
 

 

Jaarverslag 2016- 2017 bestuur Dorpsraad Linden.  
Bestuursleden:  Jan v.d. Broek, Jan v. Essen, Johan vd Boom 
Bestuursvergaderingen: 
11 keer, maandelijks, in de regel op de eerste maandag van de maand, in april in aanwezigheid van 
het voltallige college van Cuijk en geen bestuursvergadering in mei. Daarnaast ontvingen we in de 
loop van het jaar 6 belangstellenden. 
 
Thema’s: 
 
In het najaar van 2016 maakten we gebruik van de inspraak mogelijkheden op de Structuurvisie Cuijk 
“De Koers van Cuijk”. We schreven ondermeer:  Door de ligging in een grootschalig recreatief en 
toeristisch gebied is het dorp Linden, als kleinste kerkdorp, 
het meest kwetsbaar. ln dit verband vragen we aandacht voor de verkeerssituatie in en om Linden en 
de invloed van recreatieve ontwikkelingen op het woonklimaat. Het is niet wenselijk om ruimte te 
bieden voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen aan de west- en zuidzijde van het kerkdorp. 
Mogelijkheden voor passende woningbouw worden gezien op bestaande open plekken (o.a. aan De 
Hostert en de Eindsestraat).  
Begin ’17 kregen we het eindverslag van de gemeente met de reacties op onze inspraak. We citeren: 
“in de Structuurvisie is in zijn algemeenheid omschreven dat bij nieuwe recreatieve ontwikkelingen de 
draagkracht van het gebied (inclusief een goede ontsluiting) niet uit het oog mag worden verloren.  
Specifiek voor Linden is daarnaast ook aangegeven dat initiatieven moeten blijven passen binnen de 
dorpse karakteristiek van de kern Linden en het omringende landschap. De verkeerssituatie in en rond 
Linden is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Het op voorhand uitsluiten van recreatieve 
ontwikkelingen is  niet gewenst. Een eventuele ontwikkeling zal moeten worden getoetst aan het 
bestemmingsplan, de draagkracht van het gebied en de dorpse karakteristiek. Hetzelfde geldt voor 
woningbouw plannen op bestaande open plekken. 
 
Lindense website en de besloten Facebook-pagina  “Linden ons Dorp” is afgelopen winter een 4-tal 
keren aan de orde geweest. Aanvankelijk moet de voorlichtingsavond over de besloten  Lindense 
Facebook pagina uitgesteld worden tot eind februari. Maar die werd toen ruim bezocht. De Facebook 
pagina Linden ons Dorp kent inmiddels meer dan 100 deelnemers. De koppeling tussen dewebsite 
Grootlinden en de facebook pagina is inmiddels volledig automatisch, dwz ieder geplaatste bericht 
op de website wordt automatisch meteen doorgeleid naar de facebook pagina  Linden ons Dorp, 
onder de vermelding van Maikdo. Op deze wijze heeft de info van de website meteen een veel groter 
Lindens bereik. Andersom kunnen de Grootlinden.nl , website gebruikers via een inlog naar de 
facebook pagina gaan, deze inzien en van berichten voorzien. Gaandeweg zullen beide kanalen hun 
eigen publiek krijgen hebben en houden. Als dorpsraad willen we deze ontwikkelingen blijven 
stimuleren, de integratie waar nodig, ook financieel, blijven ondersteunen. Daar waar Ivo de motor 
blijft achter de facebook pagina, is Han doende het stokje van de website gaandeweg over te dragen. 
Zo neemt Johan vd Boom meer en meer het plaatsen van teksten op de website over en heeft  Maik 



een aantal keren de onder- en achterliggende techniek voor zijn rekening genomen. Vooralsnog blijft 
Han, laten we zeggen als ‘supervisor’ het geheel nog waar nodig van Han en span diensten voorzien. 
We blijven zoeken naar een website /  ICT deskundig en beschikbaar assistent(e). 
 
