
 
 

Deelnemende bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, 

Ed Tigchelaar, Els van Daal, Han Ribberink en als gast-deelneemster: Janneke Straten. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering 

 
2. Het verslag van vergadering van 3 februari is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. 

 

3.  Ingekomen post en mededelingen:  

 

 Informatie over de Lommerstraat voor kennisgeving aangenomen en wat ons betreft akkoord. Johan laat het 

weten aan de gemeente als gevraagd. 

 9 maart fysiek overleg met J de Valk en A de Kort over het natuurgebied ten zuiden van Linden. Els en Johan 

zullen hier aan deelnemen. Johan informeert de betrokkenen. 

 CDA heeft ons gepolst of er belangstelling is voor een gesprek in het kader van de komende gemeentelijke 

herindeling. Jan vd Broek zal contact opnemen om te komen tot een afspraak. 

 Han doet verslag van het werkoverleg met het waterschap over de voortgang project dijkverzwaring. Helder is 

dat het dijklichaam breder wordt en 50 á 80 cm hoger. Extra financiering zal aangeboord moeten worden voor 

buiten de regie van het waterschap liggende werken. Hierbij valt bv. te denken aan een (toeristisch) fietspad 

over de verhoogde dijk van Cuijk naar Grave. Als dorpsraad komen we 23 maart 20.00 uur bij Han bijeen om 

hierover verder van gedachten te wisselen. 

 

4. Voortgang Kernendemocratie 

 

Jan vd Broek doet verslag van het 2
de

 digitale overleg van de projectmanagers met de afvaardigingen van 

dorps- en wijkraden. Er zijn grote verschillen tussen de diverse raden. We  hebben  zo onze bedenkingen bij 

de gevolgde procedure , nogal strak en uniform georganiseerd. We zullen onze 7 deelnemers aan, wat heet, 

het bouwteam als volgende stap in het proces van kernendemocratie aanleveren (Johan). 

Als deelnemers kunnen we noemen : Jos Dennissen, Janneke Straten, Marcel Derks en vooralsnog Joost 

Angenent, dan wel iemand anders vanuit het bestuur van de Burcht, Jan van den Broek, Han Ribberink en 

Johan van den Boom. 

 

5. Project beschermd dorpsgezicht / pastorietuin 

 

We nemen, als gepland, uitvoerig de tijd alle in en outs van beschermd dorpsgezicht / pastorie(tuin) en 

 zichtlijn naar de Steegstraat te bediscussiëren. We stappen af van het idee van een formeel beschermd 

              dorpsgezicht: dat geeft mogelijk teveel beperkingen aan divers particulier eigendom in ons dorp. De    

              door  de gemeente genoemde titel van bv. historisch of authentiek dorpsgezicht geeft weliswaar geen  

               bescherming  maar geeft wel de richting van denken aan waar we met Linden heen willen en waar  

               allerlei ontwikkelingen aan getoetst kunnen worden in de zin van passend of niet passend. Beperken we  

               ons tot de kern van pastorie + tuin + voorliggende pachtgrond dan moeten we vrezen dat de parochie tzt het  

               geheel te gelde wilt maken vanuit haar verre van rooskleurige financiële positie. Verhuur aan een  

               sociaal maatschappelijke bestemming zou overigens meer in overeenstemming zijn met haar waarden.  

               maar ja…In die zin hebben we toch ook gekeken naar mogelijke sociaal maatschappelijke / charitatieve  

               invulling van pastorie en tuin. We sloten af met een tweetal afspraken. Jan vd Broek maakt een concept  

               met een aantal open vragen. Twee:  we moeten meer draagvlak en meningen van dorpsbewoners    

               kennen om hier de juiste weg in te vinden. Geopperd wordt om naast de buurtpreventie app en de  

               Lindense Facebook pagina “Linden ons dorp” een watsapp groep te maken die Lindenaren specifiek de  

               kans geeft om hun visie op Lindens ontwikkelingen op alle mogelijk terrein te kunnen geven. “Waar  

               heeft Linden behoefte aan?” “ Wat voegt iets toe aan ons dorp?” We zullen ook eerst Ivo hierover  

               informeren. Janneke wil zich hier mee bezig houden. Zo is de oostzijde van de Hostert op slot , terwijl  

               de eigenaar daar best zelf wil bouwen. Hoe dat te realiseren?  Mogelijk kan het nadenken over deze  

               centrale plek in Linden ook meegenomen worden in het ‘kernenCVteam’ dat dit voorjaar bijeenkomt.   

 

 

 

 

 1
ste

 concept verslag van de digitale bestuursvergadering 

van   Dinsdag 2 maart 2021Aanvang: 20.00 uur 

 Locatie:  ieders thuissituatie 



6. Verkeersproblematiek Linden. 

     Het voorbereidend stuk mbt de verkeerssituatie is akkoord en kan naar de wethouder als uitgangspunt  

     van discussie op 16 maart. Deelname van Els, Ed, Jan vd Broek en Johan. In de Eindsestraat heeft een  

    verkeersteller gehangen met als doel met name ook de tijden van erg laat verkeer in beeld te krijgen. 

  

7. Verplaatsing bezoek B&W aan Linden. Nieuwe datum 26 mei 19.00 uur Eenieder is akkoord. 

    De concept agenda zal begin mei opgesteld moeten worden.  

 

8. Geluidswal Lindense zijde A73. Digitaal overleg met de wethouder hierover op 12 maart 09.30 –  

11.00 uur, deelname van Els Han, Jan vd Broek en Johan. Bezwaar van 3 huishoudens tegen onderdelen van 

de geluidswal aan de oostzijde (Heeswijkse Kampen)  is niet ontvankelijk verklaard.  

Ook  is er nieuwe info dat aan de Hostert hoek Steegstraat de geluidsbelasting van de A73 te hoog is. 

 

9.  De concept begroting 2022 wordt akkoord bevonden. De jaarrekening 2020 zal door 2 Lindenaren als 

gebruikelijk gecontroleerd en voor akkoord getekend moeten worden. Jan van Essen draagt er zorg voor. Jan 

zal ook navraag doen bij de Burcht of de door hen opgegeven gelden het totaal zijn en het project daarmee 

afgesloten is. Daarnaast zal de begroting op de jaarvergadering in het najaar, we hopen op betere tijden, ter 

inzage liggen. Jan van Essen en Johan werken een en ander af. 

 

10. Vanuit de politiek zijn er, uiteraard onder een aantal criteria, gelden beschikbaar gesteld uit de reserves 

Wonen en Leefbaarheid. Ook wij zullen bezien wat er voor Linden onder deze noemer mogelijk is. Vanuit de 

Burcht zijn er al suggesties gedaan. Johan neemt contact op. 

 

11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag. 

De dassen op de Eindsestraat lijken daar nu weg, geen leven meer gesignaleerd. Wel bijzonder leven bij Jan 

van Essen: mogelijk een 6 tal velduilen in een van de bomen daar! En dat alles nog voor dat er 33 flamingo’s 

in plas 7 gespot werden! En de visarend die steeds vaker zijn stek heeft aan de zuidkant van Linden. We leven 

in een schitterende natuurlijke omgeving! 

 
Data volgende vergaderingen: 12 april en 3 mei. Jaarvergadering 2021 op 14 okt. 20.00 uur 

 
Johan v.d. Boom 

4 maart 2021 


