
Verslag vergadering Dorpsraad bestuur van maandag 5 september, 2022,  

Aanwezig:   Jan v Essen, Johan vd Boom, Ed Tigchelaar, Henriette Huisinga,  
                            Janneke Straten 

Gast:  Bart Bakker 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Johan neemt de taak van voorzitter over van Jan van den Broek. 

Na toevoeging van een aantal data bij punt 3, wordt de agenda vastgesteld. 

 

2. Verslag vergadering van maandag 1 augustus 

Is goed gekeurd en reeds op de site gepubliceerd. 

3. Ingekomen post en mededelingen 

 

 Uitnodiging inloopavond N321 van provincie NB woe 7 sept a.s. Gassel.   

Slaan we over, na overleg. 

 16 september a.s. - Uitnodiging officiële start Zonnebus:   

Johan meld onze aanwezigheid hiervoor af. 

 17 september - uitnodiging herdenking Linden 

Johan/ Jan van Essen nemen hier deels de verantwoordelijkheid voor qua uitvoering. 

Jan van Essen zoekt nader uit wat het juiste protocol is aangaande het hijsen van de vlag. 

 19 september  19:00 Afspraak Dhr W. Kraanen.   

Naar aanleiding van de verlate reactie Dorpsraad Linden op rapport Toekomstig watergebruik Kraaijenbergse 

Plassen. Els, Johan en Jan v Broek zijn in ieder geval aanwezig. Ed gaat ook. 

 

 3 oktober - festival/uitwisseling leefbaarheid dorpen NO Brabant - Beers 

Janneke, Els en Jan van den Broek sluiten kort aan bij deze bijeenkomst aangezien deze samenvalt met de 

volgende vergadering 

 4 oktober -  uitreiking kernen CV. 

Jan van den Broek als penvoerder neemt de honneurs waar deze avond. Janneke sluit met Jan kort of zij 

moet aansluiten die avond. 

 13 oktober  - IVP - Reactie op het verzoek van Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving.  

Er is een akkoord bereikt op de reactie en feedback op het stuk wat Johan geschreven heeft, met dank ook  

aan Rik Nuijen en Joost Angenent  voor het geven van respons.  Johan zorgt voor het indienen van het 

definitieve stuk en verzend een kopie per mail naar de Burcht en het Vierdaagse comité. 

 17 oktober - WIU – voorlichtingsavond (Werk in Uitvoering) 

Arno van Haren contactpersoon voor de dorpsraad & ambtenaar WIU – uitnodigen om concreet te praten 

over een subsidie aanvraag welke wij vorig jaar al geplaatst hebben. (Subsidie aanvraag tbv JP Keijzersplein 

en verkeersremmende maatregelen Eindsestraat) Johan neemt nog contact met Arno. 

 20 oktober – Trainingsavond over herkenning van en omgaan met dementie. 

Johan, Els en Janneke hebben zich aangemeld. 

 23 oktober, samenkomst in de Burcht – bedank bijeenkomst. 

Om 11h is er een officiële  bedank bijeenkomst aangeboden door de gemeente aan het hele dorp  voor alle 

hulp die vanuit Linden geboden is bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.  

 Kern Met Pit: mogelijkheid inschrijven van project. 

Na overleg zien wij als dorpsraad ervan af om hieraan deel te nemen. 

Janneke heeft de folder aan Ineke voorzitter van de VVL gegeven, wellicht dat zij wel interesse hebben. 

Een folder wordt ook doorgegeven aan een lid van de Ganzeveer. 

 

  



 Energie café –  initiatief van uit de gemeente Land van Cuijk 

Naar aanleiding van een nieuwe email aangaande het energie café met een uitgebreidere toelichting van het 

plan voor die avond. We komen  terug op een eerder besluit om geen gebruik te maken van het aanbod. 

We staan open voor het beleggen van een informatieavond in het dorp. Met de optie om eventueel aan te 

kunnen sluiten bij de informatie avond in Beers, Gassel of Heeswijk, indien er een lage opkomst in Linden is. 

Johan verzorgd een gepaste reactie en informatie wordt nog gedeeld met de inwoners van Linden. 

