
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van de Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom en Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Opening en vaststelling van de agenda: 
 Jan van den Broek opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2 Verslag vorige vergadering: 
 Bij agenda punt vier staat dat Jan een kopie bij de Burcht in de bus zal doen. Dit moet zijn bij het bestuur 
 van Stichting de Burcht. Petra zal dit aanpassen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3 Mededelingen: 
 -In de gemeente gids van Cuijk staat tussen de dorpsraden, dorpsvereniging De Ganzeveer met Bert 
 Panhuizen als secretaris in plaats van de Dorpsraad Linden vermeld. De uitgever van de gemeente gids is 
 hier al meerdere keren op gewezen dat dit niet klopt. Johan zal een nieuwe poging wagen. 
 -Han Maassen gaat hoogst waarschijnlijk naar de bijeenkomst Kleine Kernen over vergrijzing. De 
 reiskosten zullen vergoed worden. 
 -Jan van den Broek zit namens OLC in een werkgroep Wonen en Huisvesting. Jan vertegenwoordigt hierin 
 ook de wijk en dorpsraden. Hij zal dit blijven doen. 
 
4 Ingekomen post: 
 -Stichting de Burcht heeft een bedankbrief gestuurd voor de gift uit het sociale vernieuwingsfonds. Er zijn 
 nieuwe gordijnen voor gekocht. 
 -19 november is er een roadshow (informatie avond) over de participatie maatschappij. Petra en Jan van 
 Essen zullen namens de dorpsraad aanwezig zijn. Jan van den Broek zal namens OLC aanwezig zijn. 
 -Er zijn een aantal mails binnen gekomen van collega dorps- en wijkraden die benaderd zijn (soms zelfs 
 vrij agressief) door een bedrijf dat een website op wil zetten waaraan dorps en wijkraden deel kunnen 
 nemen. Wij zijn nog niet benaderd en aangezien wij al een eigen website hebben, zijn wij hierin ook niet 
 geïnteresseerd. Petra zal dit de andere wijk en dorpsraden laten weten. 
 -De halfjaarlijkse rapportage van Smals kan voor kennisgeving aangenomen worden. 
  
5 Evaluatie jaarvergadering donderdag 9 oktober 2014: 
 De jaarvergadering is goed verlopen. Volgend jaar proberen om meer mensen op de jaarvergadering te 
 krijgen.  
 - Het vermelden van vergunningaanvragen etc. op de Lindense website doorlaten gaan. Maar dan wel alle 
 aanvragen vermelden. Jan van den Broek zal contact op nemen met Han Maassen om te zien of dit geen 
 praktische bezwaren met zich meebrengt bv. wie zet de berichten op de site als de webbeheerders met 
 vakantie zijn. 
 - Johanna Jongekrijgh heeft inmiddels contact gehad met dorpsraad Vianen om informatie in te winnen 
 over het vervoersproject. In Cuijk bestaat al een dergelijk vraag/aanbod vervoer. Jan van den Broek zal 
 een afspraak maken met Han nadat deze bij het Kleine Kernen overleg is geweest om te kijken hoe 
 publicatie plaats kan vinden van bestaande diensten. 
 -Johan gaat het definitieve eindstuk schrijven over het Toekomstbeeld van Linden zodat dit gepubliceerd 
 kan worden. Tevens zal Johan een afspraak maken met Kees Peters van de gemeente Cuijk om meer 
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 duidelijkheid te krijgen over de procedure van het bestemmingsplan Kern Linden en de Strategische Visie 
 Cuijk 2030. 
 -De dorpsraad wil februari/maart de Lindense ondernemers uitnodigen voor een gesprek. 
 
6 Statuten en huishoudelijk reglement, taak en rol dorpsraad: 
 Gezien de tijd wordt dit opnieuw doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
 
7 Rondvraag: 
 -Jan van Essen vraagt of er iets afgesproken moet worden wat te doen bij bv. het overlijden van een 
 dorpsgenoot.  Dit zal per situatie bekeken worden. 
 -Jan merkt op dat door het overlijden van Gerrit er niemand meer is die de speeltoestellen controleert. Hij 
 heeft Martien Schoenmakers al gepolst of deze bereid is om dit te gaan doen. Martien heeft het in 
 overweging genomen. Dit moet ook bij de gemeente gemeld worden. 
 
8 Datum volgende vergadering: 
 Met het vaststellen van de volgende vergadering op 8 december sluit Jan van den Broek de vergadering. 
  
   
  
 
  
  
 
 
 
 

                                                                                                 


