
 Bezoek B&W  aan Linden, woensdag 6 november 19.30 in de Burcht Linden 
 
(concept) agendavoorstel van de voorzitter Jan vd Broek, op onze bestuursvergadering van dinsdag 5 
nov, zullen we mogelijk nog wat verfijning aan brengen cq volgorde wijzigen (Johan vd Boom secr.): 
 
-Als excursie hadden we naar de ingang van Linden en het monument kunnen gaan ware het niet dat 
het al donker is waneer het college hier aankomt. Een korte filmimpressie? 
 
- Voorstel voor mogelijke agendapunten: 
 1. De ingang van het dorp en het monument 
 2.  Geluidshinder A73  

3. Verkeersproblematie kern Linden 
      Aanleidingen: *Vergunning uitbreiding aantal camperplaatsen  ’t Loo   

                                                              (verplichte uuitrijrichting)(procedure) 
                                                            *Toename verkeer Oostermeerweg mede i.v.m. veiligheid fietsers 
        *overlast zwaar breed lang verkeer  
         *handhaving (30 km, rijrichting) 
 4. Bouwen in Linden (n.a.v. verbinden in Linden) 

5.. Recreatiebeleid (samenw  DR Beers, er is geen platform of iets dergelijks) 
 6. Dijkverzwaring 
  Het overleg met het Waterschap 

` Biedt dit gegeven geen kansen mbt waterbeheer/waterkwaliteit, energiewinning en 
infrastructuur? 
Zijn er geen bedrijven te interesseren en zijn er geen aantrekkelijke 
subsidiemogelijkheden? 

7.   Kernendemocratie, rol en positie van dorps- en wijkraden. 
 
woensdag 30-10-2019 Johan vd Boom Secr. DR Linden 
 
tav 3 verkeersproblematiek. 

• Uitbreiding aantal camperplaatsen was aanleiding voor instellen verplichte uitrijrichting. 
Centraal staat nu, wat ons betreft maximaal, de camping streeft naar optimaal, effectief 
uitvoering geven aan dit voorschrift, waarbij duidelijk is geworden dat we van handhaving 
niet veel hoeven te verwachten. 
Vorige week woensdag 23 hadden wij contact met de gebroeders Peters, jl. donderdag 31 
contact met de wethouder, met U, eergisteren U met de gebroeders Peters, ik ga er vanuit dat 
dat doorgegaan is. En nu hier op tafel.  
Even kort: wat is er al gebeurd. Uitritten zijn vernieuwd, verkeersborden geplaatst en de 
passerstroken Hoogevoort staan op de rol zijn. Maar dat alles geeft welk effect ??? 
a. Benieuwd of de Verkeers-tellingen inzicht op de verkeersontwikkelingen? 
b. Zijn er zaken vanuit het overleg van jl maandag met de camping die hier van belang zijn?  

Is er nog gesproken over het aanbrengen van de “verboden rechtsaf borden” op de 
binnenzijde van de slagbomen? 

c. Is er van U kant al meer te zeggen over navigatieapperatuur die de verplichting opneemt? 
d. Daarnaast het zoeken en vergunnen van een 2de botenhelling, zal zeker een significante 

vermindering van het aantal verkeersbewegingen in Linden geven. 


