
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den  Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Ed Tigchelaar, Els van Daal 

en Han Ribberink. Als gast Frans Schimmel. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering  

 

2. Het verslag van vergadering van 5 oktober is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst.  

 

3. Ingekomen post en mededelingen: 

 

 Platform: Samencuijk.nl  en voortgang Zorg en Wonen. Els vertelt dat door corona veel activiteiten nog 

steeds op een lager pitje staan. Ze wil binnenkort een afspraak met Han Maassen maken voor een 

woensdagmiddagcontact met de soos deelnemers. De provincie Noord Brabant organiseert deze maand 

een themaweek over wonen in Noord Brabant en de problematiek van de vergrijzing.  

 Promotiemateriaal kernendemocratie en enquête. We willen meer actie en publiciteit m.b.t. de digitale 

enquête van medio november, waar alle inwoners van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, dus ook wij 

Lindenaren, onze mening kunnen geven over ook voor ons dorp belangrijke zaken. We zullen hiervoor 

naast de publicatie op www.grootlinden.nl ook posters in de Burcht hangen, het publicatiebord gebruiken 

en niet op de laatste plaats facebook pagina “Linden ons dorp”. Daarnaast maken we contact met Jos 

Jongenelen om te bezien of er ook ruimte in de enquête is voor op- en aanmerkingen en aanvullingen naast 

de voorgedrukte vragenlijst.  (Johan) 

 Een Lindense ondernemer heeft belangstelling getoond om mogelijk mee te doen in het bestuur. Jan vd 

Broek neemt contact met hem.   

 Info van Frans Schimmel.  

Offerte voor het herinrichten van het voorplein is binnen en akkoord. Komende vrijdag en zaterdag 6 en 7 

nov.: handen uit de mouwen om de tegels eruit te halen, hulp gevraagd. !!! Daarnaast zullen Frans en Jan 

van Essen, penningmeester, voor de financiële afwikkeling verzorgen van de door de dorpsraad 

toegezegde bijdrage in het kader van sociale vernieuwingsgelden. 

 Afspraak met Stichting Taurus.  

Info: Goed om te weten. Het gehele begrazingsgebied is van de gemeente. 

Stichting Taurus is huurder en plaatst en zorgt voor de runderen. Dit betekent dat: 

                                     Wandelaars en fietsers etc. zijn in het gebied te gast !!!.  

Niet de runderen moeten plaats maken voor de mensen, de gasten moeten ruimte geven aan de dieren. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de (veilige) inrichting. Stichting Taurus wil zowel schriftelijke en 

wanneer dat weer mogelijk is, mondelinge informatie geven over hoe we als gasten daar veilig kunnen 

lopen en fietsen. Vanuit de dorpsraad zullen we de gemeente dringend vragen om meer paden als 

uitwijkroutes en de bestaande paden weer begaanbaar te maken en te houden. (Johan). Ook dienen de her 

en der geplaatste overstapjes over de prikkeldraadomheining gerepareerd of vervangen te worden. 

  Verkeerssituatie Linden 

Naar aanleiding van het antwoord van het college op vragen over de verkeerscirculatie in Linden laten we 

Mariëlle weten dat er in alle jaren geen feitelijke verbetering is gekomen in de verkeersafwikkeling in 

Linden. We stellen voor via Jos Jongenelen, onze contactpersoon, een afspraak te  regelen met de  

wethouder en ter voorbereiding daarvan een duidelijk overzicht te maken van het weinige dat gedaan is en 

niet gewerkt heeft. (Johan concept). 
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4. Stand van zaken eigendomsrecht Monument. 

In verband met het mogelijk onderbrengen van de verzekering van het monument is inmiddels een 

overzicht gemaakt van alle kosten en waardebepalingen die van belang zijn om tot een juiste prijsbepaling 

te komen.( offerte Baayens, werkuren kunstenaar, materiaalkunstenaar, beton, vlaggen, creatief 

eigenaarschap)  

 

5. Deelname werkateliers Dijkverzwaring Cuijk – Ravenstein. 

De tweede sessie is (digitaal) geweest. Han Ribberink blijft onze deelnemer aan deze sessies. Hij heeft 

onze punten opnieuw naar voren gebracht: Fietspad over de gehele dijk, geen vrachttransport door het 

dorp bij de dijkverzwaringswerken, geluidswerend effect op kruising dijk met de A73, geen doorsteek van 

de Maas naar de Kraaienbergse plassen zodat de waterkwaliteit van de Plassen niet onder druk komt. De 

gemeente opteert voor wél een doorsteek bij plas 2 of 4 -en doet daar onderzoek naar -, zodat er een 

scheiding tussen recreatief en industrieel boot-verkeer ontstaat.  Er volgen nog een 5-tal bijeenkomsten. 

 

6. Stand van zaken geluidsoverlast A73. 

Er heeft een voorgesprek plaatsgevonden met de 3 particuliere bezwaarmakers tegen de verticale wand in 

het geluidscherm langs de A73. We hebben nog geen bericht van de gemeente over de uitkomst van het 

haalbaarheidsonderzoek naar de geluidswal aan Lindens zijde. (Johan > Jos Jongenelen) 

 

7. Ontwikkelingen pastorietuin. 

o Zaterdag 31 okt., als afgesproken, de pastorietuin “stormbestendig” gemaakt door dood hout neer 

te halen en begroeiing  tegen de bomen te verwijderen. 

o Via Jos Jongenelen materiaal ontvangen om mogelijk te komen tot een zogenoemd “beschermd 

dorpsgezicht” om zo het geheel toekomstbestendig te maken. Voor het voorjaar, zo is de afspraak 

met het parochiebestuur, dienen we een visie ontwikkeld te hebben. Jan v.d. Broek maakt een 

opzet met vraagstelling hieromtrent.  

o We willen daarna een verkennend gesprek met de wethouder. 

o Veel onderhoud is nog nodig, het geheel is zo goed als onbegaanbaar. Mogelijk in het voorjaar een 

opschoon actie met een  gezellige (maaltijd) afsluiting voor de werkers. 

 

8. Granuliet.  

We wachten even de antwoorden van het college af.  De minister heeft al in antwoord op vragen vanuit de 
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 kamer laten weten dat er 240.000 ton in de Plassen ligt (?) en dat er onlangs nog gemeten is op 

(schadelijke) effecten. (wanneer , hoe en door wie?) 

 

9. Wat verder ter tafel komt. 

 De actiegroep “groene Kraay” heeft al meer dan 1400 handtekeningen digitaal verzameld in 

protest tegen de omvang van Topparken (max. 700 plaatsen). We zoeken na of dit aantal 

daadwerkelijke in het bestemmingsplan 2012 staat. (Han) 

 De passeerstroken aan de Hooge Voort zijn klaar, maar borden daarbij ontbreken nog. 

  

10.     Rondvraag. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

Data volgende vergadering is maandagavond om 20.15 uur in de Burcht op 7 december. 

 

Linden, 5 nov. 2020 

Johan vd Boom 

Secr. DR Linden 

 


