
     

 

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

1. Opening en vaststelling geen wijzigingen in de agenda. 
2. Verslag vorige vergadering reeds eerder geaccordeerd en op de website geplaatst. 
3. Ingekomen post en mededelingen: 

• 2 brieven n.a.v. advies bestuur Dorpsraad m.b.t. ligplaats Olie en Stoom: uitgezocht wordt hoe de 
formele (bezwaar)procedures in deze zijn. Briefschrijvers zullen beantwoordt worden. 

• Halfjaarlijkse rapportage van Fa. Smals: ter kennisneming aangenomen. 
• Info uit het platform wijk en dorpsraden overleg van 3 februari: 

a. Vanuit Padbroek worden mogelijkheden onderzocht van mindervaliden vervoer in Cuijk. 
b. Woensdag 17 febr. bijeenkomst over AED beheer en gebruik. Johan gaat erheen. 
c. Vanuit Beers worden mogelijkheden onderzocht om te komen tot een zorgcoöperatie samen met 

Linden. Er is een werkgroep geformeerd die in april een info bijeenkomst hoopt te beleggen. Wel 
moeten we attent blijven op teveel initiatieven naast elkaar op hetzelfde zorg – terrein. 

4. Stand van zaken “vraag en aanbod op Lindense site” voor zover nu bekend 25/2 info avond in de Burcht. 
5. Jan van Essen, penningmeester,  geeft verantwoording aan de gemeente over besteding en reserveringen 

budget “sociale vernieuwing”. 
6. Aanvulling dorpsraad bestuur blijft hoogst noodzakelijk, maar wil (nog) niet lukken.  
7. Jan v.d.Broek geeft inzicht en doet verslag van bijeenkomst in de Burcht over gang- en stand van zaken 

m.b.t  tot de toekomst van onze Lindense kerk. Dinsdag 16/2 is er een laatste info avond in Vianen over 
de ontwikkelingen in de Martinus parochie. 

8. Wat verder ter tafel komt. 
• 19 maart “opschoondag” . Weg met het zwerfvuil, we beginnen het voorjaar met een letterlijk schone 

lei. Per 5 deelnemers valt er subsidie voor een Lindense vereniging mee te verdienen. DOE MEE. 
Nadere info binnenkort op de Lindense site. Noteer deze datum alvast in Uw agenda. 

• Nico Heere, nieuwe contact persoon vanuit de gemeente voor de dorpsraad Linden zal worden 
uitgenodigd voor de eerstkomende bestuursvergadering. 

9. Data komende vergaderingen: 7 maart, 11 april en 2 mei allen om 20.00 uur in de Burcht. 
 
Linden 16 februari 2016 
Johan van den Boom 

 
                                                                

Verslag bestuurvergadering van:  15 februari 2016 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  De Burcht  
 


