
Van:   Dorpsraad Linden en Anja Verweij 
Aan:   Bewoners van Linden 
Betreft:  Ondersteuning Dorp en dorpsraad 
Datum:  19 augustus 2013 
 
Beste inwoner van Linden,  
 
Zoals in onze vergadering van de dorpraad van 14 augustus jl aangekondigd sturen we u hierbij een 
brief om meer informatie te geven over de ondersteuning van de Dorpsraad door Anja Verweij. 
 
Aanleiding 
In 2006 is een DOP opgesteld voor Linden. Hier is relatief weinig mee gedaan. Door autonome, 
externe ontwikkelingen blijft echter ook in Linden de tijd niet stil staan. In het bijgestelde DOP zijn 
die ontwikkelingen beschreven (DOP Weer actueel, 2012). Het centrale thema van dit nieuwe DOP:  
Linden is zich bewust van zijn kleinschaligheid, maar wil een vitale dorpsgemeenschap blijven.  
Het uitgangspunt is om zelf verantwoordelijkheid nemen én actief bijdragen aan nieuwe initiatieven. 
Daar hebben we in onze jaarvergadering van december 2012 uitgebreid met u over gesproken. Een 
aanvraag voor ondersteuning van dit project door de gemeente Cuijk is afgewezen. De dorpsraad wil 
nu zelf dit project gaan uitvoeren en heeft daarvoor Anja Verweij bereid gevonden hen hierin te 
ondersteunen.  
 
Thema’s en verkenning 
Na bespreking in de dorpsraad lijken in ieder geval twee thema’s van belang in ons dorp; Oud 
worden in Linden én Toeristische ontwikkeling Linden. Voordat met de uitvoering wordt gestart wil 
de dorpsraad een voorverkenning laten utvoeren. 
Wat vinden bewoners in het dorp hier nu echt van en hoe wordt het genoemde probleem ervaren. 
Pas dan is goed aan te geven wat nodig is en hoe dat mogelijk gemaakt kan worden, met en door 
bewoners. 

 
1. Oud worden en blijven wonen in Linden 
Met de (thans opgeheven) Werkgroep Oud worden in Linden is tweemaal gesproken. Daarna bleek 
dat meerdere wijk- en dorpraden in Cuijk (Platform) met dit onderwerp bezig zijn. Tegelijkertijd 
bleek dat de Provincie Noord-Brabant op het onderwerp Leefbaarheid, waarbinnen dit valt, 
ondersteuning kan bieden. Besloten is vanuit het Platform gezamenlijk een aanvraag in te dienen 
voor (gratis) ondersteuning van Stg. Zet. Hierbij wordt verkend per kern wat concrete behoeftes  
zijn. Daarna worden er concrete voorstellen voor maatregelen gedaan, om per kern invulling te 
geven aan de behoeftes, die via zelfwerkzaamheid en op eigen initiatief van de bewoners te 
realiseren zijn.  
De realisering daarvan vormt de basis van een vervolgproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd 
bij de Provincie per november ’13. 
 
2. Toeristische ontwikkeling Linden 
In het Dop uit 2007 wordt het dilemma voor Linden al goed verwoord. “Voor de toekomst is het van 
belang dat het dorp beide sporen, woondorp én aantrekkelijke omgeving voor recreatie blijft 
onderschrijven. Anders zullen huidige, deels onderhuidse, spanningen alleen maar toenemen”. (Uit 
DOP Linden, januari 2007, PON, pag 9, conclusie 3) 
 
Om te verkennen hoe de huidige stand van zaken is op dit onderwerp, wordt voorgesteld individuele 
gesprekken met betrokken bewoners te houden (ongeveer 5 personen). Daarop wordt geanalyseerd 
welke kansen en mogelijkheden er zijn. Het idee is om daarna een gezamenlijke bijeenkomst van 
betrokken bewoners te organiseren om de benoemde kansen concreet te maken.  
 
Uw medewerking gevraagd 
Heeft u belangstelling op één van de onderwerpen mee te praten en te denken. Meld u dan nu aan 
bij de Dorpsraad, uiterlijk 7 september a.s. bij  Jan van den Broek. 
 
Tijdens de jaarvergadering informeren we u over de stand van zaken! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur Dorpsraad en Anja Verweij 


