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De woningmarkt is sterk in beweging door allerlei ontwikkelingen. We zien een 
beweging dat oudere mensen op korte afstand van voorzieningen wil wonen. Een 
trek van, met name, jonge gezinnen vanuit de (rand)stad naar het platteland waar 
het goedkoper, ruimer en veiliger wonen is.
In onze regio wordt een afname van het aantal inwoners voorzien met daarbij 
een sterke vergrijzing en ontgroening. Ook wordt het steeds lastiger om het 
hoge niveau van voorzieningen in onze kernen in stand te houden. Allemaal 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het leefklimaat in onze dorpen.

Masterplannen
Om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen in te spelen ontwikkelen we voor 
iedere kleinere kern een Masterplan Wonen. Daarin wordt aandacht geschonken 
aan de behoefte, wensen en mogelijkheden op het gebied van woningbouw op 
korte, middellange en langere termijn. 
Doel is om een woningbestand te bereiken met passende woningen voor 
alle behoeftes met speciale aandacht voor starters en senioren. Daarbij zijn 
duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten. En dit ook met een scherp 
oog voor de leefbaarheid  van iedere kern.

Corona-crisis
Door de corona-crisis hebben we meerdere malen de wijze van bespreken moeten 
wijzigen, zijn veel sessies digitaal georganiseerd en hebben we ook wat vertraging 
ondervonden. Maar al met al zijn breed ondersteunde documenten opgesteld die 
een goede basis vormen om op voort te borduren.

Voorwoord
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Samen
Voor u ligt het Masterplan Wonen Linden. Dit plan is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met Dorpsraad Linden en met diverse andere betrokkenen uit de 
gemeenschap van Linden.
Dit Masterplan behoort de reeks van Masterplannen van de gemeente Cuijk en 
dient als leidraad voor de mogelijkheden en kansen voor woningbouw in Linden en 
vormt zo ook een onderdeel van het kernen CV dat voor Linden als onderdeel van 
de gemeente Land van Cuijk ontwikkeld wordt.

Voor de inzet en betrokkenheid van alle participanten bij de realisatie van dit 
document wil ik mijn hartelijke dank uitspreken. 

Maarten Jilisen
Wethouder gemeente Cuijk
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1.    Inleiding
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De gemeente Cuijk wil dat er in 2021 voor ieder dorp een Masterplan wonen wordt 
vastgesteld. In dit plan wordt een doorkijk gegeven naar de mogelijkheden van 
woningbouw voor de korte, middellange en langere termijn.
Het Masterplan wordt door het college vastgesteld. De voorbereiding daarvan 
gebeurt in nauwe samenspraak met de inwoners van de verschillende kernen; 
burgers worden actief  betrokken bij de totstandkoming van het beleid. En dat is 
goed, want de samenstelling van de woningvoorraad is van groot belang voor de 
sociale opbouw van iedere kern en van invloed op de aanwezige voorzieningen.

Uiteraard heeft het de voorkeur om over een belangrijk onderwerp als het wonen 
dit ‘live’ te doen, door het houden van bewonersbijeenkomsten. Het organiseren 
van dergelijke bijeenkomsten is in de tijd van COVID-19 echter niet mogelijk 
(geweest). Daarom is ook gezocht naar andere vormen waarmee bewoners inbreng 
kunnen hebben in het proces van de totstandkoming van het Masterplan. Voor 
Linden is gekozen om dit te doen in de vorm van een enquête.

Enquête huis aan huis
Er is april/mei 2021 via de verspreiding van een huis-aan-huis brief een enquête 
uitgezet. Op de 94 ‘persoonlijke uitnodigingen’ is een respons gekomen van 
83 reacties, waarvan 38 per post en 44 online. Daarmee heeft de enquête een 
theoretische respons opgeleverd van 88%.
Een hoge respons mede door de mogelijkheid om naast per post ook online deel 
te nemen. Dit heeft als voordeel dat meerdere personen in hetzelfde huishouden 
(bijvoorbeeld een inwonend kind) individueel aan de enquête hebben kunnen 
deelnemen zodat de hoge respons hiermee deels verklaard kan worden.

Dat deelnemers zowel per post als online (dus meerdere keren de enquête) hebben 
ingevuld, daarvoor zijn – op basis van een check op NAW-gegevens en opgegeven 
e-mailadressen – geen aanwijzingen dat dit (op grote schaal) is gebeurd. De 
enquête geeft daarmee een goed beeld van de opvattingen.

Op basis van de enquête is een antwoord verkregen op de volgende vragen:
• Moeten er extra woningen komen in de kern?
• Aan welk type woning is behoefte en voor welke doelgroep?
• Welke locaties zijn geschikt?
• Welke mogelijkheden zijn er om meer woningen toe te voegen aan het dorp?

De resultaten van de enquête zijn als bijlage in dit Masterplan opgenomen. Op 8 
juli 2021 is de uitkomst van de enquête besproken met de dorpsraad waarbij ook 
een concept van het Masterplan is gepresenteerd en toegelicht.
In samenspraak tussen de dorpsraad en gemeente is ruimte geboden aan de 
dorpsraad om zelf met de bevolking in overleg te gaan. Daartoe zijn op 23 augustus 
en 15 september 2021 twee bewonersavonden gehouden. De verslagen van deze 
twee avonden zijn opgenomen als bijlage in dit Masterplan.

