
 Verslag van de bestuursvergadering van maandag 7 nov. 2022 

Aanwezig: Johan van den Boom, Ed Tigchelaar Els van Daal, 

Janneke Straten en Han Ribberink en  Jan van Essen. 

Als gast aanwezig: Jan van den Broek 

1. Janneke opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Verslag vorige vergadering van 3 okt. 2022

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd.

3. Ingekomen post en mededelingen

1. Nieuwsbrief Kleine Kernen okt.22

Els laat weten dat in de week van 14 – 18 nov. er wooninitiatieven vanuit de provincie

zullen komen. Daarnaast is er een overzicht van herbestemming van kerken dat wellicht

de moeite waard is om te bezien.

2. Verslag bijeenkomst WIU 01.11. 22 MFA De Valuwe (daarmee agendapunt 4 behandeld)

Van belang is dat we een inputlijst leveren van alle zaken de openbare ruimte

betreffende. Han heeft gedegen voorwerk gedaan zodat we meteen 15 /11 deze lijst

kunnen indienen. Aangevuld wordt nog, Lommerstraat, Stompe stuk aan de Steegstraat:

middels zware zwerfkeien de toegang blokkeren en de slinger in de fietsoversteek voor

de drempel in de Oostermeerweg weghalen zodat fietsers voor de drempel linksaf naar

het fietspad kunnen , plaatsing van een bord “overstekende fietsers”. Deze lijst is niet

bedoeld voor allerlei zaken van slechtn onderhoud zoals losliggende stoeptegels etc.

Daartoe dient de Gemeente-App

3. Documenten inzake beschermd dorpsgezicht (Els). Naast deze aangeleverder

documenten heeft Els ook de gevraagde digitale aanlevering verzorgd . Jos Jongenelen,

gebiedsmanager, had nogmaals op het belang voor ons dorp gewezen.

4. Uitnodiging zwerfafval bijeeenkomst op 26 nov. Opgeven voor 20 november.

Zie ook de website. Ed zal de uitnodiging ook op facebook plaatsen en Jan van Essen zal

ook Jos Bakker hierover informeren. Jos organiseert jaarlijks de zwerfafvalopruimdag.

5. Land van Cuijk groener, actie Plant Boom. Zie ook de website. Ed informeert Sander.

6. Contact met wijkagent Bram Peters, via onze contactpersoon, afspraak plannen.(Johan)

7. Bijeenkomst Dorps- en wijkraden van 17 okt.

Het idee is dat alle dorps en wijkraden gaan deelnemen aan uitwisseling van ervaring en

onderwerpen die het meest van belang zijn. Deze eerste keer bleek dat bij alle

aanwezigen  verkeer en wonen de meest voorkomende thema’s zijn. Het initiatief

hiertoe is afkomstig van een paar dorpsraden. Gedachte steeds een dorps-/wijkraad valt

eruit een andere komt erbij om om de zoveel maanden zo bij elkaar te komen. De

gespreksleiding , extern verzorgd was wat strak en de vraag is niet wat zijn de problemen

maar wat kunnen we er nu kernendemocratie hoor in het vaandel staat mee doen. Hoe

oplossingsgericht zijn onze mogelijkheden als dorp of wijk? Een opmerking van de

voorzitter “ Ga zelf aan de slag want van de gemeente hoef je niet te veel te

verwachten.” , maakt de opbrengst mager. Het sociale aspect, elkaar leren kennen werd

hoger geschat dan de effectiviteit.



8. Toegevoegd ingekomen. DE gemeente bij monde van Johan de Valk en Ad de Kort laten 

weten op korte termijn een afspraak te willen hebben met de dorpsraad ivm de 

runderen ten zuiden van Linden. Els en Johan zullen deelnemen. Gezien ook de laatste 

jaarvegadering zijn we van mening dat ons standpunt moet blijven dat er een én - én 

situatie moet blijven. We blijven die mening toegedaan maar wel op zo’n manier dat er 

een fysieke afscheiding tussen de runderen en de gebruikers moet komen.  

 

5 De Dorpsraad communicatie App, (DR-App) 

We concluderen dat die de lucht in kan. We zullen de tekst op de website zetten en de brief 

met de aankondiging en de regels van gebruik etc. etc. wordt in het dorp verspreid. 

