
     

 

Aanwezige bestuursleden: Johan van den Boom, Jan van Essen, Jan van den Broek, Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Opening en vaststelling agenda: 
 Jan van den Broek opent om 20.00 uur de vergadering met een bedankje aan Jan van Essen voor de attentie met Kerst. 
 De agenda wordt vastgesteld. 
 
2 Verslag vorige vergadering: 
 Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld. 
 
3 Mededelingen: 
 -Financiële verantwoording subsidie sociale vernieuwing.  
 Jan van Essen zal dit voor 1 februari regelen. 
 -Overname camping. 
 Jan van den Broek heeft zowel Het Loo als Brasker een mailtje gestuurd en succes gewenst in de toekomst. 
 -Onderhoud AED. 
 Johan heeft contact gehad met Frans Schimmel over kosten en beheer. Johan heeft ook een begroting gemaakt. Er zal 
 ongeveer 200 euro per jaar opzij gezet moeten worden. Na gebruik van de AED zullen er wel onderdelen vervangen 
 moeten worden. Begroting zal aan het verslag worden toegevoegd. 
 
4 Ingekomen post: 
 -Er komen nieuwe provinciale subsidies. PR volgt begin januari. 
 -Uitnodiging bijeenkomst burgerparticipatie op 5 februari. Er zal nader gekeken worden wat de relevantie is. Jan en Jan 
 gaan eventueel. 
 -Uitnodiging thema avond subsidiebeleid 12 januari: 
 Door de late uitnodiging en de a.s. vakantie van Johan is besloten om de bestuursvergadering door te laten gaan en 
 niet naar de thema avond te gaan. Jan heeft afgemeld. 
 
5 Gesprek met de gemeente over structuurnota in het licht van het streefbeeld Linden. 
 -Agenda. De dorpsraad wil spreken over de procedure plus inhoud van de Structuurvisie Cuijk 2030. Het  streefbeeld 
 Linden en de leefbaarheid. 
 
6 Planning gesprekken met ondernemers: 
 Jan van den Broek zal de recreatie ondernemers polsen voor een gesprek tussen 10 maart en 1 april. 
 
7 Aanvulling bestuur dorpsraad: 
 Gesprekken lopen. 
 
8 Statuten en huishoudelijk reglement: 
 -Taak en rol van de dorpsraad. De statuten voldoen aan de taken die vandaag de dag van een dorpsraad  verlangd 
 worden. 
 -Voorlichtingsfunctie inzake openbare bekendmakingen. Jan van den Broek zal Wil Willemse en Han Maassen 
 uitnodigen voor de volgende vergadering om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor publicatie of bv een link 
 naar de gemeente pagina. 
 
9 Rondvraag: 
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 De volgende vergadering is op 9 maart 2015.                                                                                                 

Verslag bestuurvergadering van: 12 januari 2015 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 