1. Inleiding
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Samenloop met CV kernen
In het kader van de herindeling per 1 januari 2022 loopt een afzonderlijk traject 
waarbij inwoners van de verschillende kernen gevraagd als bouwteam invulling te 
geven aan het CV van hun eigen kern. Het is evident dat ook daarin het wonen een 
belangrijke rol speelt en er – door de opgelopen vertraging als gevolg van COVID-19 
– nu sprake is van parallelle processen die raakvlakken hebben. In dat proces 
staat de vraag centraal hoe in de toekomst invulling kan worden gegeven aan de 
kernendemocratie, op welke wijze de kern wil samenwerken met de gemeente.
Hoewel er inhoudelijke raakvlakken zijn, is daarmee wel sprake van een andere 
insteek. In het Masterplan staat het wat centraal. Het is goed om dit hier kort in het 
Masterplan aan te stippen. 
Om de relatie/samenloop in beeld te houden, is hiervoor in het 
uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 4) een actiepunt opgenomen.
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Inleiding
De gemeente Cuijk wil dat er in 2021 voor ieder dorp een Masterplan wonen wordt 
vastgesteld. In dit plan wordt een doorkijk gegeven van de mogelijkheden van 
woningbouw voor de korte, middellange en langere termijn.
Het Masterplan wordt door het college vastgesteld. De voorbereiding daarvan 
gebeurt in nauwe samenspraak met de inwoners van de verschillende kernen; 
burgers worden actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid. En dat is 
goed, want de samenstelling van de woningvoorraad is van groot belang voor de 
sociale opbouw van iedere kern en van invloed op de aanwezige voorzieningen.

Uiteraard heeft het de voorkeur om over een belangrijk onderwerp als het wonen 
dit ‘live’ te doen, door het houden van bewonersbijeenkomsten. Het organiseren 
van dergelijke bijeenkomsten is in de tijd van COVID-19 echter niet mogelijk 
(geweest). Daarom is ook gezocht naar andere vormen waarmee bewoners inbreng 
kunnen hebben in het proces van de totstandkoming van het Masterplan. Voor 
Linden is gekozen om dit te doen in de vorm van een enquête.

Enquête huis aan huis
Er is april/mei 2021 via de verspreiding van een huis-aan-huis brief een enquête 
uitgezet. Op de 94 ‘persoonlijke uitnodigingen’ is een respons gekomen van 
83 reacties, waarvan 38 per post en 44 online. Daarmee heeft de enquête een 
theoretische respons opgeleverd van 88%.

Een hoge respons mede door de mogelijkheid om naast per post ook online deel te 
nemen. Dit heeft als voordeel dat meerdere personen in hetzelfde huishouden 
(bijvoorbeeld een inwonend kind) individueel aan de enquête hebben kunnen 
deelnemen zodat de hoge respons hiermee deels verklaard kan worden.
Dat deelnemers zowel per post als online (dus meerdere keren de enquête) hebben 
ingevuld, daarvoor zijn – op basis van een check op NAW-gegevens en opgegeven 
e-mailadressen – geen aanwijzingen dat dit (op grote schaal) is gebeurd. De 
enquête geeft daarmee een goed beeld van de opvattingen.

Op basis van de enquête is een antwoord verkregen op de volgende vragen:
• Moeten er extra woningen komen in de kern?
• Aan welk type woning is behoefte en voor welke doelgroep?
• Welke locaties zijn geschikt?
• Welke mogelijkheden zijn er om meer woningen toe te voegen aan het dorp?

Korte	bespreking	enquêteresultaten	
Hierna volgt een bespreking van de antwoorden op de gehouden enquête. Alle 
ingekomen formulieren zijn bovendien opgenomen in een samenvattend overzicht 
dat aan dit verslag is toegevoegd. Zowel de hiernavolgende bespreking als het 
opgenomen overzicht hebben een samenvattend karakter.

1.1 Enquête Masterplan Wonen Linden
mei 2020
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Is er behoefte aan woningen?
Deze vraag wordt 53 keer (63,9%) met ‘ja’ beantwoord, 28 keer (33,7%) met ‘nee’ 
beantwoord en 2 keer (2,4%) geen antwoord.
Wat opvalt bij de bestudering van de verdere antwoorden, is dat niet iedereen die 
‘ja’ geantwoord heeft ook alle in de enquête genoemde locaties onderschrijft als 
potentiële locaties. Iets vergelijkbaars is te zien bij de groep van mensen die op 
deze vraag ‘nee’ geantwoord hebben. Al wordt de behoefte aan nieuwe woningen 
niet onderschreven; wel wordt op de vraag ten aanzien van de geschiktheid van 
mogelijke locaties wisselend geantwoord. Hierna wordt daar overigens nader op 
ingegaan.

Aan welk type woning is behoefte en voor welke doelgroep?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Van de 54 ingekomen reacties 
op deze vraag heeft 1/3 deel (18) één antwoord gegeven; 2/3 deel (36) heeft twee 
of meer antwoorden aangegeven.

Op de vooraf gegeven mogelijkheden wordt als volgt geantwoord: 
starterswoningen (30), seniorenwoningen (37), eengezinswoningen (27).
Daarnaast was er de mogelijkheid om in andere woningtypen of woonvormen te 
noemen. Genoemd zijn: vrije sector/vrijstaand (5), mantelzorgwoning (1), hospice 
(1), seniorenhofje (1), vormen van beschermd wonen (1), meergeneratiewoning 
(1) en eenpersoonshuishoudens (1). Bij deze vraag hebben 8 respondenten één 
antwoord gegeven; één respondent heeft 3 antwoorden gegeven.

