
Bestuursvergadering 16 oktober 2013:  20.00 uur in de Burcht. 

Aanwezig Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen en Petra Schimmel.  

1  Opening en vaststelling agenda: 

 Om 19.30 uur opent Jan v/d Broek de vergadering met het vaststellen van agenda. 

2 Verslag vorige vergadering: 

 Dit agenda punt vervalt omdat de vorige vergadering een werkoverleg betreft en er geen 
 verslag gemaakt is. (Het verslag van de voorlaatste vergadering is toen vastgesteld.) 

3 De stukken die zijn binnengekomen met betrekking tot het platvorm overleg worden door 
 Jan v/d Broek doorgestuurd. 

4 Terugblik op Jaarvergadering: 

 -Verslag Petra, dit wordt in orde bevonden en het eerstvolgende bewoners overleg ter 
 goedkeuring aangeboden worden. 

 -Rondvraag Jos Bakker, moet het bestuur de opstelling t.a.v. het bestemmingsplan Het Loo 
 herzien? 

 Het standpunt van het bestuur wordt voorlopig gehandhaafd. Er komt een onderzoek door 
 Anja Verwey over de toeristische ontwikkelingen in Linden. Dit moet duidelijkheid brengen 
 naar de toekomst toe. Jan zal Jos zoals afgesproken op de hoogte stellen. 

 -Overleg over verkeersproblemen Linden. 

 22 of 23 oktober 2013 om 16.30 uur zal de dorpsraad een gesprek hebben met Cees Peters 
 van de gemeente Cuijk en het onderzoeksbureau dat door de gemeente ingeschakeld is. 

 -Omdat het inschenken van het drankje na afloop niet soepel verliep zal volgend jaar vorif 
 een paar inwoners om hulp gevraagd worden.  

5 De brug in de Steegstraat: 

 -Er wordt een brief naar de gemeente gestuurd over de gang van zaken. 

 -Samenwerken met Beers om elkaar zo veel mogelijk te ondersteunen.  

 -Er wordt formeel bezwaar aangetekend en bij de voorzieningenrechter een verzoek tot 
 schorsing ingediend. 

6 Stand van zoeken project toeristische ontwikkeling in Linden: 

 De uitnodiging voor de gesprekken van inwoners met Anja Verwey staat verkeerd op de 
 website. Johan zal dit aanpassen. 

7 Stand van zaken regionaal ouderen project. 



 Dit staat op de agenda van het platvorm overleg van 23 oktober. Petra en Jan v/d Broek 
 zullen naar het platvorm overleg gaan. 

8 Rondvraag en volgende vergadering: 

 -Jan en Jan gaan naar de afscheidsreceptie van Marius van den Elzen. (voorzitter platvorm 
 overleg) 

 -Petra bevoegdheden Johan. 

 Johan krijgt dezelfde bevoegdheden als de andere bestuurleden. (tekenbevoegdheid samen 
 met anderen). 

 -Petra merkt op dat er een keer naar het huishoudelijk reglement gekeken moet worden, 
 omdat bv. internet het publiceren van agenda's etc. verandert heeft. 

 -De volgende vergadering zal inplaats van op 30 oktober op 2 november om 9.00 in de 
 Burcht plaatsvinden. 
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