
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek voorzitter, Jan van Essen penningmeester, Petra Schimmel 
secretaris, Johan van den Boom.  
Aanwezige belangstellende: 25 personen hebben de presentielijst ingevuld 
Afgemeld: Han Maassen, Ed Tichelaar en Willemien Selten 
 
1 Opening: 
 Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkomstwoord. 
 
2 Mededelingen: 
 Er zijn geen mededelingen. 
 
3 Verslag jaarvergadering 3 oktober 2013. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4 Samenstelling bestuur: 
 Jan van de Broek doet een verzoek aan de aanwezigen om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur.  
 Jan van den Broek is aftredend en herkiesbaar. Jan geeft aan dat hij zeer waarschijnlijk niet de volledige 
 periode af zal maken. Jan wordt met een royale meerderheid herkozen. 
 
5a Jaarverslag van het bestuur: 
 Naar aanleiding van het jaarverslag worden een aantal opmerkingen gemaakt. 
 -Jolanda Martens geeft aan dat zij niets terug vind van haar voorstellen met betrekking tot de 
 verkeersmaatregelen in het bestemmingsplan van camping Het Loo. 
 -Martien Schoenmakers is zeer te spreken over de nieuwe brug in de Steegstraat. Een grote meerderheid 
 van de vergadering deelt deze mening. 
 -Johanna Jongekrijg vraagt of het project ouder worden in Linden een langzame dood gestorven is.  
 Jan van den Broek legt uit dat er te weinig animo was en het project daarom tijdelijk is stopgezet. Martine 
 de Haan stelt voor om andere mensen te benaderen. 
 -Sander Peters merkt op dat er op de Lindense website selectief melding gemaakt wordt van de 
 aanvraag/verlening van vergunningen. Hij stelt voor dat alle vergunningen gepubliceerd worden of geen. 
 De vergadering kan zich hierin vinden. Er zal hierover contact worden opgenomen met de webmasters. 
 Het verslag wordt vastgesteld. De vraag van Jan van den Broek of de vergadering achter het beleid van 
 het bestuur van de dorpsraad kan staan, wordt bevestigend beantwoord. 
  
5b Financieel jaarverslag: 
 Martien Schoenmakers en Johanna Jongekrijg hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De 
 enige opmerking die zij hebben gaat over het verschil in kilometervergoeding. Deze varieert van 19 tot  21 
 cent. 
 Inmiddels heeft het bestuur een uniform bedrag van 20 cent vastgesteld. Het verslag kan door 
 belangstellende bij het bestuur worden ingezien. Jan bedankt de controlecommissie. 
 
 
 
 

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Linden 9 oktober 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



6 Regionale projecten:  
 Het bestuur van de dorpsraad heeft niet meer informatie over de projecten van de energie coöperatie en 
 het glasvezelproject dan de berichtgeving zoals die in de media heeft gestaan. De uitslag van de enquête 
 is nog niet bekend. 
 
7 De burcht gerenoveerd: 
 De renovatie van de Burcht is voor een deel klaar. Het bestuur krijgt hier welverdiende lof voor en een 
 attentie ter waarde van 300 euro die zij naar eigen inzicht kunnen besteden. Frans Schimmel en Wil 
 Liebrand geven een korte uitleg. Martien Bos geeft uitleg over het smaakcentrum en de nog aan te 
 leggen biologische tuin. 
 Ieder jaar krijgt de dorpsraad 3012 euro uit het fonds sociale vernieuwing. De dorpsraad heeft het bedrag 
 van 2 jaar (6024) bestemd voor de Burcht. Een symbolische cheque wordt overhandigd. 
 Het bestuur van de burcht bedankt de inwoners voor de hulp die zij tot nog toe van de inwoners 
 ontvangen heeft en doet een dringend beroep aan de inwoners om ook bij de resterende 
 werkzaamheden te komen helpen. 
 
8 Het project "zelf werken aan een vitaal Linden": 
  -bespreking van het toekomstbeeld van Linden 
  -signaalfunctie Dorpsraad 
 -structuurvisie en bestemmingsplan Linden 
  
 Johan van den Boom geeft een PowerPoint presentatie. Als bijlage wordt de hand-out van de presentatie 
 toegevoegd aan dit verslag. 
 
 Dia 4 veiligheid. Er wordt aandacht gevraagd voor de punt in de Hostert. Deze is ooit aangelegd om de 
 snelheid te verminderen en de veiligheid te verhogen. Op dit moment lijkt de punt de veiligheid eerder 
 negatief dan positief te beïnvloeden. 
 Fons Heijnen is van mening dat door de toenemende recreatie het leef- en woonklimaat achteruitgaat. 
  
 Dia 5 signaalfunctie dorpsraad. Aan de hand van een paar voorbeelden stelt Johan de vraag of de 
 dorpsraad een signaalfunctie zou kunnen/moeten vervullen naar gemeente en ondernemers. 
 De heer Brasker geeft aan dat hij denkt dat het op dit moment te vroeg is voor gesprekken tussen 
 dorpsraad en ondernemers. 
 Ferdi Kokke denkt evenals Martine de Haan dat het juist goed is dat dit overleg er is. De vergadering kan 
 zich hier in vinden. 
 Jolanda Martens geeft aan dat zij het rapport van Anja Verweij een vertekend beeld vind geven.
 Piet Bloemen merkt op dat Linden niet afgesloten moet worden. 
 Declan Nolan vindt dat de verkeersmaatregelen zoals ze nu voorgesteld zijn een kans moeten krijgen. 
 
 Het bestemmingsplan Kern Linden en Strategische visie. 
 Dia 11: Met name de nieuwe verbinding tussen Kraaijenbergse Plassen en de Maas en de woorden "in en 
 bij Linden" in verband met de recreatie baren de dorpsraad zorgen. De dorpsraad wil in een vroeg 
 stadium bij de gemeente aangeven wat wel en niet wenselijk is zodat bij het opstellen van het 
 bestemmingsplan hiermee rekening gehouden kan worden.  
 Jolanda Martens vraagt om het rapport van Anja Verweij ter zijde te leggen en buiten de besluitvorming 
 te laten. 
 Evert Houman denkt dat het een goede zaak zou zijn om van de bestemmingsplannen Kraaijenbergse 
 Plassen en Kern Linden een bestemmingsplan te maken. 
 De vergadering kan instemmen met de richting die de dorpsraad wil inslaan. 
 



9 Podium voor ideeën en plannen: 
 
 -Johanna Jongekrijg vraagt om te onderzoeken of in Linden een regeling vrijwillig vervoer gestart kan 
 worden. Hierbij wordt centraal geregeld dat vrijwilligers die voor een ander willen rijden bekend zijn en 
 inwoners die gebruik willen maken van dit vervoer zich op dit centrale punt kunnen melden. 
 De dorpsraad zal dit idee meenemen 
 -Er wordt geopperd om een kookclub met ouderen te starten. 
 -Ook zou in de toekomst een soort ruilbeurs van zelf verbouwde biologische groenten bij de Burcht 
 georganiseerd kunnen worden. (Jan van den Broek). 
 
10 Rondvraag: 
 Ferdi Kokke vraagt hoe de communicatie tussen inwoners en dorpsraad verloopt. 
 Het bestuur is rechtstreeks te benaderen. De bestuursvergaderingen zullen nu de verbouwing zo ver klaar 
 is weer in de Burcht plaats vinden en deze zijn voor een ieder toegankelijk. 
 
11 Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
  
   
 
  
  
   
 
 
 
 
 

                                                                                                 


