
Agenda voor het bezoek van B&W aan Linden op 25 april 2017 
 
1. Ontvangst en programmatoelichting 
 
Uitwisselen van visie op de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het dorp in het nu en in de 
toekomst. Het eerder geformuleerd streefbeeld Linden 2025 ligt op tafel. 
 
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) 
 
1. 

A. We hebben een prima functionerend gemeenschapshuis De Burcht. 
B. We hebben een bloeiend verenigingleven, met vele aansprekende activiteiten en een   

initiatiefrijk kerkelijk leven. 
C. We hebben goed functionerende digitale communicatiemiddelen als eigen website en 

facebook pagina 
D.  Er is over het algemeen een grote tevredenheid over wonen, sfeer en onderlinge 

betrokkenheid.  
E. We kunnen in incidentele acties een groot beroep op elkaar doen zoals bij Vierdaagse 

en onlangs NL Doet en de Nat. Opschoondag (maar liefst 70 volle vuilniszakken !!!). 
 
2.    
       A. Als elders loopt het aantal ‘permanente vrijwilligers”ook hier terug. Het wordt steeds  
            lastiger vaste krachten te vinden voor het op peil houden van de continuïteit. 
       B. Wat beter kan en naar ons idee beter moet is de verhouding met U, met de gemeente. 
             We hebben het hier niet over de contacten tussen ons als dorpsraad en“de gemeente”. 
             We hebben het hier over een breed gedeelde mening in Linden van; “Mooi dat jullie 
              je druk maken, maar ze doen toch maar, ik doe daar niet meer aan mee, wat heeft het 
              allemaal opgeleverd, kijk naar de verkeersoverlast, het handhavingsbeleid, nu weer  
              Olie en Stoom naar plas 2. Hoe serieus worden we, en jullie als dorpsraad, genomen. 
              
3.     Onder het verbeteren van leefbaarheid en aantrekkelijk houden van het dorp noemen we:  
 

A. Het centrum van Linden omsloten door Hostert, verbindingspad met Steegstraat, 
             Steegstraat en Kerkstraat, als wezenlijke waarde voor Linden als woonkern en     
             toeristische pareltje.  
             -het behoud van de kerk en pastorie als spiritueel en cultuurhistorisch erfgoed. 
             -komen tot een beschermd dorpsgezicht 
              Onze eerste ideeën en plannen daarvoor zijn: 
             -opknappen van pastorie tuin en toegankelijkheid samen met een onderhoudsplan          
   
         B. . Woningbehoefte 
                De woonkern Linden is klein 
                De woonkern Linden is kwetsbaar door de kleine en erg eenzijdige woningvoorraad 
                De recreatieve ligging geeft extra druk door bestemmingswijzigingen en  
                 prijsontwikkeling. 
                 De Dorpsraad denkt dat er concrete behoefte is aan senioren- en starterwoningen en   
                 woningen voor eenpersoonshuishoudens. Bij de komende herziening van het  
                 bestemmingsplan kern Linden kan daar planmatig de eerste stap gezet worden. 
                 Dat kan bezien worden in samenhang met de ontwikkeling van het centrum. 



C.   Verkeer 
       Er is inmiddels al vaak gesproken over de verschillende vormen van verkeershinder in   
       Linden. Er worden metingen gedaan. Wanneer? Wat zijn de resultaten?  
       Wat zijn de volgende  stappen en  plannen? Is er al overleg geweest over de botenhelling? 
 
D.   Wat verder nog ter tafel kan komen; waaronder bv Verlichting ophaalbrug -  
 
Gingen de bovengenoemde punten over onze werkzaamheden nu en in de nabije toekomst, 
voor de langere termijn hebben we het over: 
  
     Structuurvisie 
     De reactie op de kanttekeningen van de Dorpsraad Linden op de  concept structuurvisie  
     2030 en de daarmee samenhangendrf de visie op de (recreatieve) ontwikkeling van de  
     Kraaienbergse Plassen roept de nodige zorg op bij de Dorpsraad. 
     In deze visie wordt Linden ondergebracht bij het Oostelijke plassengebied bestemd voor  
     intensieve recreatie. De gemeente wil "niet op voorhand recreatieve ontwikkelingen  
     uitsluiten". Dat gaat weliswaar vergezeld met een obligate opmerking dat in concrete  
     situaties een ontwikkeling getoetst moet worden op gevolgen voor leefbaarheid van de  
     kern Linden. Dat betekent dat pas bij een concrete aanvraag wordt nagedacht. Er spelen  
     dan al meestal "belangen" ( er zijn stappen gezet of  investeringen gedaan. De Dorpsraad  
     zit dan steeds weer in de positie van tegenpartij. De gemeente "moet" toestemmen omdat  
     het past in het bestemmingsplan en er verzuimd is tijdig duidelijk beleid vast te stellen.  
     Ook over verkeer wordt pas gesproken als het probleem er is. Bij de bespreking van 
     ontwikkelingen en plannen moet de Dorpsraad zodoende steeds vanuit de positie van  
     bezwaarmaker opereren. Een mooi voorbeeld is bv de te onderzoeken verbinding met de  
     Heeswijkse Kampen. Die wordt afgedaan met “De wijkraad Heeswijk Kampen is er niet  
     voor”.  Een structuurvisie gaat toch over de langere termijn? 
     De Dorpsraad is daarom voorstander van een proactief beleid te aanzien van de toekomst   
     van een leefbare WOONkern Linden 
 
 
 P.M. 
Vergunning voor aanlegsteiger Sociëteit Olie en Stoom  
Mede afhankelijk van de zitting bezwarencommissie van dinsdag 18 april a.s. heeft de 
Dorpsraad wel behoefte aan een evaluatie. 
 
 Na de presentatie of tussendoor stellen we voor een kleine ronde te maken in het centrum. 
Via plein naar ingang kerk, dan naar Steegstraat (gezicht op de kerk en pastorie) via paadje 
langs de pastorietuin naar de Hostert en terug naar Burcht evt. via ingang dorp gevaarlijke 
bocht en slagboom. 
 
De dorpsraad Linden, 
April 2017 
 
 
 


