Verslag van de bestuursvergadering van maandag 7 september 2020
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: De Burcht
Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Els van Daal Henriette Huizinga en Ed
Tigchelaar. Afwezig met kennisgeving: Jan van Essen
1. Jan van den Broek opent de vergadering om 20.15 uur.
2. Het verslag van vergadering van 13 juli is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst.
Geen opmerkingen.
3. Ingekomen post en mededelingen:
 Platform: Samencuijk.nl en voortgang Zorg en Wonen: Els meldt dat er inmiddels een drietal initiatieven
in Cuijk lopen van CPO projecten voor senioren op het vml. Merlet- en Nutricia terrein. Op grond van
functiewisseling raakt ze zelf steeds meer betrokken bij het seniorenbeleid mbt wonen en voorzieningen in
de regio Brabant Noordoost. De door haar geleide projectgroep ouderen Cuijk is j.l. vrijdag voor het eerst
sinds lang, corona, weer bijeen geweest. Ze meldt verder dat door de provincie een subsidie van 73.000,=
beschikbaar is gesteld aan de KBO Land van Cuijk als aanjaaggelden voor diverse activiteiten.
 Terugkoppeling overleg werkgroep fietsverkeer gem. Cuijk. Henriette vraagt zich af hoe zinvol onze
deelname is in deze Cuijkse werkgroep, die nu eveneens door corona minder actief kan zijn. De gedachte
is dat rechtreeks aankaarten bij de gemeente van onze grootste knelpunt: fietsgedeelte Kerkstraat –
Raamweg v.v., zinvoller kan zijn. Henriette zal de knoop na de vgl. bijeenkomst van de werkgroep
doorhakken.
 Eigendomsrecht monument: opgestelde regels n.a.v. het info materiaal van Han Ribberink. Samengevat:
a. De opdrachtgever is eigenaar. De dorpsraad Linden dus.
b. Ruud Schrijvershof, de kunstenaar zal het “geestelijk eigendom” altijd blijven behouden.
c. Voor zowel het ontwerpmateriaal als het gerealiseerde kunstwerk geldt het auteursrecht.
d. Het auteursrecht berust bij de kunstenaar en is geldig tot 70 jaar na zijn of haar dood.
e. Het auteursrecht beschermt het kunstwerk voor willekeurig en onzorgvuldig beheer.
f. In het contract met de kunstenaar kunnen afspraken worden vastgelegd over o.m.
I.
gehele of gedeeltelijke overdracht of licenties,
II.
omstandigheden waaronder het kunstwerk mag worden verplaatst
III.
het onderhoud.
g. De dorpsraad zal uitzoeken ivm mogelijk schade, beschadiging, en verzekering van het kunstwerk
in hoeverre overdracht aan de gemeente in deze voordelen kan hebben (Johan > Jos J.)
 Brief van de dorpsraad aan de wethouder mbt de ontwikkelingen op de Dommelsvoort. We zullen Petra
Cranen hiervan een afschrift sturen. (Johan)
 Platform overleg woensdag 9/9/20. Jab vd Broek zal aanwezig zijn mede ivm het agendapunt
Kernendemocratie. Zie ook onder agendapunt 5.
 Ingekomen brief van Mevr. B Houwman, Jan v.d. Broek maakt contact. Het bestuur uit zijn ongenoegen ,
wat heet, over de formalistische toon van een schrijven aan haar vanuit de gemeente.
4. Terugblik bezoek “handhaving en voortgang” Linden dd donderdag 13/8 10.00 – 11.30 uur. Via de
dorpsentree, zuidzijde plas 2, entree camping en langs camperplaats via “de Berg” terug naar de Burcht.
We vragen Jos of ze aantekeningen gemaakt heeft. (Johan >Jos J.) Bij momenten pittig maar zeker ook
nuttige rondgang waarin vele knelpunten ter sprake kwamen. Navragen: aanpassing navigatie. (Johan)
5. Terugblik bijeenkomst “kernendemocratie” dd 2/9/20. Met een stuk van zo’n 28 blz. ambtelijke
voorbereiding blijken er impliciet al de nodige besluiten genomen. Eerdere opmerkingen en uitkomsten
van bijeenkomsten over het onderwerp blijken niet meegenomen. Mogelijk dat op het komend platform

meer reactie te verwachten is en de stem van dorps- en wijkraden steviger kan doorkomen…Anders blijft
het een mooie benaming van “bovenaf” ingevuld waarbij de vlag op geen enkele wijze de lading dekt.
