
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1  Opening en vaststelling agenda: 
 Om 20.00 uur opent Jan van de Broek de vergadering.  
 Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd. E-mail samenloop voor hoop, Jubileum 
 Slagwerkgroep, Declaraties. 
 
2 Verslag vorige vergadering: 
 Petra geeft aan dat zij naar een termijn van 4 jaar per maart/april wil stoppen met de dorpsraad. Het is 
 dan ook niet zinvol om op dit moment pogingen in het werk te stellen om het adres van de dorpsraad te 
 laten veranderen in haar adres. 
 Rondvraag. Jan van Essen heeft nog geen antwoordt van Martien Schoenmakers gehad over het beheer 
 van de  speeltuintjes. 
 
3 Mededelingen: 
 -De Roadshow van Actie Radius van 19 november over de participatie maatschapij: Petra, Jan en Jan 
 vonden de avond tegenvallen en niet erg zinvol. 
 -De thema bijeenkomst van 26 november van het platform wijk en dorpsraden. Jan en Jan zijn hier naar 
 toe geweest en vonden ook deze bijeenkomst tegen vallen. 
 -Declaraties. Deze worden ingediend volgens de afspraak gemaakt in de vergadering van 3 februari. 
 
4 Ingekomen post: 
 Er is een mail gekomen van Samenloop voor Hoop met de vraag om namen door te geven van inwoners 
 die wij geschikt zouden vinden om ambassadeur te worden. Het gaat om een wandeltocht om geld in te 
 zamelen voor het goede doel (KWF). Jan van den Broek zal Han en/of Wil vragen om de bijgevoegde brief 
 op de site te zetten. Aan het verzoek wordt geen gehoor gegeven. Het bestuur is het erover eens dat dit 
 niet tot de taken van een dorpsraad behoort. Jan van den Broek zal de organisatie hiervan op de hoogte 
 stellen. 
 
5 Vaststellen streefbeeld Linden en terugkoppeling naar gemeente: 
 Inhoud is goed alleen de koppeling naar de i-dop mag wat duidelijker verwoord worden. Johan zal dit 
 aanpassen. Dit kan via de mail verder afgehandeld worden. Als iedereen akkoord is met de aanpassing 
 dan is het streefbeeld daarmee vastgesteld en kan aan Cees Peters toegestuurd worden om het toe te 
 voegen aan het I-dop rapport. 
 
6 Bestemming plan Kern Linden: 
 Het bestemmingsplan wordt voorlopig niet herzien. Hier is dus geen verder actie nodig. 
 
7 Structuurvisie: 
 Het overleg met Cees Peters is niet doorgegaan. Dit wordt verplaats naar januari en de bedoeling is dat 
 ook wethouder Stoffels dan aanwezig is. 
 
8 Planning gesprekken ondernemers: 
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 Proberen om deze in maart te laten plaatsvinden. Goed doorspreken in de vergadering van januari. Jan 
 van den Broek maakt een concept uitnodiging. 
 
9 Statuten en huishoudelijk reglement: 
 Jan van den Broek probeert het reglement te digitaliseren en maakt een opzet voor aanpassingen. 
 De statuten voldoen aan de  taken die van de dorpsraad verwacht worden. 
 
10 Rondvraag: 
 -Jan van Essen vraagt of we nog iets moeten doen naar aanleiding van het jubileum van de slagwerk 
 groep. 
 Besloten wordt om hier niets aan te doen. 
 Johan meldt dat hij van 1 februari tot 8 maart met vakantie is. 
  
 De data voor de volgende vergaderingen zijn 19 januari en 9 maart. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 


