
 
 

Aanwezig: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Ed Tigchelaar, Els van Daal, 

Henriette Huisinga, Jan van Essen,alsmede Janneke Straten als , formeel, gast. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Het verslag van vergadering van 6 april is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. Er staat een fout bedrag  

vermeld bij de geraamde kosten van de geluidswal aan Lindense zijde. Wordt alsnog gecorrigeerd. 

 

3.  Ingekomen post en mededelingen:  

 

 Bouwteam, tweede sessie 31 mei . Er ligt een uitnodiging aan de deelnemers om het concept verslag ervan 

kritisch te bezien en waar nodig op- en aanmerkingen wederom naar Jan van den Broek als penvoerder toe te 

sturen. Algemene indruk:  goede bijeenkomst, goede grote overeenkomstige lijn bij de deelnemers (Jos 

Dennissen, Marcel Derks, Wil Liebrand, Joost Angenent, Janneke Straten, en Han Ribberink). Verhinderd: 

Jan van den Broek. Wel zijn er vraagtekens over wat er verder met dit document gaat gebeuren en met name 

hoe groot de effectieve invloed van het door het bouwteam opgestelde document zal zijn. Op advies van Jos 

Jongenelen, contactpersoon met de gemeente en zittinghebbend in de begeleidingscommissie van dit proces 

kregen we de suggestie om ook de eerste bladzijde, waarop allerlei gegevens van het dorp vermeld zijn, goed 

te checken en als tweede een soort presentatie tekst te maken, waarmee we kernachtig het eigene, speciale 

karakter van ons dorp Linden helder voor het voetlicht brengen. Jan vd Broek vanuit het bouwteam en Johan 

vanuit de dorpsraad zullen dat gaan doen. Binnen 14 dagen. Linden is immers hét dorp waar je wilt wonen, en 

waar haar inwoners actief  met en betrokken zijn  op elkaar !!! 

 

 Terugkoppeling van gesprek van het bestuur dorpsraad met het college van B&W van 26 mei  over  

  Verkeer.  

 Bij de uitritten van de camping zijn de borden verboden rechtsaf geplaatst door gemeentewerken. 

 De passeerstrook borden aan de Hooge Voort zijn eveneens geplaatst. 

 Er komen borden aan de Raamweg en verderop om ook de aanrijroute over de Hooge Voort te leiden. 

 Nagegaan wordt of er hierover al een verkeersbesluit is gemaakt.(Johan) 

 Ook dit jaar komt er verkeerstelling op de Hardweg aan weerszijden van de toe- en uitritten van de  

watersport camping ’t Loo van 1/8 – 15/9. 

De geplande belijning in de bocht Steegstraat en bij de uitritten van de camping is nog niet 

gerealiseerd.(Johan) 

 (Geluids)overlast op het water en andere te controleren zaken. Er is zoals in het veiligheidsrapport 2021 

van de gemeente Cuijk beschreven staat meer toezicht in het gehele gebied van de Kraaijenbergse 

Plassen. Een vraag blijft wat is de minimale afstand van aanmerende boten tot de rietkragen cq de oevers 

mag zijn.(Johan navraag) 

Er is inmiddels een BOA boot in de vaart en als dorpsraad beschikken we over het 06 van de BOA 

coördinator.  

 

Deze borden staan bij het vogeleiland. Het betekend dat je niet mag aanmeren aan de kant waar het bord 

staat en dat je dat niet mag aanmeren of ankeren binnen 20 meter van het bord (ter info).  

www.varendoejesamen.nl zegt: Nederland is een enorm waterland met ontelbaar veel mooie ankerplekjes 

waar je fantastisch kan genieten van rust, ruimte en verkoeling. Hou er rekening mee dat je ergens gaat 

liggen waar je geen andere scheepvaart hindert, en niet waar het door borden verboden is. Hou ook 

rekening met wind en stroming. 

 

 

 Voor het gehele Kraaijenbergse Plassen gebied is een Gebiedsmanager aangesteld en anders dan we 

aanvankelijk dachten wordt deze functie ook in de nieuwe gemeente gecontinueerd. Doel partijen 

bijeenbrengen over mogelijkheden maar ook grenzen aan ontwikkelingen op en om het water.  

Verslag van de digitale bestuursvergadering maandag 7 juni 2021 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie:  De Burcht Linden 



 Mbt voortgang Dommelsvoort werd opgemerkt dat bij eventuele vertraging van de planontwikkeling de 

wethouder wil inbrengen om dan aanleg 2
e
 botenhelling naar voren te halen.  

 Masterplan wonen. 80% van de Lindenaren heeft de enquête ingevuld. Deze gegevens zullen we 

publiceren op de website zodra ze ontvangen zijn. Daarnaast zal het college bij de provincie er werk van 

maken dat het huidige bestemmingsplan kern Linden niet strookt met de feitelijke bewoonde situatie en 

derhalve correcties behoeft. De wethouder zal aan de projectleider verzoeken op korte termijn een 

terugkoppeling te geven naar dorpsraad over vervolg en tijdsplanning 

 Koesteren / vastleggen van het (authentieke) karakter van het dorp. Suggestie van het college: vastleggen 

in het kernencv als visie , het zgn. immateriële gedeelte, en in het masterplan wonen de realisatie,  het 

materiële deel. 

 A73 geluid. Contact met de gemeente in deze,er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen, zodra er wat te 

melden valt nemen we contact. 