Welke locaties zijn geschikt?
Opmerking vooraf. Bij het opstellen van de enquête is bij de locaties een inschatting 
gemaakt waarbij de (potentiële) locaties een tijdsaanduiding hebben gekregen. 
Dat is gebeurd op basis van een inschatting waarbij bijvoorbeeld geldende 
planologische randvoorwaarden een rol spelen. Diverse deelnemers aan de 
enquête hebben deze aanduiding ervaren als een ‘verplichte volgorde’. Dat beeld 
werd mogelijk versterkt doordat de (potentiële) locaties ook voorzien waren 
van een nummer. Het is bij deze bespreking goed om op te merken dat deze 
nummering niet bedoeld is als rangorde. Dit zou immers afbreuk doen aan de 
insteek om de inwoners van de kern actief te betrekken.
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• Potentiële locatie 1: 
Deze locatie wordt 48 keer (57,8%) geschikt geacht voor woningbouw (‘ja’); 35 keer 
(42,2%) wordt deze locatie niet geschikt geacht (‘nee’).

Enkele reacties zoals meegegeven bij de antwoorden voor of tegen deze locatie: 
(voor) locatie heeft geen impact op de omgeving, verstoort geen uitzicht, er 
is een gebrek aan woningen, groot kavel voor meerdere woningen; (tegen) 
verkeersonveilige situatie, afstand tot de aangrenzende camping, niet alles 
volproppen, laat het dorp zoals het is.

• Potentiële locaties 2-3:
Deze locaties worden in eerste instantie 45 keer (57,0%) geschikt geacht voor 
woningbouw (‘ja’); 34 keer (43,0%) worden deze locaties niet geschikt geacht 
(‘nee’).

Uit de gegeven toelichting op de antwoorden volgt een beeld dat genuanceerder 
is dan in eerste instantie uit de verhouding ja/nee afgeleid kan worden. In de 
toelichting komt regelmatig een (voorkeurs)vergelijking voor tussen beide locaties. 
Hierbij lijkt locatie 3 een groter draagvlak te hebben dan locatie 2 als potentiële 
bouwlocatie. In de toelichting komt regelmatig de wens of het streven naar behoud 
van het open karakter als kenmerk voor het dorp naar voren.

• Potentiële locaties 4-5-6-7: 
Deze locaties worden in eerste instantie 31 keer (39,2%) geschikt geacht voor 
woningbouw (‘ja’); 48 keer (60,8%) worden deze locaties niet geschikt geacht 
(‘nee’).

Ook hier blijkt uit de gegeven toelichting op de antwoorden dat er sprake is 
van een genuanceerder beeld of mening. In de toelichting komt regelmatig een 
(voorkeurs)vergelijking voor tussen de locaties. Daarbij is (in verschillende volgorde 
en/of mate van voorkeur) grosso modo draagvlak voor de locaties 4-5-6; dit in 
tegenstelling tot locatie 7. Ten aanzien van deze locatie wordt behoud van de open 
structuur, uitzicht etc. regelmatig genoemd als argument om deze locatie niet voor 
bebouwing aan te wenden.

Datum: 11-03-2021
Formaat: A3
Schaal 1: 5000 Aan dit kaartproduct kunnen geen rechten worden ontleend
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lange termijn
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Welke mogelijkheden zijn er om meer woningen toe te voegen aan het dorp?
In de kern Linden wordt meermaals gewezen op het (voormalige) pakhuis aan de 
Kerkstraat en de pastorie, met name voor herontwikkeling voor (groepen van) 
starters en ouderen. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheid van het splitsen 
van (bijvoorbeeld) langgevelboerderijen. En wat tedoen op termijn met de 
gemeenschapsaccommodatie en/of sportvelden?

Ruimte voor overige opmerkingen
Op het enquêteformulier was tevens de mogelijkheid geboden om (vrij) te 
reageren, om andere zaken aan de orde te stellen. Daarvan is gebruik gemaakt. 
Hierna volgt een opsomming van de meest in het oog springende onderwerpen:
• Aandacht voor verkeersveiligheid
• Drukte (massa)toerisme, zowel te land als te water
• Bescherming historische gebouwen/behoud charme en karakter van het dorp
• Infrastructuur is onvoldoende / slecht bermbeheer
• Wegverkeerslawaai A73 / is contour wel correct weergegeven?
• Verwijzing naar dorpsvisie van de dorpsraad / overleg met dorpsraad

Ten aanzien van de enquête:
• Vragen hadden anders gesteld moeten worden
• Enquête teveel sturend van karakter

Gemeentelijke	herindeling	–	CV	kernen
In het kader van de herindeling per 1 januari 2022 loopt een afzonderlijk traject 
waarbij inwoners van de verschillende kernen gevraagd als bouwteam invulling te 
geven aan het CV van hun eigen kern.

Het is evident dat ook daarin het wonen een belangrijke rol speelt en er – door 
de opgelopen vertraging als gevolg van COVID-19 – nu sprake is van parallelle 
processen die raakvlakken hebben. In dat proces staat de vraag centraal hoe in de 
toekomst invulling kan worden gegeven aan de kernendemocratie, op welke wijze 
de kern wil samenwerken met de gemeente.

