
     

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom 
Aanwezige belangstellende en/of gast(en): geen. 
 

1. Opening en vaststelling agenda, geen aanvullingen. 
2. Notulen van de vorige keer goedgekeurd en staan reeds op de website. 
3. Ingekomen post en mededelingen: 

a. Brief aan B&W van dorpsraad Beers. We geven rechtstreeks aan het college aanvullingen vanuit 
Linden. (Johan) 

b. Verslag overleg dorpsraden Beers, Heeswijkse Kampen Katwijk en wij met wethouder Stoffels van 
15 juli j.l. Goede sfeer en gezamenlijk optreden waarbij van onze kant nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht werden de gewijzigde benadering / omschrijving van de gebiedsdelen van de 
Plassen. Werd er eerst gesproken van in- en extensieve recreatie gebieden, nu wordt gesproken 
over oostelijk plassengebied recreatieve invulling en meer westelijk natuur invulling. Daarmee lijkt 
de extensieve recreatie in en om Linden, gaandeweg plaats te kunnen maken voor meer 
recreatieve initiatieven. Wel werd vanuit de gemeente een goede balans tussen rust/ruimte en 
leefomgeving enerzijds en recreatie anderzijds wel van wezenlijk belang geacht.  In die zin zal de 
dorpsraad Linden zijn visie ook bij bureau van Nuland onder de aandacht brengen ( Jan vd Broek). 
In het kader van het toenemend toeristisch verkeer wordt opnieuw bezien of de omleidingsroute 
langs de noordzijde van plas 2 niet beter gemarkeerd  kan. Omdat we  van mening blijven dat de 
botenhelling een (te grote) aanzuigende werking op het verkeersaanbod heeft, blijven we ons 
nadrukkelijk inzetten voor op zijn minst een 2de botenhelling aan de zuidzijde van de Plassen. Ook 
de Lindense 30 km zone kan mogelijkheden bieden voor andere routes naar het dorp op navigatie 
apparatuur. Over een  verbinding voor lokaal verkeer van en naar de Heeswijkse Kampen via een 
aftakking aan de Raamweg ter hoogte van de huidige fietsdoorsteek kregen we nauwelijks support. 
Tot slot willen we als 4, aan de plassen aangrenzende dorps- en wijkraden, ons overleg en daarmee 
de onderlinge afstemming continueren. 

4. Stand van zaken website met de digitale huiskamer en facebook. 
a. Zoals al eerder op facebook en de website te lezen was, medio juli, is op initiatief van facebook 

gebruikers contact gelegd met de website om te komen tot afstemming en overleg voordat er 
een soort scheiding der geesten, onderscheid tussen jong en oud ontstaat die de onderlinge 
verstaanbaarheid niet ten goede komt. We hopen hier op de komende jaarvergadering nader 
op te kunnen ingaan. 

b. 29 september staat er een vervolg overleg gepland en we gaan er vanuit dat voorgenomen 
initiatieven van onderlinge afstemming dan mogelijk al gerealiseerd zijn. 

5. In het kader van ‘sociale vernieuwing’ en de ontwikkelingen rond onze Lindense kerk – zowel gebouw 
als  gemeenschap - , denken we na over hoe de kerk, mogelijk nog meer dan nu, het zichbare hart van 
het dorp kan blijven. 

6. Maar voor alle, hier genoemde, agendapunten geldt we kunnen het niet alleen. We hebben echt 
dringend versterking nodig. Het is kort dag tot onze jaarvergadering op 13 oktober, meldt je als 
bestuurslid, dan wel als beschikbaar om mee te doen en mee te denken over bepaalde zaken die je na 
aan het hart gaan.  

7. Volgende vergadering maandagavond 12 september en 13 oktober de jaarvergadering, beiden om 
20.00 uur in de Burcht. Tot daar en dan. 
 

Namens het bestuur 
Johan van den Boom, secr. Dorpsraad.                                                                

Verslag bestuurvergadering van:  zaterdag 30 juli 2016 
Aanvang: 09.00 – 10.30 uur 
Locatie:  De Burcht 
 


