
 
 

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Ed Tigchelaar, Els van Daal 

en als gast Janneke Straten. 

 
1. Jan van den Broek opent de vergadering 

 
2. Het verslag van vergadering van 5 oktober is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. 

 
3. We halen agendapunt 8: Verkeer, terugblik en vervolg, naar voren i.v.m. de aanwezigheid van Janneke. 

Haar klachten, en niet alleen die van haar zijn dat er: 

 Veel te hard gereden wordt (ook) op de Eindsestraat 

 Regelmatig (geluids) overlast is op het Bastion in de late en nachtelijke uren. 

 Ook allerlei ongewenst verkeer op het pad naar het surfstrand 
 

Op de Eindsestraat zijn inmiddels al 4 dassen overreden. Contacten met Das en Boom geven geen 

oplossing en ook meldingen bij de gemeente hebben tot op heden niet geleid tot effectieve oplossingen. 

Ook het A4 van Johan dat de cijfers toont van het (toeristisch) verkeer in het dorp van 2012 t/m 2019 laat 

duidelijk zien dat de berekende prognoses alle jaren én voor het gemiddelde verkeersaanbod (662) én voor 

de piekbelasting (997) maar de helft aangeven van de feitelijke aantallen . 

In 2019: 1133 gemiddeld verkeersaanbod en 1852 motorvoertuigen per etmaal als piekbelasting. 

Gezamenlijke conclusie: 

 Zo niet verder, deze jaarlijks terugkerende overlast raakt ons allemaal en tast onze veiligheid en 

leefbaarheid en daarmee ons hele dorp aan. 

 De gemeente heeft ons steeds aangehoord, begrip getoond, maar nooit haar voorschriften van o.m. de 

verplichte uitrijrichting bij de camping effectief geregeld. We moeten zelf in actie komen. 

We besluiten: 
 

1. Naast de whapsappgroep Buurtpreventie die bestemd is voor acuut GEVAAR en DREIGING, willen 

we komen tot een dorpswhapsappgroep voor SIGNALEREN en DELEN van overlast, irritatie, 

zwerfvuil, maar ook positieve berichten, kortom over alles wat met onze leefbaarheid te maken heeft. 

2. Een huis aan huis bericht waarin we een aantal voorstellen doen om de verkeersoverlast, de snelheid en 

andere ongewenste situaties te voorkomen. We vragen daarbij voorkeuren, suggesties en ideeën. We 

publiceren de uitkomsten voor het nieuwjaar op papier en digitaal en gaan hiermee naar de gemeente 

en nemen zo nodig zelf maatregelen zodat zaken voor het zomerseizoen op orde komen. 

3. We zullen, nu de passeerstroken langs de Hooge Voort gerealiseerd zijn, conform de afspraak met de 

Gebr. Peters op de slagbomen de verkeersborden “verboden rechtsaf te slaan” (laten) aanbrengen. 

 
4. Ingekomen post en mededelingen: 

 
 Geen nieuws m.b.t. platform Samencuijk.nl of over Zorg en Wonen. Platform Samencuijk.nl hoeft niet 

langer geagendeerd. Zorg en Wonen kan Els volgende keer waarschijnlijk weer iets meer over zeggen. 

 Veel onvrede is er over de vormgeving van enquête. Opmerkingen als : “ groen en geel geërgerd”, “het 

gaat weer niet waar het over moet gaan”, “ verwerpelijke wij-zij splitsing tussen overheid en burgers”, 

“nergens iets aangegeven van burgerbetrokkenheid die kan leiden tot eigen bevoegdheden met 

bijbehorende middelen voor zaken die specifiek onze kern betreffen. Desalniettemin hopen we op grote 
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deelname vanuit het dorp, zie ook oproep op het publicatiebord. (Jan vd Broek stuurt mail hierover aan het 

college, met afschrift aan Jos Jongenelen, contactpersoon) 

 Stand van zaken geluidswal Lindens zijde: In november zou het haalbaarheidsonderzoek afgerond 

worden. Info vanuit de gemeente: het kan wel voorjaar worden voordat we zover zijn. Vertraging i.v.m. 

ziekte van de projectmanager. Onderzoek wordt op korte termijn weer opgepakt. 