Hoewel er inhoudelijke raakvlakken zijn, is daarmee wel sprake van een andere 
insteek.
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2.   Woningbehoefte
   onderzoek
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Het woningbouwprogramma van de gemeente Cuijk richt zich naar afspraken 
die daarover zijn gemaakt met de andere gemeenten in het Land van Cuijk in de 
zogeheten regionale woningmarktstrategie. Een van de daarin geformuleerde 
doelen is ervoor te zorgen dat de regio (per 1 januari 2022 samengevoegd tot 
één gemeente) een vitale regio is en blijft. Woningbouw is een middel dat aan dit 
streven bijdraagt. Dit streven is in de regionale woningmarktstrategie uitgedrukt in 
een groei van 3.000-4.000 woningen.

Eind 2018 is, als uitwerking van de regionale woningmarktstrategie op lokaal 
niveau, voor de gemeente Cuijk een onderverdeling gemaakt voor de verwachte 
kwalitatieve woningbehoefte per kern. De uitkomst hiervan is vervat in de 
navolgende tabel.

De tabel is daarbij (mede) gebaseerd op de provinciale prognose van 2017, die voor 
de gemeente Cuijk tot 2030 voorzag in een vergroting van de woningvoorraad in 
een bandbreedte van 1.040-1.255 woningen. 

Het woningbouwprogramma van de gemeente is niet gericht op specifieke 
uitbreiding van de verschillende kernen. Woningbouw volgt in beginsel de 
demografische ontwikkelingen. Dit betekent dat bij concrete uitvoering van 
bouwplannen rekening gehouden dient te worden met en gereageerd wordt op 
algemene ontwikkelingen zoals de huishoudensverdunning (1-2 persoonshouden) 
en de vergrijzing.

De in 2018 vastgestelde regionale woningmarktstrategie biedt, onder voorwaarden, 
overigens wel ruimte voor andere ontwikkelingen. Voorwaarde daarbij is dat het 
gaat om concrete (kleine) plannen die planologisch uitvoerbaar zijn die passen 
binnen de randvoorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 3.

2. Woningbehoefte onderzoek

 

1684.104 | Quick Scan woningbehoefte Cuijk 13 

Tabel 4.2: Gemeente Cuijk. Kwalitatieve woningbehoefte per kern naar aantal beschikbare woningen in de plancapaciteit 2017-2030. 

 Woningtype Prijsklasse Beers Cuijk  Haps Katwijk Sint 
Agatha Vianen 

Ge-
meente

* 

Hu
ur

 

Eengezinswoning 
< €710 5 65 0-5 0-5 0 0-5 75 
€710-€1.000 0-5 10 0-5 0 0 0 20 
>€1.000 0 0 0 0 0 0 0 

Appartement 
< €710 0-5 75 0-5 0-5 0 0 75 
€710-€1.000 0 20 0 0 0 0 20 
>€1.000 0 5 0 0 0 0 5 

Grondgebonden 
nultredenwoning 

< €710 0-5 30 0-5 0 0 0 35 
€710-€1.000 0-5 25 0-5 0 0 0 30 
>€1.000 0 0 0 0 0 0 0 

Huur totaal 10 235 15 0-5 0 0-5 275 

Ko
op

 

Rij- / hoekwoning 

< €185.000 0 90 0 0 0 0 90 
€185-250.000 5 75 20 0-5 0-5 0-5 150 
€250-350.000 0 30 0-5 0 0 0 35 
>€350.000 0 0 0 0 0 0 0 

2^1 kap / 
geschakelde 
woning 

< €250.000 0-5 80 5-10 0-5 0-5 0-5 100 
€250-350.000 0-5 95 5 0 0 0-5 100 
>€350.000 0-5 20 0-5 0 0 0 60 

Vrijstaande woning 
< €250.000 0 100 0 0 0 0 100 
€250-350.000 0-5 55 5 0 0 0-5 80 
>€350.000 5 95 25 5 0-5 5 135 

Appartement 
< €185.000 0 35 0-5 0 0 0 35 
€185-250.000 0 35 0 0 0 0 35 
>€250.000 0 50 0 0 0 0 50 

Grondgebonden 
nultredenwoning 

< €185.000 0 50 0-5 0 0 0 55 
€185-250.000 0 20 0-5 0 0 0-5 45 
>€250.000 5 65 15 0-5 0-5 5 95 

Koop totaal 20 900 90 15 5 15 1.165 
Totaal 30 1.135 105 20 5 15 1.440 

*130 woningen zitten in categorie ‘overig’ en zijn dus niet ondergebracht naar kern  
Bron: WoON2015, Provincie Noord-Brabant (2017), Gemeente Cuijk. 
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In 2020 heeft de provincie een nieuwe prognose uitgebracht. Waar in 2017 nog 
onderscheid werd gemaakt in een zogeheten hoog en laag scenario, hanteert de 
prognose 2020 nog maar één groeicijfer. Voor de gemeente Cuijk wordt – gerekend 
vanaf 2020 – tot 2030 rekening gehouden met een groei van 1.080 woningen. 

In de grafiek is de prognose 2020 in beeld gebracht met de zwarte lijn. De rode lijn 
visualiseert het nu bekende programma. Daarbij is voor de verschillende kernen 
waar nu het Masterplan voor wordt vastgesteld in beginsel rekening gehouden met 
het in de eerdergenoemde tabel opgenomen aantal woningen.

