
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom en Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Opening en vaststelling agenda: 
 Jan van den Broek opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2 Verslag vorige vergadering: 
 Johan is bezig om informatie te krijgen in verband met punt 8. Het valt niet mee om de juiste persoon te 
 spreken te krijgen. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3 Mededelingen: 
 -Jan van Essen en Petra zijn naar de bijeenkomst over de hervorming van het subsidie stelsel geweest. Het 
 is de bedoeling dat er een klankbord groep samengesteld wordt. De dorpsraad van Linden zal hier niet 
 aan deelnemen. 
 -Uitbreiding dorpsraad. Sander Hornes heeft interesse maar kan vanavond niet aanwezig zijn. 
 
4 Ingekomen post: 
 Er is geen ingekomen post. 
 
5 Gesprek over fietsoversteek dinsdag 16 juni 2015: 
 Jan van Essen en Petra zijn hier namens de dorpsraad naar toe geweest. Tonny Jacobs was op persoonlijke 
 titel aanwezig. Bij het gesprek was wethouder Gerard Stoffels aanwezig vergezeld van 2 ambtenaren. Alle 
 aanwezigen waren het er over eens dat de verkeerssituatie door de nieuwe invulling eerder onveiliger 
 dan veiliger zal worden. Er zullen een aantal voorzieningen getroffen worden die de situatie veiliger 
 maken. Bv. maatregelen die er voor zorgen dat fietsers het fietspad volgen en niet schuin de 
 Oostermeerweg oversteken en opnieuw aanbrengen van haaientanden zodat fietsers weten dat ze geen 
 voorrang hebben. Op termijn zal er een nieuw plan komen waar de oversteek verder van de Raamweg af 
 komt te liggen. 
 
6 Vermelding dorpsraad in gemeentegids: 
 Johan zal contact opnemen met Bert Panhuizen. 
 
7 Plannen voor de Maas: 
 Johan zal de plannen nogmaals goed bekijken en eventueel een zienswijze indienen. 
 
8 Voorstel over contact B&W met de Wijk- en dorpsraden: 
 Er zal naar gestreefd worden om elke zittingsperiode 2 maal met B&W in contact te treden. Het eerste 
 jaar om kennis te maken en wensen, verwachtingen etc. over en weer kenbaar te maken en het derde 
 jaar om te evalueren wat er zoal gebeurd is en wat niet van de grond gekomen is zodat dit in het vierde 
 "regeringsjaar" alsnog rechtgezet kan worden. In ieder geval moet het I-dop een vast onderdeel van de 
 agenda worden. 
 
 

Verslag bestuurvergadering van: 15 juni 2015 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



9 Vraag en aanbod pagina op de Lindense website: 
 Johan en Jan van den Broek zullen contact opnemen met Han Maassen wat eventueel mogelijk is en bij de 
 ruilkring Cuijk voor meer informatie over de werking van de kring. Het zal op de jaarvergadering nader 
 uitgelegd worden aan de inwoners. 
 
10 Voorstellen voor besteding budget sociale vernieuwing: 
 -Opzetten vraag en aanbod pagina op website. 
 -Jan van Essen stelt voor om nieuwe netten voor de doelen op het voetbal veld. Ook kunnen de doelpalen 
 wel een likje verf gebruiken. Jan van Essen wil dit wel op zich nemen. Er moet wel nagegaan worden wie 
 het beheer van het voetbalveld heeft. Petra zal dit navragen. 
 
11 Aanvulling bestuur: 
 Sander Hornes heeft belangstelling. Er zullen nog een paar personen benaderd worden. 
 
12 Wat verder ter tafel komt: 
 De jaarvergadering wordt gepland op half oktober: 
 
13 Rondvraag: 
 Volgende vergadering: 13 Juli en 17 Augustus.  
 
   
   
  
 
 
 
 

                                                                                                 


