
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Han Maassen 
Aanwezig op uitnodiging: Anja Verweij 
 
1. Opening en agenda: 
 Jan van den Broek opent de vergadering. De agenda punten 6 en 7 worden naar voren gehaald. 
 
6. Ouderen project: 
 Jan van den Broek en Han Maassen zullen een werkgroep samenstellen van ongeveer 6 personen. zij 
 hebben een brief opgesteld die als leidraad zal dienen in de gesprekken met mogelijke kandidaten. Dit 
 gebeurd voor 1 februari 2014. Anja heeft verder geen rol in dit project. 
 
7. Project toeristische ontwikkeling: 
 -Verslag Anja Verweij.  
   Er zijn nog wat op en aanmerkingen vanuit het bestuur. Anja zal deze verwerken. 
 -Voorstel Anja Verweij: 
   Johan zal samen met Anja voor 1 februari een voorstel formuleren en dit ter goedkeuring voorleggen aan 
   de rest van het bestuur. Voor 8 februari moet hier overeenstemming over zijn. 
 -Te ondernemen acties: 
   Na 8 februari zou snel mogelijk publiceren waarna inwoners reacties kunnen geven. Na verwerking een 
   nieuwe inspraak ronde. In een inwoners vergadering (waarschijnlijk eind mei) bespreken met inwoners. 
 -Afspraken wie doet wat: 
   Dit onderdeel is bij de voorgaande punten reeds beantwoord. 
 De vertrouwelijke stukken blijven bij Anja. 
 Anja blijft op afroep beschikbaar. Bv. als tussenpersoon naar gemeente. 
 
2. Verslag vorige vergadering: 
 Zowel het verslag van de vergadering van 2 november 2013 als 11 december 2013 wordt vastgesteld. In 
 het vervolg zal het verslag ter goedkeuring via de mail worden voorgelegd ter vaststelling. 
 
3. Mededelingen: 
 Overleg met gemeente en actiegroep "Behoud Steegstraat" over het rooien van bomen. 
 Er is contact geweest tussen gemeente en de Stichting Burgers van Linden e.s.. 
 Johan informeer bij gemeente hoe de stand van zaken op dit moment is. 
 
 Han heeft van het bestuur van stichting de Burcht het verzoek gekregen om een veiling op de website te 
 starten voor de verkoop van het hout  van de bomen die bij de Burcht gekapt moeten worden. Hij vraagt 
 hiervoor een vergoeding van 50 euro. De dorpsraad neemt deze kosten voor zijn rekening. 
 
4. Ingekomen post en vragen: 
 Er is een formulier gekomen de subsidie sociale vernieuwing verantwoord moet worden. Jan en Jan zullen 
 dit invullen.  
 Johan vraagt of er normen zijn wat wel of niet gedeclareerd kan worden en of deze anders afgesproken of 
 eventueel aangepast moeten worden. Bij een volgende vergadering agenderen. 

Verslag bestuurvergadering van:  Maandag 13 januari 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



 Petra heeft een bevestiging gekregen van een ingezonden brief aan de gemeente. Er staat niet bij waar 
 het over gaat. Waarschijnlijk over het inmiddels ingetrokken bezwaar tegen het bestemmingsplan 
 Jachthaven Brasker. 
 
 Han Maassen vraagt of hij in het vervolg een verslag kan krijgen. Dit wordt toegezegd. 
 
 Er wordt voor gesteld om een vaste vergaderdag te nemen bv. de tweede maandag van de maand. De 
 eerst volgende vergadering wordt dan ook vastgesteld op 10 februari. 
 
 
Petra Schimmel. 
 
 
De vergadering van 10 februari is komen te vervallen. 
 
 
   
    
  
 
 
 

                                                                                                 


