
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van Essen, Johan van den Boom, Jan van den Broek, Petra Schimmel 
Han Maassen en Wil Willemse zijn aanwezig in verband met agendapunt 5 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Opening en vaststellen agenda: 
 Jan van den Broek heet iedereen welkom. Agendapunt 5 wordt in verband met de aanwezigheid van Han 
 en Wil naar voren gehaald. 
 
5 Voorlichtingsfunctie Dorpraad en functie www.grootlinden.nl 
 -Is het "doorgeven" via de site van alle openbare bekendmakingen van de gemeente m.b.t. Linden 
 mogelijk. (bespreking in aanwezigheid van Han Maassen en Wil Willemse)  
 Wil Willemse krijgt via de gemeente alle relevante stukken toegestuurd en zal deze op de website 
 plaatsen. Tijdens vakanties van de webmasters zal er een bericht op de website verschijnen waarin 
 mensen er opgewezen worden dat misschien niet alles op de website gepubliceerd wordt. Hiermee denkt 
 de dorpsraad te handelen in overeenstemming met de afspraken gemaakt in het bewoners overleg in 
 oktober. Wil en Han zouden graag een derde persoon met interesse voor de website als webmaster 
 hebben. Na een bedankje aan Han en Wil verlaten deze de vergadering. 
 
2 Veerslag vorige vergadering: 
 Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3 Mededelingen: 
 -Oprichting CEC (energie coöperatie) . De oprichting heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 -Martien Schoenmakers is bereid om de controle van de speeltoestellen achter de Burcht en op de 
 Eindsestraat op zich te nemen. 
 
4 Ingekomen post: 
 -initiatief Dorpsraad Beers. (zie mail 01-03-2015) Jan heeft contact gehad met de dorpsraad Beers. De 
 activiteiten die Buurschap organiseert lijken veel op die van CEC. Dorpsraad Linden zal daarom wel 
 bekend maken als er nadere informatie is maar verder niet deelnemen. 
 -Verslag Platform 11-02-2015 (zie met name punt 4, 5 en 6 en thema bijeenkomst 09-03-2015. Het verslag 
 spreekt voor zich. 
 -Mail van Tonnie Jacobs over eventueel bezwaar inzake besluit fietsoversteekplaats Raamweg bij afslag 
 Oostermeerweg. Johan zal het besluit bestuderen en daarna zal bekeken worden of er bezwaar 
 aangetekend zal worden. 
 
6 Reactie op voorgestelde gesprekken van bestuur Dorpsraad met ondernemers. Jan van den Broek zal een 
 reactie opstellen. 
 
7 Huishoudelijk reglement: 
 Het huishoudelijk reglement wordt door het bestuur goedgekeurd en zal in het eerstvolgende 
 bewonersoverleg voorgelegd worden aan de aanwezigen. 
 
8 Aanvulling bestuur Dorpsraad: 

Verslag bestuurvergadering van: 18 maart 2015 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



 Mariëlle heeft nee gezegd vanwege andere drukke bezigheden en Cisca vind dat ze nog te kort in Linden 
 woont om Linden nu al goed te kunnen vertegenwoordigen over 1 of 2 jaar wil ze het opnieuw 
 overwegen, ze is wel bereid om eventueel in een werkroep haar steentje bij te dragen. 
 
9 Rondvraag: 
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag en na het vaststellen van de volgende vergadering (13 april 2015) 
 sluit Jan de vergadering. 
   
  
 
 
 
 
 

                                                                                                 