De uitkomst van het Masterplan kan zijn, dat in de toekomst meer woningen 
noodzakelijk / wenselijk zijn. Zoals al eerder aangegeven, biedt de in 2018 
vastgestelde regionale woningmarktstrategie, onder voorwaarden, daarvoor 
de ruimte. In het woningbouwprogramma is deze extra beleidsmatige ruimte al 
voorzien en in de grafiek samengevat onder de noemer ‘Scenario hoog+’ tot een 
niveau van (circa) 1.440 te realiseren woningen tot en met 2029.

In de regionale woningmarktstrategie staat verwoord dat woningbouw een middel 
is en geen doel op zich. Deze beleidsmatige ruimte biedt veel mogelijkheden. 
Uitgangspunt voor de toekomstige toevoeging van woningen in de kernen is, dat 
gestuurd op kwalitatieve toevoeging van woningen (welke woning is nodig om 
in actuele behoefte te voorzien?) en niet op kwantitatieve toevoeging (hoeveel 
woningen worden er toegevoegd?). Dit vraagt dan ook om geregeld overleg tussen 

Dorpsraad en gemeente om gezamenlijk de vinger aan de pols te houden welke 
actuele behoefte er is. Behoud van de ruimtelijke kwaliteit is in dit verband een 
belangrijke factor van afweging of en zo ja, welke ruimte voor woningbouw moet of 
kan worden geboden. Dit komt naar voren uit het overleg dat tussen de dorpsraad 
en de bewoners heeft plaatsgevonden. Deze uitkomsten bevestigen daarmee het 
beeld van zorgvuldig ruimtegebruik dat ook eerder uit de gehouden enquête naar 
voren is gekomen.  

Prognose 
2017

Prognose 
2020

Woningvoo
rraad

Verwacht 
realisatie Scenario hoog+

2010 10.200
2011 10.161
2012 10.326
2013 10.479
2014 10.476
2015 10.513
2016 10.787
2017 10.725 10.727
2018 10.850 10.938
2019 10.975 11.094
2020 11.115 11.195 11.193
2021 11.220 11.305 11.339 11.339 12.715
2022 11.335 11.425 11.461 12.715
2023 11.425 11.560 11.638 12.715
2024 11.550 11.700 11.890 12.715
2025 11.630 11.835 12.125 12.715
2026 11.715 11.935 12.247 12.715
2027 11.785 12.025 12.379 12.715
2028 11.860 12.115 12.460 12.715
2029 11.930 12.195 12.542 12.715
2030 11.980 12.275 12.623 12.715

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2020 11.195 11.305 11.425 11.560 11.700 11.835 11.935 12.025 12.115 12.195 12.275

2017 Hoog 10.725 10.850 10.975 11.115 11.220 11.335 11.425 11.550 11.630 11.715 11.785 11.860 11.930 11.980 1.255

2017 Laag 10.725 10.830 10.945 11.065 11.155 11.255 11.325 11.435 11.500 11.570 11.625 11.680 11.735 11.765 1.040
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3.   Woningbouw-
   ontwikkeling
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3.1 Analyse Linden
3.1.1	 Ruimtelijke	structuur
Linden is een kleine kern in een open landschap. Het landschap speelt een grote 
rol binnen de kern. De structuur van de kern is ontstaan door het historische 
wegenpatroon Kerkstraat en Steegstraat. Door de zandwinning en komst van de 
recreatie- en natuurplassen is de kern als het ware een schiereiland geworden. 
De dorpskern rondom de kerk wordt gezien als historisch dorpsgebied. Rondom 
de Kerk zijn de open veldjes karakteristiek en zorgen voor een landelijk karakter 
binnen de kern. De dorpskern is aangewezen als aandachtsgebied in de 
welstandsnota van de gemeente Cuijk. De ruimtelijke opgave in dit gebied is het 
behoud en versterking van cultuurhistorische waarde van de dorpskern. 

3.1.2		 Structuurvisie	Cuijk	2030	(Linden)
De Structuurvisie Cuijk 2020 geeft de hoofdlijnen aan van de ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting van de gemeente Cuijk tot 2030. Een Structuurvisie legt 
niet vast waar welke functie of ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. Dit is 
voorbehouden aan de juridisch-planologische status van een bestemmingplan. 
De Structuurvisie geeft ambitie, richting en koers aan de mogelijke ruimtelijke 
inrichting van de gemeente voor de nabije toekomst. Deze ambities, richting 
en koers zijn gebaseerd op demografische, sociale en economische trens en 
ontwikkelingen. 

Uitgangspunten vanuit de structuurvisie voor Linden zijn o.a.:
• Insteken op creëren van ruimte, inbreiden, vergroenen en het realiseren van 

toekomst bestendige woningen;
• Linden is als kern gelegen in het Dynamisch gebied;
• Zoeken naar potentiële bouwlocaties ten behoeve van het behoud van een 

levendig dorpshart;
• Versterken aantrekkelijke dorpsentrees en randen;
• Binnen de kern aandacht voor berging of infiltratie hemelwater.