 

4. Consequenties wet WBTR (p.m.) 

Niet ter tafel gekomen 

5. Communicatieapp van de Dorpsraad? 

Janneke stuurt  een uitgewerkt voorstel tot uitnodiging aan deze app per mail door, welke vervolgens 

uitgereikt kan worden aan de inwoners van Linden na goedkeuring in het bestuur. 

 

6. Voorstel voor uitvoering kernendemocratie ( zie ook presentatie Ateliersessies dd 16-07-2022) 

De Dorps- en Wijkraden kunnen reageren op het voorstel voor 18 september a.s. Op tafel  ligt een voorzet 

van J.vd.Broek. Bart Bakker heeft aangeboden het stuk te voorzien van feedback.  Onder andere het toetsen 

van zaken in de praktijk is een waardevolle aanvulling en kan een goed  voorstel zijn. 

 

Plan leefbaarheid Linden (Versie met enkele aanvullingen van Johan) 

7. Johan geeft een korte introductie van dit agendapunt. Na controle/ wijziging  van het stuk aangaande plan 

Leefbaarheid Linden zal het uitgangspunt worden  in het contact met wethouder Jilissen. Jan van den Broek 

neemt daartoe het voortouw. 

 

8. Jaarvergadering 2022 

De datum is vastgesteld op 31 oktober 2022. 

Stand van zaken bestuurssamenstelling en afspraken over voorbereiding 

Hoe vullen we het thematische gedeelte in? Een suggestie: samen nadenken over een gedragscode voor 

inwoners (incl. exploitanten van toeristische voorzieningen) en gasten in het natuurgebied Kraaijenbergse 

plassen (zie plan leefbaarheid Linden) 

Korts gesproken over het invullen van de functie voorzitter, Jan van den Broek heeft een karakter/ 

functieschets opgesteld.  Henriette brengt Janneke naar voren als mogelijk vervanger – wordt vervolgd. 

Verder niet uitgebreid besproken wegens tijdgebrek 

9. Wat verder ter tafel komt 

Marcel Derks is mogelijk geïnteresseerd om deel te nemen in de Dorpsraad, laat nog van zich horen. Bart 

Bakker is geïnteresseerd in deelname aan de dorpsraad en zit de komende vergaderingen bij op up to speed 

te komen met de lopende zaken en het dorp. Alle bestuursstukken zullen met hem gedeeld worden. 

10. Rondvraag 

1. Janneke informeert naar de status van de runderen naar aanleiding van berichten dat deze verwijderd 

zijn en niet meer terug komen. Els laat weten: 

Ja bekend, al 2 maanden geleden contact over gehad. Omdat er toch een paar kalfjes waren geboren, en 

gezien afspraak, zijn die naar minder geschikt maar wel afgesloten gedeelte richting witte brug 

verplaatst. In begin najaar zouden andere beesten komen, op moment dat het weer gemakkelijker wordt 

om ze ergens bijeen te krijgen, te vangen en vervoeren. Wat velen uit Steegstraat liever hadden is dat de 

verplaatste beesten weer gewoon terugkomen, kalfjes zijn nu al paar maanden oud tenslotte.  

2. Janneke meld dat ze met Patrick Peters van het Loo heeft gesproken. In het gesprek kwam de overlast 

op het water naar voren, en dat dit ten aanzien van vorig jaar minder is geworden. Patrick gaf daarop 

aan dat hij een aantal jachteigenaren aangesproken heeft aan de start van het seizoen, waarbij hij 



aangegeven heeft dat ze hun ligplaats verliezen indien ze wederom bij overlast incidenten betrokken 

zijn. Tevens is handhaving verzocht om foto’s te overleggen van jachten welke voor overlast zorgen, 

zodat deze direct aangesproken kunnen worden indien ze klant zijn van het Loo. 

3. Jan van Essen – inzake controle kasboeken en presentatie tijdens de jaarvergadering. Jan, Ed & Johan 

nemen de stukken nog eens zorgvuldig door. Janneke  controleert en gevraagd is of Willemien de 

dubbele controle voor haar rekening wilt nemen. 

 

We sluiten om 22.15h 

 

Volgende vergadering 3 oktober 20.15h in de  Burcht. 

 

Linden 14 sept. 2022 

Notulist  Janneke. 