6. Stand van zaken geluidsoverlast A73.
Twee zaken zijn hier van belang:
 Er is verkennend overleg geweest tussen de gemeente en het Lindens Gilde mbt het realiseren van
de geluidswal aan Lindense zijde. Eigendommen / gronden van het Gilde zijn mogelijk nodig om
deze geluidswal te realiseren.
 Aan de Cuijkse zijde is vergunning verleend voor de verticale geluidswering ter hoogte van het
elektriciteitsstation met een lengte van 100 mtr.; de verbinding tussen de twee daar reeds bestaande
geluidswallen. De genoemde vormgeving zal door weerkaatsing zorgen voor meer geluidsoverlast
aan Lindens zijde. Dit is tegen de toezegging van de wethouder dat er geen toename van geluid aan
onze kant mag optreden. Bezwaartermijn tot 5 oktober ’20. We zullen de stukken bezien en kijken
of en hoe we bezwaar zullen maken.
7. Ontwikkelingen pastorietuin.
Er is een inventarisatie opgemaakt waarin een overzicht van de bomen inclusief hun status en waarde.
Groot onderhoud wordt geschat op tussen 15.000 en 30.000 €. Er is geen acute dreiging voor de Hostert
bewoners geconstateerd.
We besluiten:
1) Nabij de Hostert toch loszittende takken en parasitaire begroeiingen aan de bomen te verwijderen.
2) Dat ook te (laten) doen voor alle in de inventarisatie genoemde waardevolle bomen.
3) Vooralsnog niet met groot onderhoud te beginnen
4) Eerst een visieplaatje te ontwikkelen, mogelijk met externe expertise/advies.
5) Alles in nauw overleg met de Piet en Antoon, de huidige pastorie bewoners (Jan vd Br.)
Mbt punt 1) zullen Johan en Ed nader overleg hebben mbt de uitvoering daarvan.
8. Voorbereiding jaarvergadering dorpsraad dd 22/10/20
We besluiten unaniem dat de twee peilers waarop de jaarvergadering gestoeld is: info/inspraak enerzijds
en informeel samenzijn anderzijds NIET verantwoord te realiseren is in deze corona-maatregelen-tijd.
De jaarvergadering wordt dus doorgeschoven naar een tijdstip waarop dat wel weer kan.
Wel zullen we eind oktober zorg dragen voor rekening en verantwoording van onze activiteiten in de
afgelopen periode okt.‘19 – okt.‘20. We zullen dat doen middels het jaarverslag en een financiële
verantwoording. We zullen dat doen door huis aan huis verspreiding van het jaarverslag met een financiële
bijlage. Beide stukken zijn dan tzt op de uitgestelde jaarvergadering ter sprake en ter fiattering aanwezig.
9. Wat verder ter tafel komt.
 Info van Eric Noy, verkeer: begin september wordt er begonnen met het aanleggen van
passeerstroken aan de Hoge Voort. We zullen overgaan tot de aanschaf van de “rechtsaf
verbodsborden.” (Johan)
 Nieuwe contactpersoon van de Stichting Taurus is Lieke Janssen. Els en Johan maken kennis met
haar na 28/9. ( voorstel is woensdagmiddag 30/9, Johan)
 We reageren ieder afzonderlijk op de uitnodiging voor de herdenking op 20 sept.’20
 Via Theo en Rola hebben we publicaties ontvangen over de storting en opslag van granuliet. We
hebben gezien het late tijdstip hier nu (nog) niet bij stil gestaan.
Datum volgende vergadering is maandagavond om 20.15 uur in de Burcht op 5 okt.‘20.
De jaarvergadering op donderdag 22 oktober 20.00 uur gaat NIET door ivm corona.
Linden, 8 sept 2020
Johan vd Boom
Secr. DR Linden

