
Bestuursvergadering 18 september 2013 

 

Aanwezig bestuur: Jan van den Broek, Jan van Essen, Petra Schimmel. 

Belangstellenden: Johan van den Boom, Han Maassen en Sander Peters. 

 

1. Opening: 

Om 21.30 opent Jan van den Broek de vergadering door de aanwezigen welkom te heten en 
mede te delen dat de vergadering tot uiterlijk 23.00 uur zal duren. De agenda wordt 
vastgesteld. 

 

2. Verslag vorige vergadering: 

Petra heeft het verslag op thuis laten liggen. Zij zal het doormailen. Nadat iedereen 
gereageerd heeft zal het verslag op de webside geplaatst worden. 

 

3. Ingekomen post en vragen: 

 

Jan heeft het jaarlijkse rapport van de firma Smals over de voortgang  van de ontzanding 
ontvangen. Als iemand interesse heeft  kan het rapport ingezien worden. 

Het bestemmingsplan De Hostert 11 ligt op dit moment ter inzage. Aan een aantal punten die 
door de dorpsraad als zienswijze ingediend zijn is door de gemeente gehonoreerd. Een punt 
van discussie is de 150 meter. Het antwoord van de gemeente hierop  is volgens een aantal 
aanwezigen onjuist. Besloten wordt om geen verdere stappen tegen het bestemmingsplan te 
ondernemen maar wel uit te zoeken hoe hard de afspraken naar de Lindense gemeenschap 
toe over de 150 meter eigenlijk waren. 

 

 

4. Stand van zaken voorbereiding regionaal ouderen project: 

De info avond samen met dorpsraad Vianen is voorafgaand aan deze vergadering geweest en 
is goed bezocht door Lindense ouderen. Doorschuiven naar volgende vergadering.  

 

 



5. Stand van zaken project toeristische ontwikkelingen in Linden: 

Anja Verweij heeft de nodige stukken. Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering is de brief 
van Anja Verweij bijgevoegd. De namen lijst voor te benaderen personen wordt door Jan van 
den Broek doorgegeven. De lijst bestaat uit oude en nieuwe inwoners, geboren en getogen 
Lindenaren en een ondernemer. 

 

6. Terugblik op bestemmingsplan Jachthaven en Camping het Loo: 

De wethouder komt waarschijnlijk in oktober naar de dorpsraad om het verkeersplan te 
bespreken. 

 

7. Jaarvergadering Dorpsraad Linden op 3 oktober 2013: 

 Frans /Rik vragen om bord te plaatsen. 

 De agenda en uitnodiging is huis aan huis bezorgd. 

 Iedereen om 19.00 uur aanwezig. 

 Er zijn geen aanmeldingen voor het podium voor ideeën en plannen. 

Gezien de tijd  wordt besloten om woensdag 25 september kort bij elkaar te komen om de 
praktische zaken voor de jaarvergadering door te nemen. Bij Jan van den Broek. 

 

8. Rondvraag: 

 Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


