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Overleg dorpsraad Linden en gemeente d.d. 16–3-2021 
Namens de dorpsraad: Jan, Johan, Els, Ed 
Namens de gemeente Cuijk: wethouder David, Eric, Jos  

 
Aanleiding voor het overleg: voortdurende verkeersproblematiek 
Voorliggende stukken: Enquete & verkeersonderzoek Telpalen camping: resultaten geregistreerd. 
Registratie bij camping geeft reëler beeld dan telling Kerkstraat 
 
Voorwaarde vergunningverlening (camping) is verkeersrichting via noordzijde (in en uitrijdend 
verkeer (Hardweg). Zeker omdat o.b.v. vergunning aantal campers is toegenomen. Ook zijn in de loop 
der jaren verkeersborden geplaatst. 
Dorpsraad: Sinds 2018 probeert dorpsraad e.e.a. geëffectueerd te krijgen. Onderzoek laat zien dat 
90% verkeer i.t.t. afspraken door het dorp gaat 
 
Mededelingen wethouder Sölez: 

- Geluidswal A73 Heeswijkse kampen: krijgt geen bijzondere status. Moet met het geheel 
worden meegenomen. Actueel: kaders zullen worden geschetst waaraan locaties dienen te 
voldoen. Nu worden benoemde locaties er uit gehaald; 

- Update Lommerstraat. Uitgangspunt om e.e.a. nog voor zomer te realiseren blijkt niet 
haalbaar. Er zijn bezwaren (v buiten Linden); 

- Binnenkort start een Gebiedsmanager Kraaijenbergse plassen. Inclusieve aanpak: Linden, 
Dommelsvooort etc). 

 
Dorspraad: pleit er voor te voorkomen dat hierdoor e.e.a. vooruitgeschoven wordt 
 
VERKEER (Recreatief circulatieplan) 
Afspraken zijn destijds gemaakt als voorwaarden! geldend bij bestemmingsplan i.v.m. uitbreiding 
Slechts 10% maakt gebruik v verplichte uitrijrichting 
Suggestie ouderwetse gebodsborden toepassen. Ook op hefboom. Gewicht gebodsbord (2 kg) zou 
volgens leverancier hefbomen problemen op gaan lenen 
 

 Bord kan ook bij bestaande bord geplaatst worden. Naast/onder blauwe bord een 
verbodsbord (verkeer naar rechts) mogelijk. Afstemming met campingeigenaar. Evt met 
witte belijning rijrichting benadrukken.  
Voor het seizoen de borden op palen. Is priveterrein dus niet op de openbare weg (actie dr) 

 Passeerstroken lastig te zien. Borden worden voor het seizoen geplaatst (actie Eric)  
 Poging op routeplanner digitaal een gewijzigde aan-& afrijroute voor elkaar te krijgen is 

volgens Eric nog niet gelukt. Er zijn ontwikkelingen. RDW gaat systeem leveren zodat 
navigatiesystemen er eenduidige info uit kunnen halen. Rijroutewijzigen volgt o.b.v. 
verkeerbesluit. Systeem Malvin ontvangt v gemeente mutaties (i.v.m. wegwerkzaamheden) 
doorgegeven en worden in navigatiesystemen doorgegeven. Verkeersbesluit gaat via 
staatscourant. Info voor navigatiesystemen halen hun info niet uit de staatscourant. 
Volgens Johan zou er nog geen formeel verkeersbesluit zijn genomen over verplichte 
rijrichting op betreffende locatie. 
Verzoek om alsnog het verkeersbesluit te nemen: verboden rechts-af rijden. Probleem kan 
zijn dat je van particulier terrein af komt. (Actie Eric zoekt e.e.a.) 

 Categorie gebruikers: uit de omgeving en vanaf A73 en via. Raamweg naar Linden 
Gepleit wordt voor bruine bordje camping (op Raamweg) om bordje te vervangen door bord 
zoals bij politiebureau staat. Dit biedt 30-40% aankomend verkeer de goede rijrichting. (Actie 
Eric) 

 
Dorpsraad constateert dat niet alleen het aantal campers toeneemt maar dat ze ook steeds groter 
worden.  
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Verzoek om in hoogseizoen opnieuw de verkeerstelling te houden zodat effecten van de 
maatregelen inzichtelijk worden (actie Eric) 
 
Resultaten metingen: heeft de politiek wel door om welke aantallen het gaat? Maatregelen van 
invloed op korte termijn 
 
Botenhelling 
Wethouder: De gebiedsmanager kan voor de lange termijn perspectief bieden. Keuze is aan de 
ondernemer (topparken). Gemeente heeft wel uitdrukkelijk op belang botenhelling gewezen. David 
op hoofdlijnen zijn afspraken vastgelegd (vergund). Conform bestemmingsplan 2012 
Dorpsraad: Jachthaven met botenhelling bij Dommelvoort biedt enig perspectief. 
 
Overleg met dorpsraad Beers en Linden met ondernemer (topparcs) zit in de pen 
 
Verkeersroute beïnvloed verkeersroute booteigenaren 
 
Eindsestraat 
Eindsestraat: Afgeleid van grote toeristenverkeer = zorgpunt. Bastion “loopt over”; en mensen rijden 
zich vast) 
Dorpsraad wil in overleg met aanwonenden om naar oplossing te zoeken. Er wordt te hard gereden 
en het is te vol (doorlopend stuk) 
Handhaving komt er nu al veel frequenter: locatie valt onder nieuwe vastgesteld aandachtsgebieden 
Aankleding weg remt niet af. Suggestie om de weg te versmallen; fietszone 
Eric: dit soort dingen nemen we normaliter bij aanpassing vd weg aan.  
weth: nu niet realistisch om inrichting van de weg aan te pakken. Plaatsing bloembakken als optie 
krijgt steun dorpsraad. Echter Eric expliceert risico bloembakken (i.s.m. snelheid en fietsers). Smiley 
in hoogseizoen ophangen geen probleem. Stikker 30 (km/u)op kliko’s is ook een idee 
Bastion beter verlichting is ook als suggestie aan inwoners v Linden voorgelegd.  
In samenwerking met bewoners vd  Eindsestraat en met gemeente bespreken (actie dorpsraad) 
Smiley in/aan begin van het seizoen ophangen (actie Eric). Dorpsraad geeft locatie door aan Eric 
Suggesties: streetgraffity (omdat vele andere maatregelen grote kosten met zich meedragen en om 
een verkeersbesluit vragen vb fietsstroken maken) 
 
Dijk 
Verzwaring =verhoging/verbreding) dijk. Effecten op bestaande infrastructuur 
Een deel van de aanpassingen is voor rekening van het waterschap 
Dorpsraad: zorg m.b.t. uitvoering (aanlevering zand heeft effecten op omgeving/Linden/Hogevoort. 
Meteen een goede situatie creëren. Wethouder geeft aan hier allemaal alert op te zijn  
Aanleg fietspad is al door gemeente benoemd als interessante toevoeging (wenselijk) 
 
Provinciale weg  
Vraag dorpsraad: stavaza aanpassing provinciale weg 
Eric: 1st wordt Graafse deel aangepakt waar geen onzekerheden over zijn, dus nog niet de dijk 
(Grave). Later rotonde Dommelsvoort;; rotonde Heeswijkse kampen. Komende 2-3 jaar nog niets te 
verwachten. Informatieavonden zullen t.z.t. volgen 


