plannen inmiddels ingediend met een globale begroting van de 
kosten. Zij hebben ook al gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouder en zijn 
ambtenaren. 

Daarnaast is er ook een werkgroep aan de slag gegaan die zich buigt over het vraagstuk hoe Linden 
aantrekkelijk te maken en houden voor ouderen en jongeren. Bv. door seniorenwoningen en/of 
starterswoningen en voorzieningen voor ouderen. Wat is nodig en wat is haalbaar. 

Verder hebben we de diverse bestemmingsplannen in de gaten gehouden en een zienswijze of een 
vervolg daarop ingediend. Dommelsvoort, Jachthaven Brasker, B&B Hostert 11, Kraaienbergse 
Plassen. 

Op verzoek van de gemeente is er een inventarisatie gemaakt van mensen die een AED diploma 
hebben en wat eventueel verbeterd kan worden. Dit heeft geleid tot het mogen aanschaffen van een 
buitenkast voor de AED, zodat men deze nodig heeft niet eerst de ruit van de Burcht ingeslagen hoeft 
te worden. Ook hebben verschillende mensen een herhalingscursus voor het gebruik van de AED 
gevolgd. 

Het mededelingenbord is geplaatst en wordt regelmatig gebruikt. 

En tijdens de landelijke opschoondag hebben een paar mensen de “bosjes”rondom de Burcht van 
rommel ontdaan. 

Ook hebben wij een brief aan het Bisdom geschreven waarin wij onze bezorgdheid uitspreken over 
het eventueel verdwijnen van onze parochie en het sluiten van de kerk.  

 

  

 

 

  

 