“Olie en Stoom”, verder geagendeerd als Societeitshaven, heeft ons een groot gedeelte van het jaar 
bezig gehouden en entree dorp Oostermeerweg.  Dit schrijvend zijn de kaarten nog niet definitief 
geschut. Kort samengevat is onze lijn geweest: we gaan akkoord met een kleinschalige 
vereniginghaven van antieke stoombootjes zoals die nu in plas 7 liggen; dat kan toeristische winst 
betekenen en andere (ongewenste) ontwikkelingen daar ter plekke tegengaan, we verbinden aan 
ons akkoord 2 voorwaarden, 1, geen parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Oostermeerweg en 2. 
gemeentelijke medewerking aan het verbeterde vormgeven van de dorpsentree ter plekke. We 
nemen dit standpunt in op inschatting van de opmerkingen op de laatste jaarvergadering waar 
wethouder Stoffels het thema aan de orde stelt.  Deze opstelling wordt ons niet - geheel en al - in 
dank afgenomen. In het voorjaar wordt van gemeentewege een bijeenkomst met bezwaarmakers 
georganiseerd om te bezien of partijen bij elkaar kunnen komen. Nee dus. In maart heeft er zitting 
plaats van de bezwarencommissie waar we naast eerder genoemde bezwaren melding maken van 
veel te weinig oog voor de verstoring van daar aanwezige natuurwaarden te weten de ook daar 
aangetroffen bever sporen. De bezwarencommissie  stelt  haar advies aan het college uit en gelast 
een nader onderzoek naar de effecten van de vergunning op de natuurwaarden. Inmiddels is “Olie en 
Stoom” begonnen met voorbereidende werkzaamheden in plas 2. 
 
Dorpsentree aan de Oostermeerweg. In ons bezwaarschrift  mbt  “Olie en Stoom”  hebben we de 
suggestie gedaan de nodige parkeerplekken niet aan de noordzijde maar aan de andere kant van de 
Oostermeerweg te positioneren. Ook hebben schetsmatig in beeld gebracht hoe we aan de ons 
inziens nu rommelige dorpsentree,  – met aan de ene kant o.m. de slagboom, de nauwe  doorgang 
en aan de andere kant  het vaak kris kras  wild parkeren, -  een betere en meer welkome uitstraling 
kunnen geven. Een eerste ambtelijke reactie daarop was dat het parkeren in de ‘’oksel’’ van 
Oostermeerweg en de weg naar den Drul niet voldoende verkeersveilig is. In afwachting van verdere 
behandeling van onze bezwaren door de bezwaarcommissie en hun advies aan het college 
daaromtrent en ook, eerlijk is eerlijk,  omdat we er met slechts 3 bestuursleden niet voldoende in 
slagen om meerdere zaken tegelijk grondig te behandelen hebben we het werken aan een betere 
vormgeving van de dorpsentree daar opgeschort. 
 
 “plan omgeving kerk”, verder geagendeerd als Pastorietuin, naar voren gebracht op de 
jaarvergadering van 2016 
 Eind 2016, discussiëren we over de mogelijke invulling van de pastorietuin en verdere aangrenzende 
omgeving. We zijn ons bewust van het spanningsveld van enerzijds mooie plannen met het gebied 
rond de kerk en anderzijds de (financiële) haalbaarheid, daar waar we al snel met andermans 
eigendomsrechten te maken hebben.  We brengen het gebied in (kadastrale)kaart. Begin 2017 
praten we tweemaal met leden van de werkgroep, geformeerd op de jaarvergadering, en ontstaan 
de eerste ideeën en schetsen van invulling en vormgeving. We vinden elkaar op visie:  de op te 
knappen pastorietuin moet een passend en ingebed onderdeel zijn in het grotere geheel. Als 
dorpsraad bestuur zullen we ons verder buigen over hoe dan een en ander te realiseren is en welke 
(gefaseerde) stappen doorvoor nodig zijn. Allereerst moet, dat spreekt voor zich, het 
parochiebestuur benaderd worden. Om allerlei redenen heeft er een eerste overleg en uitwisseling 
van gedachten en plannen pas plaats in augustus. Daarnaast wordt gaandeweg duidelijk dat naast de 
pastorietuin ook het JP Keizerspleintje en de directe omgeving hoognodig onderhoud vragen. Op 
verzoek van het parochiebestuur zijn alle 14 aan- en omwonenden schriftelijk bevraagd over hun 
mening over het opknappen van de pastorietuin, zijn deze gegevens geanonimiseerd naar het 
parochiebestuur en hopen we voor de jaarvergadering de stand van Zaken en het vervolg te kunnen 
melden. 
 



