
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van de Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom 
Aanwezige belangstellende: Dhr. Ron van Valkenburg, namens “Olie en Stoom”  20.15 – 20.45 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Verslag vergaderingen  21 september en 26 oktober 2015 

 
3. Korte impressie van de bijeenkomst verkeer in Linden op 4 november : 

• +/- 10 aanwezigen. Goede sfeer. Wethouder R. Poel aanwezig. 
• Hoofdthema: verkeer en verkeerstellingen. Deze zullen komend jaar herhaald worden 
• Eerste bevindingen: gemiddelde verkeersdruk(te) valt mee, maar ’t zijn ongedetailleerde cijfers. 
• Overlast in Krommenhoek is afgenomen. De omleidingsroute werkt (nog) niet. 
• Er is geen vervolg afspraak gepland. 

 
4. Ingekomen post:  

• AED, mail van het platform: Johan werkt dit af. 
• Platform, thema avond: Jan vd Br. werkt dit af. 
• Wijkverpleegkundige: Jan vd Br. maakt afspraak voor contact en informatie. 

 
5.  Voorlichtings-  en instructieavond  Lindens Intranet: samen ouder worden in Linden: 

• Nog dit jaar zal om o.m. organisatorische redenen niet meer lukken. 
• Johan neemt contact met Han over doorgaande voorbereidingen en benodigde middelen. 

 
6. Gesprek met Dhr. Valkenburg over locatie van “Olie en Stoom”: 

• Huidige locatie blijkt niet zo geschikt als gehoopt, zie ook notulen jaarvergadering. 
• Gaandeweg komen en blijven er 3 andere locaties in beeld: 
• 1. Westzijde van plas 7 ten zuiden van / bij “t Riet” 

2. Aan de oostzijde van de Steegstraat ter hoogte van de huidige locatie. 
3. Aan de meest oostelijke zijde van plas 2, dus noord-oost van Linden. 

              We zullen als dorpsraad bestuur de plekken nog nader gaan bekijken en zo mogelijk  
              voor de komende  feestdagen en, zo nodig na raadpleging van het dorp, onze voorkeur kenbaar maken. 
   

7. Naast de al afgesproken investeringen t.l.v. “sociale vernieuwingen”, te weten: doelen op het voetbalveld 
en de kinderspeelplaatsen, besluiten we er geen andere aan toe te voegen. Restant komt bij reserves. 
 

8. M.b.t. tot de vraag naar een verbindingsroute Linden - Heeswijkse Kampen, zie ook jaarverslag, zeggen 
we toe dit ter sprake te brengen in het eerstvolgende contact met de gemeente. We hebben begrip voor 
deze aanvraag, maar willen hierbij tegelijkertijd geen verwachtingen wekken. 

 
9. I.v.m. de komende hernieuwing van het bestemmingsplan Kern Linden, wettelijk voorgeschreven, wordt 

dit geagendeerd voor een van de volgende vergaderingen. 
 

10. Volgende openbare bestuursvergadering dorpsraad: Maandagavond 20.00 uur 7 december.  De Burcht.        
  

                                                                                                

Verslag bestuurvergadering van:   Maandag 9 november 2015 
Aanvang: 20.00 uur  
Locatie:  De Burcht 
 


