
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan v/d Broek, Jan van Essen Johan v/d Boom en Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Geen 
Omdat de Burcht door de verbouwing te weinig vergaderruimte heeft is de vergadering verplaats van de Burcht 
naar Petra en begint een half uurtje later. 
 
1 Opening en vaststellen van de agenda: 
 Om 20.30 opent Jan de vergadering en wordt de agenda vastgesteld. (agenda punt 5 ontbreekt) 
 
2 Verslag vorige vergadering: 
 Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld. 
 
3 Mededelingen: 
 -Platvorm overleg.  
 Jan de Vaan heeft een verhaal gehouden over de vergrijzing van de kleine kernen en hoe hier mee om te 
 gaan. Volgens Jan werd Linden al zo'n beetje afgeschreven omdat hier al bijna geen voorzieningen meer 
 zijn. Dit terwijl Linden juist al jarenlang ervaring heeft om ondanks het gebrek aan voorzieningen als bv. 
 school, winkel en openbaar vervoer ons dorp toch leefbaar en levendig te houden. 
 In april zal er een extra vergadering zijn over het functioneren van de dorps en wijkraden en wat worden 
 de nieuwe taken van deze raden. 
 Glasvezel netwerk. Om een rendabel glasvezel netwerk op te zetten moet 50% van de adressen meedoen.  
 De dorpsraden zullen meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek. 
 Er is inmiddels ook een voorlichtingsavond voor inwoners van de gemeente Cuijk geweest over een 
 energiecoöperatie. 
 
4 Ingekomen post en vragen: 
 Er is geen ingekomen post en er zijn geen vragen. 
 
6 Stand van zaken project voor ouderen: 
 Wegens gebrek aan belangstelling wordt dit project tot na de verbouwing in de ijskast gezet. 
 
7 Vervolg ontwikkeling Linden: 
 -Binnen gekomen reacties. 
 Er is 1 telefonische en  reacties via e-mail binnen gekomen. Johan maakt een voorzetje voor onze reactie 
 hierop. 
 Planning dorpsraadvergadering in mei. 
 Vanwege vakantie perikelen kan de vergadering niet in mei gehouden worden. De vergadering zal op 24 
 april gehouden worden mits de Burcht dan beschikbaar is. 
 
8 Bestemmingsplan Het Loo: 
 Er zal gereageerd worden op het feit dat er niets gedaan wordt met het verkeersmaatregelen onderzoek 
 dat onlangs is uitgevoerd. 
 
9 Rondvraag en datum volgende vergadering: 
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De volgende vergadering wordt gepland op 7 april mits de Burcht 
 beschikbaar is. 
 
Petra Schimmel, secretaris  
 
Inmiddels is bekend dat vanwege de beschikbaarheid van de Burcht de volgende bestuursvergadering op 14 april 
plaats vind en de dorpsraad vergadering waarschijnlijk in september.                                                                                     

Verslag bestuurvergadering van: maandag 10 maart 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  Petra Schimmel 
 