Voorjaar 2017, wordt steeds duidelijker dat  het onderhoud, van het JP Kijzerspleintje en omgeving 
steeds meer te wensen overlaat. Voordat alle partijen elkaar het balletje gaan toespelen, wie is voor 
wat en welk gedeelte verantwoordelijk, - gemeente, parochiebestuur dan wel derden,- besluiten we 
eerst dat maar eens goed uit te zoeken alvorens vervolg stappen te zetten. We concluderen dat de 
grenzen met name tussen gemeentegronden en gronden behorend aan de kerk eerst nader 
inzichtelijk gemaakt moeten worden.  
 
Feestdagen verlichting ophaalbrug, naar voren gebracht op de jaarvergadering van 2016 
Dat de feestdagen verlichting aan de ophaalbrug, ook door de dorpsraad Beers enthousiast 
ontvangen is, maar dat er door regelgeving en bestemmingen de nodige haken en ogen van 
gemeentewege zijn. jan 17 Het idee om het ophaalbruggetje in de Steegstraat te verlichten, - 
geopperd op de jaarvergadering -, is in gesprek met de gemeente, die er aanvankelijk gereserveerd 
reageerde, ook met de dorpsraad Beers opgepakt,  die het wel de moeite waard vinden om samen te 
kijken of een en ander te realiseren valt. Omdat het bruggetje ligt een zogenoemd “donkerte gebied” 
is aanstraling met schijnwerpers, zoals Beers voorstelt in ieder geval niet mogelijk. We vragen daarop 
een kosten indicatie aan voor contouren verlichting via LED, maar ook daarvan, hoewel we de kosten 
nog niet kennen wordt duidelijk dat alleen al gebruik maken van aansluiting op de openbare 
verlichting ter plekke een kostbare zaak en lastig te verkrijgen toestemming blijkt. Het idee is niet 
verdwenen, maar realisatie ver uit zicht. 
  
Woningbehoefte in Linden. Een, om de zoveel tijd opduikend thema  waar we tot nu toe maar weinig 
greep op hebben. Het gaat dan met name over huurwoningen voor starters en/of senioren, zoals die 
bv aan de Hostert staan. Daarnaast kan ook gedacht worden aan “ in CPO “ waarbij iedere particulier  
samen met anderen, - zijn toekomstige buren, - zijn eigen woning kan ontwikkelen en het huis 
bouwen dat hij wenst.  
 
Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- 
enbouwtraject nemen zij, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Ze kiezen  architect en  
aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er 
binnen ieders budget goede woningen, die aan alle individuele wensen voldoen. 
 
We besluiten in onze juli vergadering dat we naar het model van St Agatha deze woning behoeften in 
kaart willen laten brengen. We zullen hierover contact maken met de dorpsraad van St. Agatha. Dat 
spoor blijkt vooralsnog te weinig concrete aanknopingspunten voor ons te bieden; zodat we nu bezig 
zijn met Mooiland contact te maken ter algemene informatie over wat wel en wat niet kan; en hoe 
dan wel. 
 
