
Aantekeningen Jos overleg dr Linden - college Cuijk d.d. 6-11-2019 
 

• Ingang dorp en het monument (Jan) 
Goed verloop samenwerking dr, gemeente en waterschap 
Alleen overkant nog niet gereed. Nog wildernis: door Nico doorgegeven aan John de Valk/Bennie 
Kerkhof (actie Jos: is uitgezet en opgepakt) 
Slagboom draaipaaltje  
Infoborden wat vertraagd (Nanda, na check ondernemers) 
Nico: fietsenstallingen nog toevoegen 
Beschadigingen door ondernemer Europarcs nalopen i.v.m. toegezegde herstel v/d schade 
 
Monument. Teamwork, sponsorgeld: niet alle benodigde gelden zijn opgehaald 
Gemeente ook als sponsor buiten beeld gebleven, aldus dr. Gerard: gemeente draagt jaarlijks bij uit 
sociale vernieuwing. PR zou door Floor worden gedaan. Weinig van gemerkt. Heeft dr zelf gedaan 
 
Afspr maken over de rechten mbt monument (actie DR) 
 

• Geluidshinder A73 (Els). Onderwerp staat in Linden hoog op de agenda 
Op 8-11-2019 gesprek met gemeente over geluidshinder (alg). Er wordt meer over geluid geklaagd 
dan enkele maanden geleden. Relatie met verhoging? Dr gaat zelf meten. 
Gerard: geluidsdesk bureau: wal kan geen reden zijn van meer geluid. Reflectie scherm speelt niet 
meer omdat scherm er niet komt.  
 
Dilatatievoegen aandachtspunt 
 

• Verkeersproblemen (Johan) 
Vergunning verleend. In raad afgekaart. Maatregelen zijn genomen en in gang gezet/gerealiseerd 
Dr. beter contact met camping. Maarten J. heeft gesprek met camping (broeders Peters) gevoerd 
Navigatiesystemen geven ongewenste route aan. Maarten optie:  kan officieel verkeersbesluit 
nemen dat op locatie naar links ipv rechtsaf. Tomtom volgt 
Kennis Johan werkt bij TomTom: geeft sites door waarop mutaties kunnen worden opgenomen. Kan 
ook vanuit particuliere uitrit   
Johan zal sites aan Gerard doorgeven (actie Johan) 
 
Johan: gesprek met Maarten waarin mogelijk 2de plek van een botenhelling is geïntroduceerd. 
Kijken of alternatief mogelijk is dichter bij A73 of provinciale weg om te voorkomen dat iedereen 
door het dorp moet. en-en i.p.v. of-of 
Maarten staat niet afwijzend tegenover initiatief. Verwacht dit ook in de toekomst omdat 
Dommelsvoort ook jachthaven krijgt 
Johan: is camping bereidt verbodsbord rijrichting te plaatsen? Gerard denkt dat dit helpt 
Maarten: suggestie gedaan knipperende pijl en  bord tijdens overleg met camping gedaan en 
belijning zal door camping worden aangebracht. Camping geen voorstander v 2de botenhelling 
Johan: suggestie bord rijrichting op slagboom monteren 
 
Analyse verkeerstelling krijgt dr binnenkort (actie Eric Noij) 
 
Kruising Oostermeerweg-Raamweg: toename verkeer n.a.v. realisatie Chalets en linke situatie voor 
fietsers.  
Oostermeerweg-oversteek zou meer richting dorp kunnen komen. Stuk is te kort. Gerard: evt 
beplanting maken om veiligheid te bevorderen 



Dr. meer naar dorp verplaatsen oversteek fietser zou veiligheid bevorderen. Gerard: gaan we naar 
kijken in werkgroep die fietsknelpunten bekijkt 
 
Onverharde weg richting Grave. Smal fietspad. Maak evt fietspad breder. Paaltjes zijn gevaarlijk. 
Gerard geen geld beschikbaar, 4 x per jaar wordt het geschaafd. Verharding trekt sluipverkeer aan. 
 

