
     

 

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.  
 Agenda punt 5 wordt naar achteren geplaatst. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2 Verslag vorige vergadering 17 augustus: 
 Punt 10 zie onderstaand verslag platform overleg. 
 Vastgesteld. 
 
3 Mededelingen: 
 -Platform overleg: Jan en Johan zijn naar het platformoverleg geweest. Het was een goed overleg.  
  -Het is de bedoeling dat het B en W bezoek plaats vind in het eerste en derde jaar van de  
  raadsperiode aansluitend een  B en w vergadering: 
  -het is de bedoeling dat bij de herziening van het subsidie beleid niet getornd wordt aan de  
  subsidies voor wijk en dorpsraden. 
  -De gemeente heeft het voornemen om een vast contact persoon aan te stellen voor de wijk en 
  dorpsraden. 
  -Er si een korte presentatie gegeven van het LVC net. (het glasvezelnet Land van Cuijk) 
  -De dorpsraad van St. Agatha heeft gevraagd om hun plan te steunen bij de dorpen derby. 
  -Ook het uitzetten van een aantal lantaarnpalen in het buitengebied is aan de orde geweest.  
  Omdat er in Linden onrust en zorg is over het uitzetten van verlichting op de Raamweg en  
  Oostermeerweg wordt dit thema meteen behandeld besloten wordt dat de dorpsraad als het  
  donker is zal gaan kijken welke lantaarnpalen er precies uitgezet zijn zodat gericht bezwaar  
  gemaakt kan worden. 
 -Zwerfvuil: Jan van essen is naar deze bijeenkomst geweest. de dorpsraad heeft inmiddels 3 knijpers en 
 gele vuilniszakken van de gemeente gekregen. Een exemplaar wordt als bestuur/beheerder het goed vind 
 in de Burcht gelegd evenals een rol met vuilniszakken. Jan, Jan en Johan zullen regelmatig zwerfvuil 
 opruimen. 
 -Terugblik opening Burcht: Het was een geslaagde middag/avond. Met het bestuur is afgesproken dat er 
 ter zijner tijd als duidelijker is waar nog behoefte aan is het een bijdrage gegeven wordt. 
 
4 Ingekomen Post: 
 St. Agatha heeft gevraagd of de andere dorpsraden hun inzending voor de dorpenderby willen steunen. 
 Dorpsraad Linden is hier positief over. 
 
5 Voorbereiding jaarvergadering: 
 Dit agendapunt is naar achteren verplaatst. 
 
6 Stand van zaken "Vraag en aanbod site op de Lindense website": 
 Het is zeer waarschijnlijk dat een eerste versie van de vraag en aanbod site als poot van de Lindense 
 website gepresenteerd kan worden. 
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7 Voorstellen voor besteding budget sociale vernieuwing: 
 -Ondersteuning jeu de boulle op de zondag na de vierdaagse. 
 -Opknappen doelen voetbalveld. 
 -Website vraag en aanbod. 
 -Eventueel aanvulling Burcht indien er wensen zijn. 
 Omdat op herhaalde verzoeken aan de inwoners geen voorstellen ingediend zijn met uitzondering van jeu 
 de boulle, Zullen deze items als doelen gepresenteerd worden en niet als discussie punt op de agenda 
 geplaatst worden. 
 
8 Aanvulling bestuur dorpsraad: 
 Er zijn tot op heden geen nieuwe kandidaat bestuursleden gevonden. 
 
9 Wat verder ter tafel komt: 
 -Er is een mailtje van een inwoner binnengekomen die zich zorgen maakt over de verkeersdrukte en de 
 slechte handhaving van regels door de gemeente. Ook de manier van omgang met burgers is een doorn in 
 het oog. Johan zal een concept antwoord opstellen en deze daarna naar de andere leden sturen. 
  -Wethouder Stoffels zal op de hoogte gesteld worden van het feit dat de afspraken gemaakt in het 
 laatste overleg nog niet nagekomen zijn. 
 
5 Voorbereiding jaarvergadering: 
 -Jan van den Broek zal de concept agenda uitwerken naar een definitieve. Petra zal 110 exemplaren  
 uitprinten en daarna doorgeven aan Johan, die zijn deel rondbrengt en dan aan Jan van Essen enz. 
 -Petra nodigt de politieke partijen uit. 
 -Jan van den Broek zal de avond presenteren en alle punten behandelen met uitzondering van de punten  
 4b Jan van Essen en punt 8 en 9 Johan van den Boom. 
 -Iedereen zal om 19.00 uur aanwezig zijn om alles klaar te zetten. 
 -Johan vraagt Erna of zij iemand wil vragen om samen met een door haar te vragen persoon na afloop wil 
 helpen met het verzorgen van de drankjes. 
 -Opruimen allemaal samen. 
 
11 Rondvraag: 
 Johan heeft contact gehad met Rik Nijgen over herhalingscursus AED. Hier wordt aan gewerkt. 
 Johan gaat contact opnemen met de gemeente over het (levensgevaarlijke) gootje langs het Gekreveld.   
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 