En verder…. 
Maart  
Ook dit jaar sponsorden we een vereniging, de Slagwerkgroep,  in het kader van de landelijke 
opschoondag. 
Met name door de prima organisatie van het  gilde olv Jos Bakker zag Linden er weer pico bello uit. 
Aandachtspunt voor komend jaar, omdat NL Doet, interne schoonmaak, (De Burcht is weer spik en 
span), en Nationale Opschoondag,externe schoonmaak, (maar liefst 70 volle vuilniszakken ), erg dicht 
bij elkaar liggen, beiden in de maand maart, zullen we komend jaar kijken of een betere afstemming 
en voorlichting mogelijk is. Dat was dit jaar nogal verwarrend. 
 
april   
Bezoek van het college van B&W Cuijk; uit de agenda: 
Wat is op orde (1) wat kan beter (2), wat is nodig om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid ook in de 
toekomst op orde te houden en te verbeteren. (3) 
op orde (1)  



 o.m. gemeenschapshuis De Burcht, een bloeiend verenigingleven, een eigen website en facebook 
pagina, een   initiatiefrijk kerkelijk leven, grote tevredenheid over wonen, sfeer en onderlinge 
betrokkenheid, we kunnen ,als nodig, een groot beroep op elkaar doen. 
kan beter (2)  
de verhouding met  de gemeente, anders gezegd.  Hoe serieus worden we in Linden genomen als het 
bv. gaat over verkeer, handhaving en bestemmingen? 
te verbeteren. (3) 
We noemen onder meer het centrum van Linden ; het gedeelte van Kerkstraat , Hostert, 
verbindingspad met Steegstraat en Steegstraat. We noemen ook de behoefte om in Linden te 
kunnen komen en te blijven wonen. Woningbouw voor starters en senioren. 
 
Juli 
In de bestuursvergadering van juli vertelt Patrick Peters dat de camping, voornemens is om het 
huidige vergunde aantal van 11 campers, - een vergunning die in het verleden toebehoorde aan de 
jachthaven Brasker,- uit te breiden naar 35. We nemen de tijd om met elkaar in gesprek te zijn over 
o.a. het gebrek en gemis aan wederzijds contact, de botenhelling die zorgt voor meer 
verkeersbewegingen en die we graag elders gezien zouden hebben en de verbeterde uitstraling en 
kwaliteit van het geheel. We spreken af dat de camping dit najaar of deze winter het initiatief zal 
nemen hun plannen aan het dorp te presenteren.  
  
september 
We besloten om voor nieuwe bewoners een standaard  welkomsbrief te maken waarin  eerste 
globale  informatie over wetenswaardigheden van ons dorp, website, facebook, de Burcht en zo 
meer. We zijn hiermee vorige maand gestart. (september 2017). 
 
Visie recreatieve ontwikkeling Kraaienbergse Plassen  
 In 2016, na twee informatiebijeenkomsten olv Van Nuland & Partners, waar ook wij als dorpsraad 
Linden onze mening gegeven hebben is er een conceptvisie opgesteld voor het plassengebied. Op 
maandag 17 september heeft een eerste presentatie daarvan plaatsgevonden. Als dorpsraad zijn we 
daarbij aanwezig geweest. We kunnen hier ter vergadering verslag van doen. 
 
 
 
Tot slot 
Ook in dit jaar hebben we  waar mogelijk tijd en energie gestoken in het bijwonen van informatie 
avonden, thema avonden, het platvorm overleg, werkgroepen, en overleg met ambtenaren en 
wethouders.  
 
We danken bij deze nadrukkelijk alle Lindenaren en anderen die meegewerkt hebben aan de 
uitvoering van diverse activiteiten, het meedenken bij verschillende onderwerpen en hun inbreng bij 
onze vergaderingen. 
We betreuren het dat we ook dit afgelopen jaar niemand bereid gevonden hebben zitting te nemen 
in het bestuur. 
 
Johan van den Boom 
Secretaris Dorpsraad Linden 
September 2017 
 