3. Woningbouwontwikkeling
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Structuurvisie Cuijk 2030 - CroonenBuro5
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3.1.3		 Planologische	begrenzingen
Bij het zoeken naar mogelijke locaties voor woningbouw spelen planologische 
spelregels een groot belang. Voor de bestaande kern geldt het bestemmingsplan 
‘Kern Linden 2006’. De begrenzing van het bestemmingsplan wordt hierna 
ook wel ‘dorpsrand’ genoemd. Daarnaast heeft de provincie in de Interim 
Omgevingsverordening 
Noord-Brabant ook een grens om de kern getrokken waarmee een scheidslijn 
wordt aangebracht tussen wat ‘stedelijk gebied’ of ‘landelijke kern’ en het 
omliggende ‘landelijk gebied’.
De grenzen van het bestemmingsplan (dorpsrand) en van de provinciale 
verordening zijn niet altijd gelijk aan elkaar. Dit kan gevolgen hebben voor het 
tempo en de voorwaarden waaronder gewenste ontwikkelingen tot stand gebracht 
kunnen worden.

3.1.4  Milieuaspecten
Bij de afweging van geschikte locaties nemen milieuaspecten ook een rol in. Er 
wordt naar een zo goed mogelijk woonklimaat gestreefd. Wanneer sprake is van 
hinder door bijvoorbeeld geluid of geur dan kan dit gevolgen hebben voor het 
woonklimaat ter plaatse. In Linden speelt met name de hindercontour geluid van 
de snelweg A73 een rol. 
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3.2 Recente ontwikkelingen en bouwmogelijkheden
• Kerkstraat 7/7a
• Steegstraat 8a
• De Hostert 11 (recreatie / zorgwoningen)

3.3 Kaartbeeld Masterplan Wonen
De respons vanuit de enquête, het overleg tussen gemeente en de dorpsraad, 
het overleg tussen de dorpsraad en de bevolking en het betrekken van diverse 
beleidsstukken leiden tot het kaartbeeld Masterplan wonen Linden. Op de kaart 
is zichtbaar gemaakt welke locaties in beginsel geschikt zijn voor bebouwing en 
welk tijdspad daarbij gevolgd kan worden. Ook zijn enkele ruimtelijke doelen 
weergegeven zoals de groene omranding van het dorp, de strakke groene lijn naar 
het natuurgebied en het vergroten van het aandachtsgebied dorpshart Linden, 
inclusief het behoud van het onverharde pad (bruine stippellijn op de kaart tussen 
De Hostert en Steegstraat). Hoewel dit niet direct op het kaartbeeld is opgenomen 
ligt hierin wel besloten dat grote waarde wordt gehecht aan doelen als het behoud 
van open agrarische percelen en het voet- en fietspad vrij blijven van wegen. 
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3.4 Korte termijn 1 tot 2 jaar 
 (groene en gele locaties op kaartbeeld)

Om te komen tot woningbouw op korte termijn zijn in het dorp op dit moment de 
volgende mogelijkheden:

1. Inzetten wijzigingsbevoegdheden binnen het bestemmingsplan. Momenteel 
zijn er 3 wijzigingsbevoegdheden in bestemmingsplan Kern Linden namelijk:

 (A)  hoek Krommenhoek/ Hardweg. De wijzigingsbevoegdheid betreft  
  het omzetten van de bestemming agrarisch naar wonen 
 (B)  tussen Hardweg 7 en Eindsestraat 2. De wijzigingsbevoegdheid   
  betreft het omzetten van de bestemming agrarisch naar wonen  
 (C) Steegstraat tussen 2 en 4. De wijzigingsbevoegdheid betreft het   
  oprichten van 1 vrijstaande woning

2. Aanvragen van woningsplitsing binnen bebouwde kom:
Voor grote woningen binnen bebouwde kom bestaat onder voorwaarde de 
mogelijkheid tot het aanvragen van woningsplitsing. 

3. Aanvragen van mantelzorgwoningen:
Voor mensen met een zorgindicatie biedt de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ruimte voor mantelzorginitiatieven. Mantelzorgwoningen 
zijn op grond van de Wabo tijdelijke woningen. 

4. Aanvragen van pré-mantelzorgwoningen:
Indien mensen in de woonsituatie vooruit wensen te lopen op een toekomstige 
mantelzorgrelatie dan kan er onder voorwaarden aan een tijdelijke pré-
mantelzorgwoning medewerking worden verleend.

5. Particuliere initiatieven voor zover gelegen binnen de provinciale begrenzing 
landelijke kern: Bijvoorbeeld locaties:

 (D)  Kerkstraat 22a (voormalige schuur, karakteristiek): Herbestemmen  
  naar wonen met behoud van karakteristieke massa / vorm met   
  name aan de straatzijde. 
 (E) Kerkstraat 32 Pastorie. Pastorie herbestemmen voor wonen   
  (met waar mogelijk ook een functie voor het dorp als geheel). 
  De (tuin)percelen behorend bij pastorie niet bebouwen tenzij   
  de ontwikkeling een sociaal-maatschappelijke aanvulling betreft   
  op de nieuwe functie van de pastorie. Planontwikkeling dient altijd 
  als versterking van het karakteristiek dorpshart. Behoud van   
  de zichtlijn vanaf de Steegstraat is in dit verband erg belangrijk. 

