Verslag van de bestuursvergadering van maandag 13 juni 2022
Aanwezig: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Ed Tigchelaar
Els van Daal, Janneke Straten en Henriette Huisinga.
Jan van Essen afgemeld.

1. A. Opening en vaststelling agenda.
In het vervolg zullen de vergaderingen (weer) om 20.15 beginnen.
2. Verslag vorige vergadering van 4 april 2022
Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd.
3. Ingekomen post en mededelingen
1. Terugblik op werkatelier 16 mei j.l. in Evive; presentatie en verslag reeds ontvangen.
Goede opzet, waarbij we de gelegenheid hadden per specifiek thema ons zegje te doen.
Aanwezig: weinig ondernemers, veel natuur en milieu belangengroepen en dorps-en
wijkraden. Kernvraag bleef: wat gebeurt er met onze bevindingen en opmerkingen.
Zijdelings kwam ter sprake; de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de items ,
danwel het ontbreken van item m.b.t de MER Topparken. Deze zienswijze moet voor 26
juni ingediend zijn. We zullen hier naast particulier initiatief en andere belanghebbenden
waaronder de Groene Kraay, mogelijk ook gebruik van gaan maken. Els zendt de stukken
door. We zullen via website en facebook daar ook onze inwoners op attenderen. In dat
kader is ook ter discussie nu de opvang van de Oekrainese vluchtingen op Europarcs ten
einde loopt om de InfOekraine App af te sluiten en een nieuwe dorpsraad gerichte
WhatsApp te starten.bouwen tot een dorpsraadbestuur-info-App.
2. Werkatelier Dijkverzwaring 16 juni a.s. Han zal daaraan deelnemen, Jan vd Broek zal er
met hem nog contact over hebben. Goed te weten is dat het Waterschap inmiddels
contact gehad heeft met de grondeigenaren langs de dijk.
3. Zorg en wonen. Els gaat er vanuit dat er in het najaar in samenspraak met de KBO BeersLinden een bijeenkomst over dit thema gehouden gaat worden.
4. Kernencv’s definitief. Centrale vraag: (in beeldspraak): een prima kapstok, maar of daar
ooit een jas aan opgehangen wordt… M.a.w. de vraag is wat er mee gedaan wordt. De
organisatoren van het hele project maken een vervolg middels het organiseren van
“ateliers sessie’s” waarbij per keer 10 dorps- en wijkraden zijn genodigd. Jan vd Broek zal
ons daar vertegenwoordigen op 23/6 19.30 uur in Grave
5. Verkiezingen Vereniging van Kleine Kernen: ter kennisgeving aangenomen.
6. N.a.v. vragen tijdens het dorpsfeest van diverse bewoners: “wat zijn jullie resultaten”; de
voorjaarsbijeenkomsten hebben verwachtigen gewekt. Daarover pratend zijn we van
mening dat we, meer dan vroeger nu serieuzer genomen worden, beter worden
geinformeerd over wat er aan zit te komen. Dat we als bestuur meer draagvlak in Linden
hebben gekregen. Dat resultaten meestal een zaak van lange adem zijn en we wat dat
betreft ook beter vol houden als het gaat om leefbaarheid, verkeer, invloed uitoefenen
op ontwikkelingen en een aantal zaken hebben kunnen voorkomen waarvan we vinden
dat die niet passend zijn in en om ons dorp.
4. Consequenties wet WBTR blijft vooralsnog p.m.

5.

Subsidie aanvraag. Hier en daar moet data en text aangepast. (Johan) Cijfers zijn akkoord.

6. Vergunning Olie en Stoom n.a.v. veranderingen daar ter plekke is opgevraagd bij de
gemeente. Ook nog kijken of we die niet in beheer hebben. Dan bezien of alles conform de
regels is, zo niet: actie.
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Brainstorm over plan leefbaarheid Linden. Jan vd Broek geeft vorm en inhoud aan een
mogelijke aanvraag voor het provinciale budget Leefbaarheid NO Brabant via Wethouder M.
Jillissen die contactpersoon is voor het Land van Cuijk. Als meest nodig en toekomstgerichte
item zijn we van mening dat de verkeerstromen Linden uit moeten. Grof gezegd, al het
toeristisch verkeer via de noordzijde, (Hooge Voort en Hardweg) Linden in en uit. Geen
toerischisch verkeer via de oostzijde (Kerkstraat) en zuidzijde (Steegstraat). Daartoe moet
ook Europarcs aan de N321 aangesloten worden. Ook de Steegstraat zou in het hoogseizoen
vanaf de ophaalbrug alleen voor langzaam verkeer toegankelijk gemaakt kunnen worden.
Daartoe moet de HoogeVoort, 2-richtingsverkeer kunnen hebben en de Lommerstraat op
een daar passende wijze verhard zijn. De Hardwegbrug moet stoplichten krijgen waarbij
Linden uitrijdend verkeer als eerste groen moet krijgen. Daarnaast wordt het zekerstellen
van het centrum (zie Masterplan wonen) als gelijkwaardige 2de genoemd in het behoud van
ons karakter en leefbare identiteit.
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Jaarvergadering 2022 wordt vastgezet op 31 oktober 20.00 uur in de Burcht (jan van Essen)
Omdat Jan vd Broek regelementair aftredend is zijn we naarstig op zoek naar nieuwe leden,
wetend dat vgl jaar ook Jan van Essen en mogelijk Johan vd Boom gaandeweg hun termijnen
erop hebben zitten. We zullen enige mensen persoonlijk benaderen maar hopen op interesse
voor deze goede zaak. Weet je welkom op de komende vergaderingen !!!
De eerste kans heb je op maandagavond 4 juli 20.15: de komende bestuursvergadering
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Rondvraag.
Johan meldt dat komende vrijdag 17 juni de laatste Oekraiense vluchtelingen van Europarcs
vertrekken. Daarmee stopt ook onze taak als dorpsraadbestuur, gevraagd door de gemeente
om met vrijwilligers bij te springen en te helpen bij de opvang en wat dies meer zij. Er zijn
complimenten voor Johan die die klus namens het bestuurs op zich genomen heeft. Feitelijk
zal de overdracht door de betrokkenheid van alle vrijwilligers een geleidelijk proces zijn
omdat 3 maanden met elkaar , - met ups en downs,- omgaan , voor eenieder intensief is
geweest; ook met de nodige misverstanden en te nemen barrieres. We besluiten op de
website een zichtbare vermelding te maken van dank aan iedereen die zijn steen(tje) heeft
bijgedragen te maken. We kijken terug op een periode waarop we als Linden trots mogen
zijn.
Een tweede punt van de rondvraag betreft de gehoopte realisatie van de jachthaven en
botenhelling in het Topparken project. Dat kent, anders dan in de tijd van van Boekel de
nodige haken en ogen als het gaat over het claimen van rechten.
Linden 14 juni 2022
Johan vd Boom
Secr. DR Linden
Datum volgende vergadering: maandagavond 4 juli 20.15

