
   Jaarverslag van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2015                                              Dorpsraad Linden          
 
 
 
Dit jaar zijn er geen grote items geweest zoals in voorgaande jaren, bv. binnenhalen i-dop geld voor verbouwing 
Burcht, handhaving verbinding Linden/Beers. Maar de bestuursleden hebben zich zeker niet hoeven te vervelen. De 
leden van de dorpsraad hebben veel tijd en energie gestoken in het bijwonen van informatie avonden, thema 
avonden, werkgroepen, overleg met ambtenaren en wethouders, bijeenkomsten. 
 
Dit jaar heeft de dorpsraad een viertal platform overleg/thema avond van de gezamenlijke dorps en wijkraden 
bijgewoond. Hier worden verschillende onderwerpen behandeld die voor wijk en dorpsraden belangrijk kunnen zijn. 
Er wordt ook gekeken of eventueel gezamenlijk actie ondernomen kan worden. 
 
 
Verder waren er informatie avonden, bijeenkomsten, thema avonden, werkgroepen over, 
 
-Wonen en huisvesting 
-Participatie maatschappij  
-Ontwerpverordening plas 5 
-Herziening subsidie stelsel 
-LVC net Meerdere keren 
-Zwerfvuil 
Een aantal van deze onderwerpen werden behandeld op meerdere avonden en brachten natuurlijk ook het nodige 
leeswerk met zich mee.  
 
 
De dorpsraad heeft bezwaar aangetekend met betrekking tot de voorgenomen verandering van de 
fietsoversteekplaats aan de Oostermeer weg. De dorpsraad was van mening dat de oversteekplaats door de 
aanpassingen onveiliger in plaats van veiliger zou worden. Na een hoorzitting en een overleg met de 
verantwoordelijke wethouder is besloten dat er opnieuw naar gekeken zal worden en in een later stadium een 
veilige verbetering aangelegd zal worden. 
 
Dit was natuurlijk niet het enige overleg met een wethouder. Ook onderstaande items hebben en hadden onze 
aandacht. 
 
-Wat mag wel en wat mag niet rondom de Kraaienbersge Plassen. 
-Verkeer door Linden en met name de steeds groter wordende trailers met boten, zowel in aantal als het formaat. 
-Structuurnota Streefbeeld Linden. 
Vaak hoort bij voor en of na zo'n overleg nog het nodige telefoon en/of e-mail contact. 
 
 
Omdat tijden veranderen en ook de maatschappij is het huishoudelijk reglement aangepast. Bv. verslagen werden in 
het verleden in een kastje bij de Burcht gepubliceerd en dat gebeurt nu via de website www.grootlinden.nl 
 
 
Verder hebben leden van de dorpsraad o.a. de opening van de aanlegsteiger van Olie en Stoom en de 
jubileumvergadering van de dorpsraad uit Beers bijgewoond. 
 
 
Al deze bezigheden vergen natuurlijk ook het nodige onderlinge overleg. Dit gebeurde via regelmatig e-mail contact 
en minimaal 1 maal per maand een vergadering. 
 
 
Petra Schimmel 
Jan van Essen 
Johan van den Boom 
Jan van den Broek 