6. Particuliere initiatieven voor zover gelegen buiten de provinciale begrenzing 
landelijke kern, maar binnen de begrenzing van het bestemmingsplan op 
verzoek van dorpsbewoners te onderzoeken of deze op kortere termijn te 
realiseren zijn. Bijvoorbeeld locatie:

 (F)  De Hostert ong. open ruimte ten oosten van de straat (percelen   
  M543 en M662). Gelet op de ligging van het perceel tegen  
   het dorpshart dient een eventuele ontwikkeling te leiden   
  tot een versterking van de functioneel-ruimtelijke kwaliteit van   
  het dorpshart; daarbij dient ook nadrukkelijk bezien te   
  worden welke bijdrage het te realiseren programma    
  levert aan oplossing of invulling van de actuele woonbehoefte.
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3.5 Middellange termijn 3 tot 5 jaar 
 (oranje locaties op kaartbeeld)

Naast de hiervoor beschreven maatregelen 2 tot en met 4 bij de locaties voor 
de korte termijn wordt als toevoeging voor de middellange termijn de volgende 
mogelijkheid gezien als potentieel voor het toevoegen van woningbouw:
1. Particuliere initiatieven voor zover gelegen binnen de 

bestemmingsplanbegrenzing maar buiten de provinciale begrenzing landelijke 
kern.

2. Particuliere initiatieven voor zover gelegen buiten zowel de 
bestemmingsplanbegrenzing als de provinciale begrenzing landelijke kern, op 
verzoek van de bewoners te onderzoeken, of deze op middellange termijn te 
realiseren zijn. Bijvoorbeeld locaties:

 (G), (H) en (I): percelen zijn op korte termijn in te zetten voor vrijstaande  
 woningen in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte. Gelet op de   
 bestemmingsplanherziening om een bestemmingsplan voor het dorp te   
 maken is het op termijn wellicht mogelijk om op een andere grondslag   
 dan Ruimte voor Ruimte woningen te realiseren, waarbij behoud van het  
 landelijke karakter, ruime kavels en zichtlijnen belangrijke uitgangspunten  
 zijn.  

Aandachtspunten en uitwerking aanvragen voor particuliere initiatieven:

Woningbouwprogramma: 
• Aanvraag moet passend zijn binnen het woningbouwprogramma

Stedenbouw: 
• Nieuwe bebouwing moet passend zijn in de structuur van Linden
• Ontwikkelingen zijn kleinschalig en worden in samenhang opgericht
• Transformatie van gebouwen heeft voorkeur ten opzichte van invulling open 

groene ruimtes
• Rekening wordt gehouden met het karakter van het landschap
• Rekening wordt gehouden met het karakter van het dorpshart
• Ontwikkelingen vallen binnen de grenzen van de verordening Ruimte
• Er is ruimte voor bijzondere bouwmethoden

Duurzaamheid: 
• Ontwikkelingen streven naar Energie Neutraal bouwen

Openbare ruimte: 
• Er is aandacht voor een veilige ontsluiting, voldoende parkeergelegenheid en 

een groene landschappelijke inrichting omzoming van ontwikkelingen

Leefbaarheid: 
• Ontwikkelingen dragen bij aan de versterking van de leefbaarheid van het dorp
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3.6 Lange termijn 6 tot 10 jaar 

In het Masterplan worden vooralsnog geen locaties aangewezen voor de lange 
termijn. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten uit de enquête en het overleg dat de 
dorpsraad met de bewoners heeft gevoerd. Samengevat komt de wens naar voren 
dat er wel iets moet gebeuren maar niet ten koste van alles. “Bouw Linden niet 
helemaal vol.”
In het Uitvoeringsprogramma is de aanpassing van het bestemmingsplan 
opgenomen. Doel hiervan is om het gehele dorp (schiereiland) onder één 
planologisch regiem te vatten. Daarbij zal ook een combinatie gemaakt (kunnen) 
worden met de uitkomst van de CV kernen wat mogelijk kan leiden tot een 
aanpassing van het kaartbeeld met inbegrip van locaties voor de lange termijn. 
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4.    Conclusie
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4. Conclusie
 
De vragen of er extra woningen, voor welke doelgroep en op welke locaties nodig 
zijn, zijn aan bod gekomen in dit Masterplan. 
Gesteld kan worden dat voor de kern Linden toevoeging van woningen nodig is. 
Omdat de voorraad woningen voor de toekomst voor het grootste deel bestaat 
uit de bestaande voorraad, is het gewenst woningen toe te voegen voor de 
doelgroepen starters (behoud van jeugd en gezinsvorming), senioren (bevorderen 
van doorstroom) en 1-2 persoons huishoudens. Voorstelbaar is toevoeging zowel in 
het koop- als huursegment.

Omdat de ruimtelijke begrenzing van het schiereiland Linden beperkt is, mag de 
toevoeging van woningen niet leiden tot een situatie waarbij Linden ‘volgebouwd’ 
wordt en andere kwalitatieve zaken die Linden tot Linden maken hieraan 
ondergeschikt worden verklaard.

Vervolg
Het Masterplan is in overleg met vertegenwoordigers uit de bevolking en de 
Dorpsraad Linden tot stand gekomen. Het bevat geen eindbeeld; het geeft wel 
richting, inspireert en nodigt uit.

Het Masterplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders als startdocument om samen met de Dorpsraad Linden vorm te blijven 
geven aan het wonen in de eigen kern.
Het Masterplan wordt ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.

Uitvoeringsprogramma
Uit het Masterplan volgen in de loop van de tijd diverse acties.
Dit vraagt om een voortdurende dialoog tussen de Dorpsraad en het 
gemeentebestuur waarbij invulling wordt gegeven aan een dynamisch 
Uitvoeringsprogramma nadat het Masterplan door het college is vastgesteld. De 
eerste aanzet van dit programma ziet er als volgt uit en wordt in de loop van de tijd 
aangepast of aangevuld met nieuwe actiepunten.

