
Iedere belanghebbende Lindenaar kan bezwaar aantekenen tegen het weghalen van 

de brug in de Steegstraat. Het college moet er in ieder geval steeds meer van 

overtuigd raken dat het voor langere tijd opheffen van Linden - Beers verbinding 

onze hele gemeenschap raakt. Daarom heeft ook onze Dorpsraad bezwaar 

aangetekend. Hierna de inhoud van het bezwaarschrift. 

 De Dorpsraad van Linden tekent bij deze bezwaar aan tegen het volgende: “”verkeersbesluit afsluiten 

Steegstraat”: 

“De Steegstraat vanaf De Hostert tot aan Dommelsvoort van 13 november 2013 voor alle verkeer af te 

sluiten door plaatsing van borden C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 

Verkeerstekens 1990.” 

We maken bezwaar om de volgende redenen: 

A. Onrechtmatigheid 

Het verkeersbesluit betekent een afsluiting van de Steegstraat voor onbepaalde tijd: er ligt immers 

geen besluit over een definitieve verbinding en evenmin is er duidelijkheid over een tijdelijke 

oplossing in afwachting van die definitieve verbinding. De tijdelijke oplossing is nodig omdat 

vanwege de zandwinning, de (besluitvormings)procedures, de financiering, de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de realisering van een nieuwe verbinding minstens 14 maanden maar waarschijnlijk 

veel langer op zich zal laten wachten. Wij zijn van mening dat deze afsluiting in strijd is met eerdere 

gedane toezeggingen m.b.t. het openhouden van deze verbinding, De langdurige afsluiting zou 

onnodig zijn geweest bij een proactief en op de ontgrondingsontwikkelingen anticiperend bestuur. In 

dit kader wijzen we op een brief van de ontgronder dd 11 november 2011 waarin hij aangetekend 

aankondigt dat hij de brug daar zal gaan verwijderen (zie bijlage). Verder is het besluit strijdig met de 

overeenkomst van de gemeente met de ontgronder: daarin is het openhouden van deze verbinding 

steeds een voorwaarde geweest.(zie bijlage) 

B Veiligheid 

Het voor onbepaalde tijd afsluiten van deze verbinding legt een onacceptabele verkeerdruk op het 

kerkdorp Linden. In de vergadering van de commissie van 26 aug. 2013.is deze problematiek in een 

ander kader door de commissie bijna unaniem naar voren gebracht en heeft de portefeuillehoudend 

wethouder toegezegd deze zorg ter harte te nemen en een vervolgonderzoek naar overlast door 

verkeersdruk en daarmee samenhangende verkeersonveiligheid in deze in te stellen. De afsluiting van 

deze verbinding was toen niet ter sprake en zorgt – opnieuw- voor een substantiële toename van deze 

overlast door verkeersdruk en van de verkeersonveiligheid. 

Met het afsluiten van deze verbinding wordt een van de twee directe verbindingen met het kerkdorp 

Linden opgeheven. Rest slechts de oostelijke verbinding via de Raamweg, die ook de verbinding 

vormt van en naar het industriegebied Haven Cuijk. Deze weg wordt in toenemende mate door zwaar 

vrachtverkeer gefrequenteerd. We achten hiermee de bereikbaarheid en daarmee samenhangende 

veiligheid van inwoners en recreanten in het geding . We wijzen op het feit dat de Oostermeerweg een 

beperkte doorrijhoogte kent en de alternatieve route via het industrieterrein en via een smalle weg 

langs de Maas een verlengde aanrijtijd betekent die onacceptabel is bij calamiteiten . 

C Schade 

Het afsluiten van deze verbinding doorsnijdt de 4-daagse route. Een in alle opzichten hoogtepunt van 

leefbaarheid en gemeenschapszin met landelijke bekendheid gaat zo verloren. Daarmee komen de 

inkomsten te vervallen die nodig zijn om de lasten van de diverse Lindense verenigingen door het jaar 

heen te kunnen financieren. Voor de verschillende verenigingen zijn deze inkomsten van wezenlijk 

belang. 



Het afsluiten van deze verbinding schaadt het woonwerk verkeer, met name het langzame verkeer. In 

beide richtingen er zijn behalve inwoners van Linden en Beers meerderen die gebruik maken van deze 

verbinding, in noordelijke richting naar Malden en Nijmegen in  zuidelijke richting naar Mill en 

Grave. Daarnaast is de verbinding in gebruik voor sociaal maatschappelijk contact tussen vooral Beers 

en Linden (de KBO Beerc/Linden heeft hierop gewezen) en zijn er inwoners van Linden die 

bedrijfsopslag of anderszins in Beers en omgeving hebben. Het afsluiten van deze verbinding dupeert 

het recreatieve (fiets tour) verkeer via de toeristische routes Daarmee worden de belangen van alle 

eigenaren van recreatieve voozieningen en horecabedrijven in Linden en Beers geschaad. 

ïot slot 

We zijn van mening dat het verbreken van deze verbinding niet noodzakelijk en onvermijdelijk is. 

Zelfs in het geval de ontgronder gerechtigd is zijn brug daar op korte termijn te verwijderen, zijn we 

van mening dat er geen onoverbrugbare bezwaren zijn tegen, en geen onoverkomelijke schade 

veroorzaakt wordt door het dempen van de doorvaart bij het gelijktijdig weghalen van de brug. De 

recreatieve ontwikkelingen in plas 7 zjn naar onze stellige overtuiging niet van dien aard dat huidige 

en toekomstige ondernemers het komend recreatieseizoen onoverkomelijke schade zullen 

ondervinden. Wij willen U langs deze weg ook op de hoogte stellen van ons besluit om bij de 

bestuursrechter te Den Bosch een voorlopige voorziening te vragen omdat we van mening zijn dat het 

afsluiten van deze verbinding strijdig is met toezeggingen en overeenkomsten, dus niet rechtmatig is, 

onaanvaardbare gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de Lindense en Beerse gemeenschap en de 

economische belangen van een substantieel aantal ondernemers schaadt. 
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