 Geen nieuws over de dijkverzwaring traject Cuijk - Ravenstein 

 Info over begrazingsgebied ten zuiden van Linden. Na reactie van John de Valk van de gemeente op onze 

plannen om het begrazingsgebied beter en daarmee veiliger toegankelijk te maken door met name meer 

uitwijk mogelijkheden te creëren, zijn braamstruiken langs de paden verwijderd en ligt er nu een aanvraag 

ter goedkeuring voor meer in- en uitgangen en meer geplaveide half verharde routes zodat gebruikers meer 

alternatieven krijgen dan het ene geasfalteerde fietspad door het begrazingsgebied. We hopen op positief 

bericht en realisatie voor de komende zomer. 

 Afspraak met het college van B&W. We stellen voor dit te plannen op de eerste voorgestelde gelegenheid: 

16 mrt. 2021 15.30 – 17.30 (Johan ). Els memoreert dat er ook nog een afspraak met wethouder Jillissen 

moet komen n.a.v. de toezegging dat het college met alle dorpen in gesprek gaat over de woonvisie t.a.v. 

Linden. (Els) 

 Digitaal overleg energie. Dinsdag 15 december van 20.00 – 21.45 uur. Els en Ed geven aan hieraan mee te 

willen doen. Mogelijk komt ter sprake dat er ook zonnepanelen op de geluidswal langs de A73 te 

verwachten zijn. We zullen attent moeten blijven op toename van geluidsoverlast voor Linden. 

 
5. Integraal veiligheidsplan reactie/digitaal overleg 14 dec. Jan van de Broek maakt concept reactie en 

stuurt het, na intern overleg, toe aan de gemeente. 

 
6. Plannen Dommelsvoort. Al eerder heeft de dorpsraad Beers ons laten weten in de zaak van Topparken 

gezamenlijk te willen optrekken. Op een reactie van onze kant is verder geen bericht terug gekomen. Jan 

vd Broek maakt telefonisch contact met hun voorzitter. Daarnaast speelt de enquête van de actie groep 

Groene Kraay. Velen van ons hebben, al of niet van aantekeningen voorzien, op persoonlijke titel hun 

handtekening geplaatst ter ondersteuning van het protest tegen de grootschaligheid. 

 
7. Pastorietuin. Ook hier lopen 2 sporen. Het een is het geheel van het dorpshart Linden in breder 

perspectief te verankeren via een zogenoemd “beschermd dorpsgezicht”, daarvoor loopt een vraag naar 

contact met de betreffende deskundige in de gemeente Cuijk. Daarnaast ligt er de afspraak met het 

parochiebestuur dat we in het voorjaar van 2021 komen met een schets van ons idee naar de invulling van 

het gehele grondgebied van de parochie (globaal gezegd: kerk, pastorie, tuin en verpachte wei). We 

plannen 11 januari extra dorpsraad overleg om te komen tot een gezamenlijk idee dat we dan aan onze 

inwoners kunnen voorleggen. 

 
8. Granuliet We wachten af op de antwoorden op de gestelde vragen aan het college door de gemeenteraad. 

 
9. Wat verder ter tafel komt./ rondvraag. 

Jan van Essen attendeert op rioolput verzakkingen in de Steegstraat en Kerkstraat. We gaan polshoogte 

nemen. 

 
Data volgende vergaderingen: eerste maandagavonden van de maand om 20.15 uur in de Burcht op: 

4 januari, 1 februari en 1 maart en, i.v.m. Pasen, op 12 april. 

 

 
Linden, 9 dec. 2020 

Johan vd Boom 

Secr. DR Linden 