• Bouwen in Linden (Els) 
Druk met groep van 30 vanuit gemeente Cuijk. Verbinding met St Antonius en Boxmeer 
gestart 
Pilot recreatiewoningen met senioren bestemming zodat ze er mogen blijven wonen 
Voor jeugd er lastig om hier te kunnen blijven wonen. Starterswoningen 
Maarten: wordt volgend jaar meegenomen in masterplan wonen. Visiedocument van dr 
hierbij betrekken  
Johan: onderscheid binnen en buiten (provincie) de bebouwde kom stedelijk gebied. 
Maarten meenemen in overleg. 
Dr heeft locaties aangegeven Mooiland bouwt hier niet 
 
Groep v 30: Gma wordt essentieel gezien voor wonen met senioren 
Gma met kracht overeind houden. Joost: staat niet onder druk 
Els: verbinding zien te krijgen. Joost. “mijn Buurtje”  gaan we iets mee doen. En uitbreiden. 
Ook in nieuwe gemeente. Dr bij aanhaken 
Els: Wanneer uitrollen (Joost: Jos vraagt na Arjan): Antwoord Arjan: wordt in 2020 uitgerold 
 
Maarten: pre-mantelzorgwoning onder de aandacht en geen realiseren (i.k.v. ouder worden)  
 

• Dijkverzwaring (Jan) 
Dr heeft waterschap gesproken. Mogelijk vanuit ook andere taken H2O-schap (waterbeheer; 
zuivering etc) kansen te benutten. Ook voor de gemeente (energie, waterbeheer etc)  
Gerard 25nov vervolgoverleg waterschap: ‘ mee-koppel-kansen’. Dijkverzwaring Ravenstein 
tot brug Katwijk als eerste aangepakt ivm kwaliteit 
Gerard: denken ook aan extra doorsteek Kaaijenbergse plassen 
Vb fietspad over nieuwe dijk (dr) 
Dr wil dit ook met dr Beers agenderen (Kraaijenbergse plassen van belang) 
Energie: warmte uit (afval)water 
Merlet heeft het al. Grote investering (Gerard) 
Verslag gesprek waterschap naar gemeente (actie dorpsraad) 
 

• Recreatiebeleid. (Jan) 
Hoe gaat het in de toekomst? Wens  beleid meer gebaseerd op integrale visie en niet 
afzonderlijk. Recreatiefbeleid (structuurvisie) Alles wordt genoemd maar keuzes worden niet 
gemaakt. Explicieter doen 
Maarten: aan vooravond omgevingswet, moeten integraal zijn en veel meer met 
omgevingsdialoog werken en met betrokkenen om tafel en randvoorwaarden bepalen (wel 
grofmaziger). Nu bezig met omgevingsvisie en bestaande bestemmingsplannen overnemen 
(2022). Wordt omgebouwd naar omgevingsplannen en vertrekken vanuit de mensen en 
stapsgewijs opbouwen 
Inclusief leefklimaat, differentiatie in woningtypes etc. Discussie met raad hoe strak willen 
we het inpakken. Voorbereidingen ook met Boxmeer en St Antonis opgepakt 
 
Pilot aanpak bestemmingsplan industrieterrein Cuijk-west 
Structuurvisie is vastgesteld 



Visie Kraaijenbergseplassen is stilgevallen 
Maarten: binnen nieuwe omgevingswet evt. oppakken als er deze keer wel voldoende 
belangstelling voor is (Jos: Kees P. -> Maarten m.b.t. stand van zaken) 
 
Els: minderheid zijn de mensen die in Linden wonen. Meerderheid recreanten 
Is aandachtpunten. Kan spanning geven 
 

• Kernendemocratie 
Maarten meenemen in traject kernendemocratie 
Krijgt vervolg: elke dr wordt uitgenodigd om te denken hele gemeenschap op avond bij elkaar om 
te inventariseren oe je het beste belang vd inwoners te borgen 
Wat is de behoefte? Wat kern wil wordt leidend, gemeente zal dit faciliteren 
Maarten: voor Linden zal recreatieve deel v belang zijn. Zal gem noteren en wat betekent dit> 
gemeente recreatief beleid ontwikkelen en gemeenschap Linden en Beers oppakken 
Ook kleine initiatieven moeten gehoord worden.  
Dr: Beleidsvorming essentieel met alle partijen aan tafel 

 
K-democratie: mede v invloed zijn. Gemeente meer op afstand. Nu oo al gemeenschappelijk 
participatietraject 

 
Agendapunten ophalen middels omgevingswet 


