
Voorlopig jaarverslag 2019- 2O2O

Bestuur Dorpsraad Linden. (nov.'í9 - okt.'20)

De jaarvergadering van 22 oktober vervalt ivm de coronamaatregelen.
We hopen deze winter de jaarvergadering alsnog te kunnen houden.

De hieronder genoemde thema's zullen we aanvullen tot de stand van zaken op dat moment.
Tevens zal dan het financieel jaarverslag ter inzage liggen.
Blijf op de hoogte via de website Grootlinden.nl en "Rond de Lindense Toren".

Bestuursleden:

Voorzitter: Jan van den Broek, Bestuursleden: Ed Tigchelaar
Secretaris Johan van den Boom Els van Daal
Penningmeester Jan v. Essen, Han Ribberink / Henriette Huisinga
Han Ribberink en Heniette Huisinga nemen samen 1 duozetel in.

Bestuursverqaderinqen :

Werden 11 keer gehouden, in de regel op de eerste maandag van de maand.
Vanwege corona geen vergaderingen in april en mei, welweer in juni (2x.) We ontvingen in de
loop van het jaar 5 gasten / belangstellenden.

De ondenruerpen, die aan de orde waren en zijn, in het kort toegelicht.
o Toekomst Dorpsraad (november en januari)

Nodig: een meer representatieve en dorpsvertegenwoordigende dorpsraad. Meer
jeugd en ondernemers erbij betrekken. Dat is van steeds groter belang nu ook met
het oog op de gemeentelijke herindeling waarbij de positie van dorpsraden versterkt
moet worden. Hoe?
Door corona en de actualiteit verdwijnt het thema naar 2021.
Overleg met dorpsraad Beers. (van november tot begin maart)
Gestimuleerd door onze gemeentelijke contactpersoon Jos Jongenelen ontstaat er
overleg tussen de beide dorpsraden. Kennismakend en daarna concreet overleg over
de provinciale renovatie van de N321, de weg van Grave naar Cuijk. ln een
gezamenlijk schrijven aan het college stellen we ondermeer voor:
1. Goede ontsluiting naar Dommelsvoort middels een rotonde ter hoogte van het

bedrijf van Heurkens.
2. Ontsluiting van Europarcs via de Rode Voort vanaf de N321.
3. Verbetering doorstroming bij de aansluiting N321 met A73.
De geluidswal en hinder van de A73. (van november tot heden). We meten met
een aantal Lindenaren de huidige geluidsoverlast. We hebben meerdere gesprekken
op het gemeentehuis over de effecten op ons dorp van de verhoogde geluidswal. De
wethouder stelt dat er in Linden geen negatieve effecten van de verhoogde
geluidswal mogen optreden en start in juli een voorondezoek naar de mogelijke
aanleg van een wal aan Lindense zijde. Geplande afronding daarvan november
2020.
Werkgroep Zorg en wonen. (Vanaf december doorlopend)
De op de jaarvergadering geformeerde werkgroep "Zorg en Wonen"' gaat in januari
van start. Door de corona maatregelen is er in het voorjaar geen fysiek vervolg.
Kernendemocratie. (vanaf december doorlopend)
Door de overheid in gang gezette discussie ihkv de vorming van de nieuwe gemeente
Land van Cuijk, om te bezien hoe de kerkdorpen en wijken een verankerde plek
kunnen krijgen/houden in die nieuwe gemeente. We participeerden in werkgroepen
en discussies tijdens het platform dorps- en wijkraden. We zetten wel vraagtekens bij
de effectiviteit van de aanpak. Het doel relatieve autonomie voor de kernen lijkt nog
ver weg.



 

 
 

 Fietsveiligheid. (vanaf december tot op heden) 
Het gaat met name over het gedeelte Oostermeerweg – Raamweg. We schetsen 
mogelijkheden voor het verbeteren van dit weggedeelte. We nemen zitting in de 
Cuijkse fietswerkgroep, die aanbevelingen doet over knelpunten. We twijfelen over de 
effectiviteit van deze deelname.  

 Verkeerstellingen (vanaf januari tot op heden) 
a. Informatie over cijfers van eerdere tellingen. 
b. Wijziging plaatsing registratiepunten van het verkeer. 

 Monument en dorpsentree (vanaf februari tot op heden) 
a. De afwerking door de gemeente die maar mondjesmaat en langzaam 

gerealiseerd werd 
b. Het wildparkeren in het toeristenseizoen. 
c. Eigendomsrecht en verzekering van het monument. 

 Dijkverhoging tracé (vanaf februari en tot op heden) 
Het gaat hier om de voorgenomen dijkverhoging Cuijk – Ravenstein die gerealiseerd 
moet zijn in 2028. Het waterschap is gestart met het verzamelen van belangen en 
aandachtspunten van om- en aanwonenden. Eind mei in gesprek met ons als 
dorpsraad en nu in oktober met geïnteresseerde dorpsbewoners. Meegenomen naar 
de vgl. fase wordt: 
a. Geen zand- of ander zwaar transport door het dorp. 
b. Leg fietspad over het hele tracé  op de dijk 
c. Maak bij de A73 geluidswerende beplanting.  

 Stichting Taurus. (vanaf februari doorlopend tot op heden). Het spanningsveld 
tussen het in het gehele gebied onbelemmerd lopen van de runderen en het gebruik 
van het gebied van onze inwoners en recreanten.  

 Pastorietuin. (maart – tot op heden).We krijgen een melding van dreigende schade 
ivm slecht onderhoud. We hebben contact met het parochiebestuur. We zullen hen in 
voorjaar 2021 een plan voorleggen in 3 onderdelen:  
a. korte termijn tot het moment van vertrek van de huidige pastoriebewoners.  
b. lange(re) termijn waarbij een toekomstig gewenst plan voorligt.  
c. voor het komend najaar (stormen) de risicovolle situaties aanpakken.  

 Renovatie voorplein Burcht (vanaf juni) Op een verzoek van het bestuur van de 
Burcht hebben we een bijdrage van € 3000 toegezegd. 

 Start toeristenseizoen (juni / juli / aug.)  
We hebben contact met de wethouder. We lopen met het hoofd buitendienst en hoofd 
handhaving langs de knelpunten van overlast en maken afspraken ter verbetering 
van ondermeer wildparkeren, verplichte uitrijrichting van de camping, 
verkeersbebording en handhaving. 

 Topparken.(augustus) 
 We geven in een brief aan het college onze punten aan: 

  1. De verbinding Beers – Linden dient onverkort gehandhaafd.  

2. De openstelling van de ophaalbrug is daarmee in overeenstemming.  

3. Bij de geprojecteerde jachthaven dient een royale botenhelling te komen.  

4. Er dienen oevers beschikbaar te blijven voor zeilers en surfers.  

5. Europarcs dient via de Roode Voort aangesloten op de Beersebaan. 

 Granuliet (sept. en okt.).  
Op verzoek van bewoners zullen we hier aandacht aan gaan besteden. 
 

 
Bestuur van de dorpsraad, 
Voor deze, Johan van den Boom, secretaris 
Oktober 2020 
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