 

         6.  We stellen de vergaderdata voor het komend jaar vast. Naast de eerstvolgende vergadering  

               van 12 dec zijn dat: 9 jan., 6 febr., 6 mrt., 3 apr., 1 mei., 5 juni., 3 juli., 7 aug., 4 sept., 2 okt., 6  

               nov., en 4 dec. De jaarvergadering zetten we vast op maandag 23 okt. 2023.  

Alle vergaderingen beginnen om 20.15 uur m.u.v. de Jaarvergadering die start om 20.00uur. 

 

7. Jaarvergadering terugblik 

Veel belangstelling: dat doet en voelt goed. Helaas weinig aanwezigheid vanuit de politiek. 

Nu we het toch over de politiek hebben; op 8 dec.  is er raadsvergadering waarbij  de 

definitieve  stukken van W. Kraanen, projectmanager Kraaienbergse Plassen ter tafel liggen. 

Op donderdag 1 dec. worden deze stukken in de commissie ‘omgeving’ behandeld. We 

willen er beide keren bij aanwezig zijn en van ons laten horen. Eigen zienswijze /  inspreken. 

Ons motto: De natuur ontwikkeld zich , de gemeente ontwikkel niet mee. 

Jan vd Broek dankt voor alle ondervonden collegialiteit , was de wijze van afscheid een 

aangename verrassing, voelt zich aan deze groep gehecht. We spreken los van de 

vergadering nog een gezamenlijk ontmoetingsmoment af. 28 nov bijeenkomst komt 

nogmaals  ter sprake. Els en Liesbeth Hopma zorgen voor de uitnodigingen. Duidelijk moet 

blijven dat de Dorpsraad geen initiatiefnemer is maar wel de bijeenkomst nadrukkelijk 

aanbeveelt. Ed merkt op dat we de insteek van de jaarvergaderingen zuiver moeten houden. 

De jaarvergadering geeft de Lindenaren 1x per jaar de mogelijkheid te reageren op onze 

koers en onze standpunten. We zouden daarvoor meer ruimte moeten geven en meer tijd 

voor moeten inruimen. De verhouding tussen informatie geven en respons krijgen is niet 

zoals die zou moeten zijn. Mogelijk, nu er zoveel belangrijke thema tegelijk aan de orde zijn 

zoals, geluidswal, runderen, (recreatie)verkeer en Topparken / Kraaienbergse Plassen en 

meer, zouden we met themabijeenkomsten kunnen (gaan) werken. Agenderen voor de vgl. 

vergadering. (Johan) 

 

8. Wat nog ter tafel komt / Rondvraag. 

 Ed laat weten dat Fons Heynen, als onze dorpsarchitect en plantekenaar ideen 

gepresenteert heeft over een mogelijke herbestemming en inrichting van de 

omgeving en de boerderij van Frans en Jeanette Martens zaliger.  

 Een suggestie is om Rola te vragen een handtekeningenactie te organiseren tegen 

de toegenomen geluidsoverlast van de A73 te. (Johan) 

 Han pleit voor het NL Greenlabel keurmerk- gebiedslabel aan te vragen cq te 

betrekken bij de ontwikkeling van Topparken. We kunnen dit doen in overleg en 

samenwerking met De Groene Kraay en de Dorpsraad  van Beers. Het voorstel is om 

op een avond ons gezamenlijk te beugen over een grote kaart van het gebied. 

(Janneke/Johan) 



 Jan vd Broek zal nog contact met Janneke maken i.v.m. overdracht alle zaken de KvK 

betreffende. Daarnaast laat hij weten dat er nog een orienterend gesprek  met de 

wethouder in de planning is om te komen tot een projectvoorstel in het kader van 

het dorpsontwikkelingsplan. (Jan vd Broek /Janneke/Johan) Afspraak staat inmiddels 

gepland voor betrokkenen gepland op woensdag 30 nov. 16.00 uur 

  

 

  

 

Linden 14 juni 2022 

 Johan vd Boom 

Secr. DR Linden  

 

Datum volgende vergadering: maandagavond 12 dec  20.15 

 


