
     

 

 
Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Han Ribberink en Ed Tigchelaar  
Johan van den Boom is met vakantie, Els van Daal heeft zich ziek gemeld. 
 
Jan van den Broek opent de vergadering. 
 

1. Opening en vaststelling agenda: 
Voor punt 5 (wat verder ter tafel komt) stelt Ed Tigchelaar twee punten ter discussie: Hoe de 
snelheidsbeperking van 30 km/uur in het dorp te handhaven en eenrichtingsverkeer in De Hostert. 

 
2. Verslag  vergadering 10 september 2018: 

Het verslag is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Het wordt verder niet besproken. 
 

3. Ingekomen post en mededelingen: 
Ontwikkelingen zorg en wonen:   
Omdat Els er niet is zijn hierover geen mededelingen. Wel wordt gemeld dat Sander Peters toestemming 
heeft voor het bouwen van 4 appartementen in de boerderij aan De Hostert (2 op de begane grond en 2 
op de eerste verdieping). Hij is begonnen met het uitruimen van de schuur t.b.v. de bouw en hoopt de 
appartementen deze winter te realiseren. 
Vervolgbijeenkomst burgerparticipatie. 
Niemand van de dorpsraad is daarbij aanwezig geweest. Er valt daarom niets over te melden. 
Bijeenkomst recreatieve ontwikkelingen Kraaijenbergse plassen.  
Aanwezig : Johan van den Boom, Jan van den Broek en Els van Daal. De hele bijeenkomst werd gezien als 
herhaling van zetten. Maar het was wel leuk om te zien welke mensen allemaal interesse voor de 
ontwikkelingen hebben. Er is een hele lijst van ideeën geïnventariseerd. De indruk bestaat dat de 
gemeente Cuijk een afwachtende houding aanneemt. 
Evaluatieve bijeenkomst seizoen 2018 op het gemeentehuis. 
Aanwezig : Johan van den Boom, Jan van den Broek en Els van Daal, Jan van Essen.  
Het werd ervaren als een goede bijeenkomst. De gemeente nam de dorpsraden en de gesprekken 
serieus. Nico Heere geeft aan dat de realisatie van de dorpsentree aan de Oostermeerweg door gaat 
zoals afgesproken. 
Uitnodiging Camping ’t Loo voor inloopochtend zaterdag 17 november. 
Er wordt besloten het hierover te hebben in de volgende dorpsraadvergadering. 
Overleg platform dorps- en wijkraden . 
Gevraagd naar agenda punten voor de vergadering van 21 november. Han Ribberink geeft aan deze 
vergadering te bezoeken en oppert het thema veiligheid als agendapunt. Hoe gaan dorpen en wijken om 
met veiligheid in het algemeen, inbraak, verkeer, transport van giftige stoffen etc.  
Een ander punt zou energietransitie kunnen zijn. Hoe gaan andere dorpen daarmee om en wat kan b.v.  
CEC  (Cuijks energie collectief) daarin betekenen. 
Verzoek van Het Cuijks Archief. 
Deze stichting vraagt om een bijdrage van de dorpsraad. Besloten wordt om €100,= te doneren, maar 
tevens te vragen of het Cuijks archief als tegenprestatie een expositie wil organiseren in de burcht over 
historisch Linden. Jan van den Broek zal contact met hun opnemen. 

  

Verslag van de bestuursvergadering van: 5 november 2018 
Aanvang: 20.15 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



Ingekomen brief van Dhr. Haverkamp. 
De brief wordt voorgelezen en besproken. Han Ribberink zal op de brief reageren d.m.v. e-mail. 

 
4. Terugblik op de jaarvergadering: 

Opbrengst:  
De vergadering werd als zeer positief ervaren door een aantal inwoners van Linden. 
Willen we nog meer reacties op de conceptvisie Linden? 
Besloten wordt de uitslag van de enquête te publiceren op de website, met de mededeling dat de 
mensen alsnog kunnen reageren. Hiertoe moeten ze in staat zijn het enquête formulier te kunnen 
downloaden(?) en alsnog in te vullen en voor 15 december in te leveren bij Johan van den Boom. 

 
5. Wat verder ter tafel komt. 

Entree van Linden aan de Oostermeerweg. Verplaatsing van het oorlogsmonument. Het comité zal 
waarschijnlijk geen probleem te hebben met het verplaatsen. Rond het monument is er behoefte aan 
inrichting en informatie. Er wordt voorgesteld contact op te nemen met Ruud Schrijvershof voor het 
ontwerpen van een passende aankleding rond het monument. Jan van Essen zal contact op nemen. 
Eenrichtingsverkeer op De Hostert.  Dit is gezien het zware verkeer dat er vaak over heen komt een 
oplossing om de veiligheid te verhogen en om schade aan tuinen te voorkomen. Een uitzondering kan 
worden gemaakt voor langzaam verkeer. Eerst dient geïnventariseerd te worden wie van de 
aanwonende voor of tegen zijn. Actie Ed Tigchelaar 
Handhaving 30 km/uur snelheidsbeperking in Linden 
Gedacht wordt aan de volgende mogelijkheden: 

• 30 km/uur sticker op groenbakken ( slecht 1 dag per week zichtbaar) 
• Interactieve borden laten plaatsen door de gemeente 
• Kijken of het platform dorps- en wijkraden er iets in kunnen betekenen 
• Door de gemeente herhalingsborden laten plaatsen. 
Nadere actie volgt nog. 

 
Dinsdag 6 november 2018 
Notities 
Ed Tigchelaar ( bij afwezigheid van Johan van den Boom) 


