Linden , 26 juli.2021
Aan: College van Cuijk,
Copie: Fractievoorzitters Politieke Partijen Gemeente Cuijk
Van: Bestuur Dorpsraad Linden
Onderwerp: Ingediende projectplannen.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders.
1 juli waren we genodigd om te pitchen en zo onze 2 Lindense projecten voor het voetlicht te brengen.
9 juli, worden we vanuit de gemeentelijke coördinatie op de hoogte gesteld van het aantal aanvragen
alsmede dat de gemeenteraad op maandag 5 juli besloten heeft “dat iedere partij aangeeft welke
ideeën zij graag gerealiseerd ziet worden (rekening houdend met het beschikbare bedrag)”.
We zijn geschrokken van de verdeelsleutel; het inwoneraantal per dorp of wijk. Als dit beginsel
leidend wordt, ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, dan worden onze mogelijkheden wel erg
beperkt met 280 inwoners op 90.000 ! Inmiddels bereiken ons signalen dat we daar niet al te veel zorg
om hoeven te maken. Maar toch…Wij zijn in de veronderstelling dat dorpen en wijken een min of
meer gelijkwaardige positie innemen; ieder dorp en wijk heeft zijn eigen wensen en kent zijn knel- en
verbeterpunten. We gaan dan ook uit van een financieel gelijkwaardiger verhouding dan slechts het
inwoners aantal.
Het dorpsraadbestuur zag geen kans om voor de gevraagde datum van 19 juli met onze betrokken
inwoners tot een verplichte rangorde te komen. Aanvankelijk gingen wij er vanuit dat we niet
overvroegen en in Linden benoemen we onder verkeer álles dat te maken heeft met de leefbaarheid in
ons gehele dorp. Te weten: veiligheid, geluidsoverlast, snelheidbeperkingen en het toenemend aantal
verkeersbewegingen.
We hebben al laten weten dat we De Burcht bovenaan zetten.
Toch hechten we eraan om in een openbaar dorpsraadbestuursvergadering deze keuze te agenderen.
Om deze reden hebben we ons overleg vervroegd naar 26 juli.
Vanuit dit overleg willen we u het volgende meegeven.
We zijn er inmiddels van overtuigd geraakt dat in het kader van de energietransitie het zeer wel
mogelijk is dat binnen afzienbare tijd een collectieve aanbesteding voor zonnepanelen op alle
openbare gemeentelijke gebouwen zal volgen.
Daarom willen wij de aanschaf van de panelen op De Burcht laten vallen ter waarde van € 16.768,73.
Met de zo ontstane financiële ruimte willen wij graag de volgende projecten gehonoreerd zien.:
1. de renovatie van het JPM Keijzerspleintje
2. de snelheidsbeperkende maatregelen op de Eindsestraat.
Deze beide projectonderdelen zijn door uw ambtelijke ondersteuning als kansrijk beoordeeld. Beide
onderdelen samen worden door de uw gemeentelijke dienst geraamd op 19.500,= en vragen derhalve
slechts meerkosten (19.500,00 - 16.768,73) van € 2731,27,=.

Namens het bestuur van de dorpsraad Linden in vergadering bijeen 26 juli 2021.
Johan van den Boom
Secretaris.

