
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen en Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Opening en vaststelling van de agenda: 
 Jan opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2 Verslag vorige vergadering: 
 Johan heeft contact gehad met Rik en Joost over de AED. Rik en Johan zullen op 21 juli om de tafel gaan 
 zitten, waarna Johan een verslag via een mailtje rond zal sturen. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3 Mededelingen: 
 Er zijn geen mededelingen. 
 
4 Ingekomen post: 
 -Verslag vergadering platvorm.  
 -Plan voor nieuwe doorsteek plassen Maas. De structuurvisie Cuijk 2030 zal op de agenda voor  de 
 jaarvergadering geplaatst worden en daarna zullen de resultaten aan de gemeente kenbaar gemaakt 
 worden. 
 -Verslag thema bijeenkomst BKP (Beheer Kwaliteitsplan Groen). Jan van den Broek zal het plan 
 doorsturen aan de andere bestuursleden. 
 -Rapport Onderzoeksresultaten Agrofood LVC. Ook dit rapport zal door Jan worden doorgestuurd. 
  
5 Opening ophaalbrug: 
 Terugblik en wat moet er nog gebeuren. Er was een goede opkomst bij de opening die goed 
 georganiseerd was. De dorpsraad heeft voor 200 euro bonnen gekocht zodat alle aanwezigen een drankje 
 aangeboden kregen. Jan van Essen zal bij Jolanda en Esther een bloemetje laten bezorgen voor al het 
 werk dat zij gedaan hebben. 
 
6 Jaarvergadering: 
 -Planning. 9 oktober 
 -Concept agenda: 
 1 Opening 
 2 Mededelingen  
 3 Verslag  van 3 oktober 2013 
 4 Samenstelling bestuur. Jan van den Broek is herkiesbaar maar zegt er wel bij dat het misschien  
  maar voor een jaar is. 
 5 Jaarverslag. Petra 
  Financieel verslag Jan van Essen 
 6 Regionale projecten. Energie coöperatie en Glasvezel project. (alleen als er iets nieuws te melden 
  valt). 
 7 De Burcht. Zeker even vernoemen. 
 8 Werken aan een vitaal Linden. Bespreken het Toekomstbeeld. 
  Structuurvisie en Bestemmingsplan Kern Linden. 

Verslag bestuurvergadering van: 14 juli 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  Johan van den Boom 
 



 9 Podium voor ideeën en plannen. 
 10 Rondvraag. 
 11 Afsluiting met een drankje. 
 
7 Nieuws en ontwikkelingen m.b.t. bestemmingsplannen e.d. 
 
8 Taken dorpsraad: 
 Statuten en huishoudelijk reglement nakijken wat er over instaat. 
 
9 Rondvraag en datum: 
 Johan heeft graag meer informatie over het potje sociale voorziening. Johan wordt bijgepraat.  
 11 augustus 9.30 tot 11.00 uur bij Jan van den Broek. En 29 september bij Jan van Essen. 
    
 
 
 

                                                                                                 


