
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek voorzitter, Johan van den Boom, Jan van Essen en Petra Schimmel 
(verslag) 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Opening en vaststelling agenda: 

Jan van den Broek opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 
2 Verslag vorige vergadering: 
 Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
3 Mededelingen: 

-Projectborden Steegstraat. De projectborden waarvoor vergunning verleend is staan er inmiddels. 
-Johan heeft navraag gedaan over de status van de vergunning van Olie en Stoom. Het gaat over een 
permanente vergunning. Jv/dB zal kijken of hij terug kan vinden wanneer wij bij Baudet zijn geweest, deze 
heeft indertijd gezegd dat het over een tijdelijke vergunning zou gaan. 
-Bestemmingsplan Het Loo. Naar aanleiding van de behandeling van het bezwaarschrift van de dorpsraad 
zal bekeken worden hoe en of wij reageren. 

 
4 Ingekomen post: 
 Er is geen post of mail binnen gekomen: 
 
5 AED: 

Johan heeft een gesprek gehad met Rik Nuijen.  Johan heeft een verslag gemaakt. Het bestuur stemt 
hiermee in. Met de mededeling dat de middelen die de dorpsraad ter beschikking heeft wel toerijkend 
moeten zijn. Het verslag van Johan wordt daarmee onderdeel van dit verslag. 

 
6 Camperplaats Brasker: 

Met betrekking tot het regelmatig overschrijden van het aantal toegestane camperplaatsen bij de 
Jachthaven wordt dat de dorpsraad voorlopig niet in gesprek gaat met de heer Brasker. Wel zal het 
onderwerp over aangekaard worden bij de gemeente bv. bij een eventuele reactie op het 
bestemmingsplan Het Loo. 

 
7 Jaarvergadering do 9 oktober a.s. in de Burcht: 
 -De agenda is reeds vastgesteld. 

-29 september overleg bij Jan van Essen over de praktische zaken en de verdere voorbereiding van de 
jaarvergadering. 

 -Bestemmingsplan kern Linden moet dit aangepast? 
 
8 Statuten en huishoudelijk reglement: 
 Doorschuiven naar volgende vergadering. 
 
 11.00 uur Petra verlaat de vergadering zoals vooraf aangekondigd. 
                                                                                  

Verslag bestuurvergadering van: 11 augustus 2014 
Aanvang: 9.30 tot uiterlijk 11.00 uur 
Locatie: Jan van den Broek 
 


