Verslag van de bestuursvergadering Maandag 20 september 2021
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Ed Tigchelaar, Els van Daal, Han
Ribberink en Janneke Straten (asp.lid) . Gast: Mariëlle van Zuijlen.
1. Jan van den Broek opent de vergadering
2. Het verslag van vergadering van 26 juli is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst.
3.

Ingekomen post en mededelingen:
 Stand van zaken geluidswal Lindense zijde. Geen nadere info. Johan zal navraag doen.
 Stand van zaken KernenCV. Er zou nog contact met ons gemaakt worden mbt de feitelijke gegevens
van blad 1 van het kernenCV en tevens willen we zien of de laatste wijzigingen zoals we die
doorgegeven hebben ook doorgevoerd zijn. Johan zal navraag doen.
 Avond van de schatbewaarders 27 nov. Schouwburg Cuijk. Jan vd Broek en Ed steken de koppen bij
elkaar.
 Oproep alle kids uit Linden. Voor zover bekend geen Lindense deelname. Inschrijfdatum is voorbij.
 Stand van zaken ingediende projecten. College voordracht aan de raad is gedaan en gepubliceerd.
Voor Linden is er 25.000,= vermeld ten behoeve van vloerisolatie van de Burcht. De andere
gevraagde onderdelen en projecten zijn niet geselecteerd. Vermeldenswaard is dat 28 september de
gemeentelijke fietswerkgroep de situatie van de fietsoversteken Raamweg/Oostermeerweg komt
schouwen. Vanuit de dorpsraad willen we kijken of er toch, al of niet tijdelijke, verkeersremmende
maatregelen genomen kunnen worden voor de Eindsestraat. Ook over het renoveren van het JPM
Keijzerspleintje willen we verder bezien hoe en wat mogelijk is.
 Stand van zaken dijkverzwaring. Er liggen inmiddels 2 voorkeurstrajecten, waarin de doorsteek naar
de Maas nog steeds voorkomt . Bij plas 2 waar nu Smals zijn opslag heeft en bij plas 4. Zeker is dat
de bakenbomen blijven. De mensen van de werkateliers die met dit project bezig zijn zullen een dezer
dagen met de fiets het hele traject Cuijk – Grave gaan zien om op locatie beeld te krijgen van het
geheel. Han en Mariëlle zullen nader overleggen over deze materie.
 Opnieuw heeft er een incident bij de runderen plaatsgevonden. Gemeente en Taurus zijn op de
hoogte. Het betrof een moederkoe met jong. Deze zijn inmiddels verwijderd. De bedoeling is en blijft
dat er alleen nog maar oudere niet drachtige koeien zullen(over)blijven, waarmee het risico minimaal
zou zijn /worden. Rond dit gebeuren is er veel facebook verkeer geweest.
 De september editie van de Vereniging Kleine Kernen is doorgestuurd.

4. Masterplan Wonen Linden.
 De beide info- en discussie avonden zijn zeer goed bezocht: 60 aanwezigen in het totaal.
 Er is brede steun voor de insteek van de dorpsraad, maar ook: “ Moet Linden vol gebouwd?”
 De aanduiding ‘Beschermd dorpsgezicht’ is onjuist en misleidend, we dienen te spreken over
‘karakteristiek’, waarbij binnen (bestemming)plannen of anderszins richtlijnen kunnen worden
opgenomen.
 Omdat Mooiland hier geen woningen meer bouwt zijn we dus aangewezen op particulier initiatief als
het gaat om bouwen voor doelgroepen waaronder senioren, starters en 1of 2 persoonshuishoudens.
 Genoemd in het Masterplan dienen ook de initiatieven en ontwikkelingen aan De Hostert 11, net zo
als de chalets bij de camping genoemd worden zeker ook omdat het daar ook over, tijdelijke,
bewoning voor 55+ers gaat.
 Wat betreft de pastorie is er in principe veel denkbaar; van particuliere bewoning tot appartementen
voor eerder genoemde doelgroepen. Vanuit de dorpsraad denken we aan mogelijk toegevoegde
waarde waar we ook als dorp profijt van kunnen hebben.

5

Voorbereiding jaarvergadering 14 oktober aanstaande.
1. Streven is om per 1 oktober de agenda met het jaarverslag huis aan huis te kunnen verspreiden.
2. Ook het financieel jaarverslag moet geaccordeerd en ter inzage liggen.
3. Voorstel is om het bouwteam met het Lindens KernenCV een centrale plek te geven.

6. Wat er verder ter tafel komt en rondvraag.
Han:
I.v.m. feest in huiselijke kring meld ik me af voor 14 oktober.
Janneke:
De festiviteiten van de Surfclub zijn goed verlopen en hebben nauwelijks tot geen overlast
gegeven. Mooi zou het daarnaast ook zijn als de parkeerplaats van en in overleg met de
camping voor dit soort gelegenheden gebruikt zou kunnen worden.
Het te hard rijden op de Oostermeerweg blijft problematisch. Kunnen we toch niet overgaan
tot, tijdelijke, maatregelen?
Het verbodsbord “Niet inrijden” bij de onverharde weg naar de surfplek en de woning aldaar
heeft geen enkele zin, daar houdt zich niemand aan.
Johan:
Hoop de gegevens van de verkeerstelling voor de jaarvergadering binnen te hebben, dat is
trouwens niet allemaal vlekkeloos verlopen.
Jan van Essen Opschoondag, na enige misverstanden prima gegaan. Olie en Stoom deden mee in eigen
omgeving. Jaarlijks willen Jos Bakker en Jan van Essen dit samen voor hun rekening blijven
nemen.
Jan vd Broek: We kijken terug op een waardige 17 sept. herdenking. We denken na over een jaarlijkse
voortzetting van deze vorm van gedenken en de daarbij behorende kostenverdeling.
Data volgende bestuursvergadering vergaderingen: 4 okt. 20.00 uur
Vervolg data: Voorstel: de maandagavonden 1/11, 13/12 en 3/1.2022 (voorstel)
Jaarvergadering 2021 op 14 okt. 20.00 uur 21 oktober 20:00 uur
Johan v.d. Boom
Secr. DR Linden
23.09.2021

