
Beste mensen, 

Donderdag 6 oktober is de dorpsraad weer bij elkaar geweest. Hoewel Rik bij een vorige vergadering 
aangegeven heeft dat het zijn laatste vergadering zou zijn, kan hij Jan en mij toch niet goed in de 
“steek” laten. Hij zal ons nog eventjes blijven helpen met het afhandelen van een paar zaken.  O.a. 
met het aanvragen voor het evenementen bord bij de Burcht, want al krijgen we daar subsidie voor 
er moet toch een vergunning aangevraagd worden. Hier zijn Jan en ik natuurlijk heel blij mee. 

Naar aanleiding van alle berichten over het microzand depot zullen we nog een keer contact 
opnemen met de verantwoordelijke wethouder, wij zijn namelijk verre van gelukkig met de manier 
waarop de wethouder de zaken afgehandeld heeft. Wij blijven de verontreiniging in tegenstelling tot 
de wethouder wel zorgelijk vinden. Inmiddels hebben ook een aantal politieke partijen vragen 
gesteld over het storten van microzanden. En zelfs  een inwoner van Grave heeft via een ingezonden 
brief in de Gelderlander zijn/haar bezorgdheid uitgesproken, we zijn dus niet de enige die zich zorgen 
maken. 

Verder hebben we het natuurlijk gehad over het dorpsontwikkelingsplan. Wat gebeurt er met de 
Burcht als Smals vertrekt? Zijn er mogelijkheden voor woningbouw. Met name senioren woningen 
met voorzieningen zodat ouderen in Linden kunnen blijven wonen. Starters woningen om jongeren 
een kans te geven om in Linden te wonen. Binnenkort sturen wij u een brief met daarin een oproep 
om op de een af andere manier mee te werken. Via een commissie en/of uitbreiding van de 
dorpsraad want  met een dorpsraad van 2 personen gaat dat allemaal niet lukken. Of gewoon een 
bijeenkomst in de Burcht zodat iedereen mee kan denken en de dorpsraad ook beter kan beoordelen 
wat wel en wat niet wenselijk is. Maar eerst gaan we praten met Stichting de Burcht, de gebruikers 
(onze verenigingen dus) en de directe buren. En omdat er misschien wel extra geld vrij gaat komen 
voor gemeenschapshuizen en wijkgebouwen willen we ook zo snel mogelijk de gemeente op de 
hoogte stellen van het feit dat we serieus met deze materie aan de slag gaan zodat we de boot niet 
missen. 

Groetjes van Jan, Rik en Petra  

 

 

 

 


