
Jaarverslag bestuur dorpsraad Linden van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016. 

Thema’s en activiteiten in 2015-2016  

Verkeer in Linden  
ter sprake in het najaar ‘15 met wethouder R Poel en o.m. bewoners van de Krommenhoek: 
1. Overlast in Krommenhoek is afgenomen.  
2. De omleidingroute werkt (nog) niet.  
3. Verkeerstellingen; afspraak deze zullen komend jaar herhaald worden.( is dit gebeurd?) 
Ter sprake in het voorjaar 16 i.h.k.v. voorlichting en overleg over recreatieve ontwikkeling 
Kraaienbergse Plassen en Structuurnota Cuijk 2030; samen met Dorpsraad Beers en Wijkraad 
Heeswijkse Kampen. 
 
 Locatie van “Olie en Stoom”: 

Al aangekaart door wethouder G.Stoffels op de jaarvergadering ’15, verder ter sprake en in overleg 
met de gemeente tot en met mei ’16, wanneer het college een principebesluit neemt over een 
locatie in Plas 2 oostzijde. 
Huidige stand van zaken.  
1.De sociëteit heeft nog geen aanvraag ingediend tot aanlag van die haven in Plas 2.  
2.De dorpsraad wil geen parkeerplaatsen ten noorden van de Oostermeerweg en zet in op passende 
aankleding van de entree aan die zijde van het dorp. ( Slagboom weg, publicatiebord, aanleg 
beperkte parkeergelegenheid, aanduiding wandel en fietsroutes etc.) 
 

Verbindingsroute Linden - Heeswijkse Kampen voor lokaal auto verkeer.  
Aan de hand van het verkregen kaartmateriaal, -  enige optie:  parallel aan huidige fiets en 
voetgangers verbinding tussen de Raamweg en de Heeswijk.- voorjaar ’16  in overleg gebracht met 
wijkraad HK en de gemeente. Zowel de wijkraad HK als de gemeente zijn op z’n zachts gezegd niet 
enthousiast over onze voorstellen. Toenemende verkeersdruk in de woonwijk aldaar, kosten ingreep 
in de Raamweg. 
 

19 maart Opschoondag . Onder het motto “Weg met het zwerfvuil”, steken we als bestuursleden zelf 
de handen uit de mouwen en halen met elkaar en met gewaardeerde hulp 17 volle zakken zwerfvuil  
op, verzameld langs de Oostermeerweg, de Steegstraat, het Bastion en de wandel en fietsroutes 
rond  het dorp.  
 

Ontwikkelingen rond onze website Grootlinden.nl 
In het kader van het project “samen ouder worden In Linden” (SOWIL) willen we komen tot een 
digitale huiskamer, gekoppeld aan de Grootlinden.nl, waar ondermeer (hulp) vraag en antwoord een 
plaats kunnen krijgen. Het lukt om meerdere redenen niet deze digitale huiskamer van de grond te 
krijgen, ondanks een goed bezochte  instructieavond in februari ’16. 
We ondersteunden de suggestie van Brenda Coenders in het voorjaar ’16 om website en facebook, 
dat ook een besloten Lindense facebookpagina kent “Linden ons dorp” bij elkaar te brengen. In juli 
en september is een deskundig werkgroepje gaan bezien hoe een en ander, met behoud van de 
bedoelingen van de digitale huiskamer, vorm gegeven kan worden.  



Recreatieve ontwikkeling Kraaienbergse Plassen. Op initiatief van de gemeente Cuijk en onder 
leiding van advies bureau v. Nuland & Partners heeft er, maart ‘16 een eerste voorlichting plaats over 
de diverse plannen van recreatie ondernemers aan en om de Kraaienbergse Plassen. Als betrokken 
dorpraden zijn we, - Beers, Heeswijkse Kampen en Linden, - hierbij genodigd. We ondersteunen 
nadrukkelijk de samenwerking met de wijkraad Heeswijkse Kampen en de dorpsraad Beers. We 
willen onderlinge afstemming over de visie op recreatie en toerisme rond de Kraaienbergse Plassen 
en op de structuurvisie Cuijk 2030. We besluiten zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken om de 
effecten van de recreatieve plannen helder in beeld te krijgen en bij de gemeente onder de aandacht 
te brengen.  
Aandachtspunten zijn: 

a. Redactioneel. In het verleden werd er over klein- en grootschalige recreatieve 
ontwikkelingen gesproken werd, vervolgens over extensieve en intensieve recreatie 
(gebieden); nu is de gebruikte tekst en indeling: in het westelijke Plassengebied rust, ruimte 
en natuur, in het oostelijk gebied recreatieve ontwikkelingen. Daarnaast zijn we van mening 
dat er te veel nadruk op recreatieve ontwikkeling ligt en er te weinig visie ontwikkeld wordt 
over effecten van recreatie op de leefbaarheid van de aanliggende dorpen en wijken. 

b. Concreet. Wat het verkeer in Linden betreft zijn wij van mening dat de botenhelling aan plas 
3 (te) veel en hinderlijk verkeer én via de Kerkstraat én via de Steegstraat met zich 
meebrengt. Deze positioneren aan de zuidzijde van plas 7 zou merkbaar minder 
seizoensverkeer in ons dorp geven en  vooral minder overlast. 

 
 
Ontwikkelingen rond onze Lindense kerk. We denken na over hoe de kerk incl. pastorietuin,  meer 
nog dan nu, het zichtbare hart van het dorp kan worden en blijven. 

Vorig jaar al wel genoemd maar nog niet aan de orde gekomen: 

Hernieuwing bestemmingsplan Kern Linden. Komt zeker komend jaar aan de orde en heeft direct 
verband met al of niet mogelijke woningbouw aan de Hostert. Willen we met dit punt actief bezig 
zijn, hebben we ondersteuning nodig, liefst van iemand uit de Hostert.  

………………………………………… 

De leden van de dorpsraad hebben, waar mogelijk tijd en energie gestoken in het bijwonen van 
informatie avonden, thema avonden, het platvorm overleg, werkgroepen, overleg met ambtenaren 
en wethouders.  

Eenmaal in de maand hielden we in de Burcht een openbare bestuursvergadering, waarbij agenda en 
verslag via de website gepubliceerd werden. 

We betreuren het dat we ook dit afgelopen jaar niemand bereid gevonden hebben mee zitting te 
nemen in het bestuur. 

We danken daarnaast bij deze nadrukkelijk alle Lindenaren en anderen die meegewerkt hebben aan 
de uitvoering van diverse activiteiten, het meedenken bij verschillende onderwerpen en hun inbreng 
bij onze vergaderingen. 

Linden 1 oktober 2016 
Johan van den Boom, 
secretaris dorpsraad Linden 