 We hebben er opnieuw bij het college op aan gedrongen om het gebied, dat nu nog, naast het 

bestemmingsplan Kern Linden, buitengebied is, formeel ook onder te brengen bij het dorp, zodat op het 

schiereiland Linden overal dezelfde regels gelden. We hebben dat punt ook aan Jos Jongenelen, 

contactpersoon doorgegeven, die het bij de afspraken met het college toegevoegd heeft. 

 

Terugkijkend is onze conclusie dat we in goede sfeer met elkaar de thema’s besproken hebben waarna Jan van 

den Broek middels een toespraakje, zie de bijlage op de website , en bloemen het college bedankte voor de 

samenwerking, nu we als gemeente per 1 januari opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en dit ons 

laatste formele contact met dit voltallige college was. 

 

 Kleine Kernen nieuwsbrief is doorgestuurd. Woensdag 9 juni is er een digitale meeting vanuit de VKK over 

“dorpsidentiteit”. Via Zoom vanaf  20.00 uur, kan boeiend zijn ivm ons “ vastleggen van Lindens karakter”. 

 Jaarverslag en rapportage ‘Veiligheid van de gemeente Cuijk 2021’ is op ons verzoek toegestuurd. 

 Doorgestuurd zijn de wijk- en dorpsplannen van de gemeente Cuijk voor 2021. Daarbij staat voor Linden 

alleen de aanpak van de Lommerstraat op de agenda. 

 

4. Project pastorietuin / beschermd dorpsgezicht. 

 

Jan van den Broek heeft nog geen reactie van het parochiebestuur op zijn vraag om een afspraak te maken. Hij 

zal opnieuw een mail sturen. Daarnaast is er op donderdag 27 mei digitaal informatief contact geweest met 

Gijs Jochems en Fra Jurgens van gemeentewege en Jan van den Broek, Els en Johan vanuit de dorpsraad. Een 

degelijke verkenning over wat de mogelijkheden zijn om als dorpsraad te komen tot het in stand houden en 

meer dan dat van ons authentieke karakteristieke dorp. Met name kwam ter sprake wat de andere 

mogelijkheden hiervoor zijn als de status van ‘beschermd dorpsgezicht’ teveel haken en ogen kent. We 

hebben Gijs op hun verzoek het nodige materiaal geleverd. Zij van hun kant hebben al gewezen op eerdere 

inventarisatie vanuit de gemeente van  panden die de moeite waard van het behouden zijn. We planden 1 juli 

een vervolg bijeenkomst, waarbij we hopen dat we dan al wandelend het dorp in ogenschouw kunnen nemen 

en de gemeente een procedure / stappenplan geformuleerd heeft. Gijs houdt met Johan contact.  

 

5 Projectaanvragen i.h.k.v. extra beschikbaar gestelde gelden.  

 

Als dorpsraad ondersteunen we een tweetal projectaanvragen. Het eerder gemelde project, - het energie 

zuinig(er)  maken van de Burcht, is waar nodig aangepast en in zijn huidige vorm akkoord bevonden en doet 

dus mee in de keuzes van toekenning. Het tweede project mbt een verkeersveiliger dorp van oost naar west 

bestaat uit 3 delen;  

a. het verplaatsen van de fietsoversteek op de Oostermeerweg vlakbij de T-splitsing met de Raamweg meer 

naar het dorp,  

b. het opknappen van het JPM Keijzersplein   

c. snelheidsbeperkende maatregelen op de Eindsestraat.  

 

Dit tweede voorstel doet ook mee en waarbij de financiële onderbouwing van a en c nog door de gemeente 

eraan toegevoegd gaat worden. De pitch voor de gemeenteraad die de uiteindelijke keuzes zal maken is op 23 

juni van 19.00 – 22.00 uur. Voor het 2
de

 project zullen Johan en Janneke Straten het woord doen, voor het 

eerste project, een van de bestuursleden van de Burcht en, namens de dorpsraad,  Johan.  

 

     

 

 

 



6 Wat er verder ter tafel komt en rondvraag. 

 

-     Statuten wijziging. Vanuit de VKK is hier een mail over ontvangen. 

       Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe wet WBTR in, binnen 5 jaar dienen de statuten aangepast te zijn. 

- Zou, ondanks dat de 4-daagse niet doorgaat, het traditionele Jeux de Boules wél op ‘n zondagmiddag door 

kunnen gaan?. 

- Olie en Stoom heeft, zo te zien, gebruik gemaakt van haar mogelijkheid om de aanlegsteigers uit te 

breiden. 

- Janneke heeft samen met Jos Dennissen contact opgenomen met het surfers- home ivm nogal luidruchtig 

en laat samenzijn, zodanig dat daar toenemend last van werd ondervonden. 

- Er zijn grote vernielingen aangericht aan de waarschuwingsbordenborden bij het Bastion. We melden het 

bij de FIXI app, maar vragen ons af of aangifte niet meer op z’n plek zou zijn. 

- Ed vraagt aandacht voor het volgende; op donderdagavond 8 juli organiseert waterschap Aa en Maas een 

digitale informatiebijeenkomst over het dijkverbeteringsproject  Cuijk-Ravenstein.  Het projectteam 

presenteert dan de resultaten uit de werkateliers. Zo worden op 8 juli de vijf mogelijke oplossingen 

gepresenteerd voor de dijkverbetering. Ook wordt uitgelegd hoe het projectteam en de leden van de 

ateliers de komende tijd gaan toewerken naar het pakket maatregelen dat uitgevoerd gaat worden, het 

zogenaamde voorkeursalternatief.  

 
Data volgende vergadering: 5 juli 2021 20.00 uur 

Jaarvergadering 2021 op 14 okt. 20.00 uur 

 
Johan v.d. Boom 

5 mei 2021 


