
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom 
Aanwezige belangstellende:  
Aanwezige gast(en): afmelding van Nico Heere, contactpersoon gemeente Cuijk. 
 

1. Opening en vaststelling agenda, geen aanvullingen. 
2. Notulen van de vorige keer goedgekeurd en kunnen op de site gezet. (Johan). 
3. Ingekomen post en mededelingen: 

a. Olie en Stoom. Nadere info bij de gemeente leert dat de principe medewerking van het college aan de 
sociëteit inhoudt dat deze nu een officieel verzoek tot verplaatsing kan indienen, - mits aan de 
voorwaarden voldaan -, daarop zal dan publicatie van deze aanvraag volgen met de voorgeschreven 
bezwaartermijnen. 

4. Ontwikkelingsvisie gebied Kraaienbergse plassen en omgeving ter voorbereiding op overleg 15 juli a.s.  
We stellen een drietal punten vast die we ter sprake willen brengen: 
1. Anders dan tot nu toe wordt in deze visie eenduidig gesproken over : westzijde plassengebied: rust en 

natuur, oostzijde: intensieve recreatie, daarmee wordt Linden gaandeweg steeds meer gerekend tot 
het gebied van de intensieve recreatie. 

2. Verkeer in Linden. We zijn van mening dat de botenhelling (te) veel verkeer én via de Kerkstraat én 
via de Steegstraat met zich meebrengt. De botenhelling positioneren aan de zuidzijde van plas 7 zou 
merkbaar minder seizoensverkeer in de kern geven. 

3. We zijn van mening dat er te veel nadruk op recreatieve ontwikkeling ligt en te weinig visie over 
leefbaarheid van de aanliggende dorpen en wijken ontwikkeld wordt. (Jan v.d. Br. komt met concept 
hierover). 

4. www. grootlinden.nl met de digitale huiskamer en ontwikkelingen mbt Lindense facebook site(s).  
We constateren dat 
a. de digitale huiskamer van de Lindense website maar niet echt van de grond wil komen om diverse  

oorzaken, waaronder gebruikersvriendelijkheid. 
b. Er is inmiddels een Lindense facebook pagina die steeds meer deelnemers krijgt. 
c. Brenda Coenders neemt in het voorjaar het initiatief tot overleg tussen beiden. 
d. Een eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 7 juli, nadere info is al te vinden op 

de Lindense facebookpagina en komt spoedig ook op de Lindense site. Er komt zeker een vervolg !!! 
        5.  Het bestuur gaat serieus op zoek naar versterking. We plaatsen een bericht in Rond De Lindense Toren.  

 De eerstvolgende bestuursvergaderingen staan gepland voor:  
 maandag 1 augustus ( in deze vergadering wordt de conceptagenda voor de jaarvergadering behandeld). 
maandag 12 september en de jaarvergadering op donderdag 13 oktober 2016 
We beginnen als gewoonlijk om 20.00 uur. Noteer vast de 13 oktober in Uw agenda. 
 
Linden, 10 juli 2016 
Johan van den Boom 
Secr. DR Linden 

Verslag bestuurvergadering van:  4 juli 2016 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  de Burcht Linden 
 


