
     

 

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

Huisinga. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering  

 

2. Het verslag van vergadering van 7 september is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst.  

Bij punt 6 komt het al of niet bezwaar maken tegen het laatste onderdeel van de geluidswal A73 aan de 

orde. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen: 

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

op een lager pitje staan, dat er nagedacht wordt het opzetten van buurtcafés min of meer vergelijkbaar met 

onze soos om continuïteit in onderlinge betrokkenheid  in dorpen en wijken te kunnen blijven behouden. 

 Vergadering Platform wijk- en dorpsraden van 9 sept. Jan v.d. Broek geeft verslag. Belangrijkste thema 

was de toekomstige Kernendemocratie. Er was voor een groot gedeelte herhaling van zetten met de start 

bijeenkomst begin september. In het verslag valt (te) weinig terug te vinden van de kritische houding van 

velen ter vergadering. Jan zal n.a.v. het verslag hierop reageren. Het platform heeft een nieuwe voorzitter: 

wijkraad Heeswijkse Kampen neemt deze taak op zich. 

 We praten over granuliet, dat al dan niet gestort in de Kraaienbergse Plassen n.a.v. een mailtje van 

Mariëlle die hier over vragen wil stellen aan het College van B&W. We besluiten in de archieven te 

duiken om te bezien welke rol de dorpsraad daar eerder in gespeeld heeft. Het al dan wel of niet gestort 

zijn van dat spul wordt in persberichten van bv. de Gelderlander genoemd en door genoemde officiële 

overheidsinstanties bevestigend beantwoord. Jam zal met Mariëlle contact opnemen om het stellen van 

vragen als Dorpsraad te ondersteunen en haar verder te informeren.   

 N.a.v. de dorpsschouw zijn er een aantal toezeggingen gedaan waaronder het verhinderen van het 

wildparkeren bij het monument. De vraag is moet je voor meer parkeergelegenheid in die omgeving gaan 

zorgen of heeft dat juist een aanzuigende werking. Vooralsnog is de DR in meerderheid huiverig voor 

uitbreiding en zal voorlopig dus niet aandringen op meer parkeergelegenheid. Mbt de toezeggingen 

waaronder het aanbrengen van een parkeerverbodsbord bij het einde van “de Berg”, middenbermbelijning 

in de bocht van de Steegstraat, zullen we nauwlettend in de gaten houden of een en ander ruim voor het 

komend seizoen geëffectueerd wordt. 

 

4. Stand van zaken eigendomsrecht Monument. 

Van belang n.a.v. info van contactpersoon Jos J, , is het boven water krijgen van het geheel van 

aantoonbare kosten zodat er een reële inschatting van de vervangingskosten gemaakt kunnen worden. 

Johan zal hiermee inventariserend aan de slag gaan. (Materiaalkosten, offertes en arbeidsuren) 

 

5. Deelname werkateliers Dijkverzwaring Cuijk – Ravenstein. 

Donderdag 1 okt. was er in de Burcht in 2 tranches voorlichting van het waterschap Aa en Maas waarbij  

een aantal Lindenaren aanwezig waren. Naar de volgende fase, de werkateliers, worden door ons mee 

genomen a. aanleg van een complete fietsroute over de dijk van Cuijk naar Grave b. het werkverkeer 

nodig bij de dijkverzwaring NIET door Linden c. bij de A73 / dijklichaam aanleggen van 

geluidsreducerende beplanting/bebossing. Han Ribberink meldt zich, vanuit de dorpsraad aan voor het 

vervolgtraject.  

Tijdens de presentatie werd gemeld dat er vanuit het dijkverzwaringsprogramma geen gelden zijn 

opgenomen voor meekoppelkansen (versterken met extra functies of meeliften verbeteringen). Voor 
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verbeteringen of aanvullende wensen in de ruimtelijke kwaliteit (denk aan idee van extra doorgang vanuit 

Maas naar Kraaijenbergse plassen) is medefinanciering door derden noodzakelijk.  

 

 

6. Stand van zaken geluidsoverlast A73. 

We discussiëren lang en intensief over het wel of niet indienen van een bezwaarschrift. Na een klein uur 

besluiten we, na uitwisseling van standpunten, die de voor en tegens die beide steekhoudend, maar van 

andere orde zijn, om hoofdelijk te stemmen en het meerderheid standpunt te zullen volgen. Met 3 tegen 2 

besluiten we geen bezwaar in te dienen. Van belang is het hier te vermelden dat we op de hoogte zijn van 

in ieder geval 3 bezwaren die ingediend zijn tegen het nu voorliggende plan van dichting van het gedeelte 

bij het Electra station tussen beide aarden wallen. 

 

7. Ontwikkelingen pastorietuin. 

Gaandeweg de discussie hierover wordt duidelijk dat met alleen opknappen van de pastorietuin we veel 

geld kwijt zijn zonder een duidelijke visie op het gehele gebied omsloten door Kerkstraat, Hostert, 

onverhard gedeelte en Steegstraat. Niet alleen de zichtlijn van Steegstraat naar de pastorie verdient het 

a.h.w. een open zichtlijn te blijven, dat geldt eigenlijk voor het hele bovengenoemde gebied. Tegelijkertijd 

zijn we ons bewust van de bestaande eigendomsrechten versus het belang van het behoud van deze, onze 

dorpskern, met nationale en gemeentelijke monumenten. In overleg via Jos J, contactpersoon willen we 

onderzoeken op welke manier het dorpshart toekomstbestendig te maken is. 

Daarnaast besluiten we om met een aantal mensen 31 okt. van 09.00 – 11.30 uur het gedeelte van de 

pastorietuin dat stormschade gevaarlijk is voor de Hostert woningen aan te pakken. 

 

8. Jaarverslag en verspreiding daarvan ivm wegens corona GEANNULEERDE jaarvergadering. 

We besluiten minimaal een verkort overzicht van onze activiteiten en behandelde onderwerpen als 

voorlopig verslag op papier te zetten en huis aan huis te verspreiden. Daarbij dient dit overzicht dan, 

uitgebreid en aangevuld, als formeel jaarverslag op de gedachte/gehoopte jaarvergadering komende 

winter. (Johan)   

 

9. Wat verder ter tafel komt. 

 De afspraak met Stichting Taurus, Lieke Jansen, is verzet naar woensdag 14 okt. 13.00 uur. 

 Het valt te overwegen de opschoondag vgl. jaar in eigen beheer te organiseren. 

 De bloemen bij het monument opruimen.(Ed) 

 De scouting aan plas 1, voorbij de woonboten, heeft daar om welke reden dan ook, de doorgang 

om te wandelen zo goed als onmogelijk gemaakt. De gemeente heeft contact met de scouting 

toegezegd en ervoor te zorgen dat alles ongedaan wordt gemaakt.      

 

 

Data volgende vergaderingen zijn maandagavonden om 20.15 uur in de Burcht: 

2 november en 7 december 

 

De  jaarvergadering: donderdag 22 oktober 20.00 uur. VERVALT 

 

 

Linden, 6 okt. 2020 

Johan vd Boom 

Secr. DR Linden 

 