Actie Actiehouder	 Termijn
1. Voortdurende dialoog over het Masterplan Dorpsraad/Gemeente 2021 e.v.

2. Bespreken relatie en gevolgen van de 
uitkomsten van de Lindense werkgroep 
KernenCV

Gemeente 2022 e.v.

3.  Start van overleg over het opstellen van 
één bestemmingsplan (Groot Linden) voor 
het gehele schiereiland   

Gemeente/Dorpsraad 2022 (start)

4. Het nieuw begrenzen van het 
karakteristieke dorpshart en het 
(planologisch) juridisch verankeren 
daarvan (o.a. koppeling met (nieuw) 
bestemmingsplan)

Gemeente 2021 e.v.

5. (Nader) Onderzoek doen naar 
woonvormen/ typen passend bij Linden

Gemeente 2022

6. In overleg treden met provincie over 
begrenzing stedelijk gebied

Gemeente 2022
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  Bijlagen
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Samenvattting bijeenkomst
Linden 23 augustus 2021
 
Dorpshart Linden
a. Welke status heeft dit gebied, behalve dat we dit gebied beschouwen als het 

meest te behouden karakteristieke / authentieke gedeelte van Linden.
b. We willen de contour van de gemeente verruimen en daarin ook opnemen:

1. Het onverharde pas tussen Steegstraat en Hostert
2. De voormalige pastorie op Steegstraat 3
3. Het pakhuis - de voormalige boerenbond -  aan de Kerkstraat
4. De langgevelboerderij van Steegstraat 5/5a.

c. Betreffende woningbouw in de pastorietuin.
1. Onze visie: nadrukkelijk niet doen, tenzij onvermijdelijk bv. tbv grotere 

prioriteiten in het gehele gebied van de huidige eigenaar(parochiebestuur
2. Er zijn geen bezwaren tegen verbouw van de pastorie b.v. t.b.v. 

appartementen.
d. Vraag: mag een gemeentelijke monument, zoals Kerkstraat … ook gesplitst 

worden? 

Bestemmingsplangebied Kern Linden
1. Op alle nog resterende onbebouwde plekken bouwen - zeker inhet 

dorpshart, maar ook in het gehele bestemmingsplangebied Kern Linden 
gaat ten koste van het karakter van het dorp.

2. Omdat Mooiland niet meer in Linden bouwt, kan slechts op particuliere 
investeerders initiatief dan wel op initiatief van grondeigenaren gebouwd 
worden.

 

3. Bouwen aan de oostzijde Hostert mag eerder dan op de plankaart van 
de gemeente is aangegeven. Daarbij dient het dan te gaan om passende 
doelgroep bebouwing.

4. Vraag: locatie A staat op de plankaart aangegeven als in ontwikkeling. 
Graag opheldering hierover.

Buitengebied
1. Uitgangspunt is en blijft ruime vrijstaande panden passend in het karakter 

met behoud van de zichtlijnen.
2. Vraag: hoe voorkom je dat grote kavels daar opgeknipt worden?
3. Vraag: valt locatie H wel of niet in het buitengebied.



40

Algemeen
1. Bouwen, - als er überhaupt nog gebouwd moet worden in het dorp -, 

slechts tbv onze inwoners jongeren/starters/alleenstaanden, waarmee 
verjonging enerzijds en continuering van wonen anderzijds hier mogelijk 
wordt en blijft. 

2. Het is voor het gehele dorp van belang dat er een vorm van 
“welstandscommissie “ terug komt om nieuwe objecten qua maatvoering 
en uitstraling harmonisch in te passen.

3. Als dorpsraad zijn we van mening dat het gehele schiereiland Linden, - 
omringt met ruim groenblijvende natuur,- onder één wettelijk kader moet 
komen: het nieuwe bestemmingsplan Linden. Het oude bestemmingsplan 
Kern Linden uit 2006 is reeds 15 jaar aan herziening toe en daarnaast 
worden de beide woongebieden “buitengebied’ en kern Linden met het 
samenvoegen onder een en hetzelfde regelgevende regiem geplaatst wat 
recht doet aan de feitelijke situatie en rechtsongelijkheid opheft.

Tot slot
1. Vraag: wat gebeurd er met het Masterplan Wonen als het vastgesteld is?
2. Wat wordt de status van dit plan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk? 

De dorpsraad   Linden pleit voor een stevige status die recht doet aan de 
visie van onze inwoners.
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Samenvattting bijeenkomst
Linden 15 september 2021
 
20:05  Jan van den Broek opent het overleg.
20:15  Els van Daal begint met de presentatie, met de vermelding dat Linden 
er hoog scoorde met het invullen van de toegestuurde enquête, ondanks alle 
beperkingen die de enquête in zich had.

Hieronder vragen die gesteld en opmerkingen die gemaakt zijn  door vanuit de 
aanwezige Lindenaren.

Op de visiekaart masterplan Linden
Vraag: Waar zijn de zichtlijnen in het masterplan op gebaseerd?

Dorpshart Linden
a. Is de op de kaart aangegeven Kern Linden hetgeen in aanmerking komt voor 

beschermd dorpsgezicht?
Ik zit er niet op te wachten dat zijn woning onder beschermd dorpsgezicht 
komt te vallen.
Er wordt gesproken over het terug invoeren van de welstandscommissie voor 
Linden. 
Zit Linden daarop wel te wachten?
Als er voor Linden geen welstandsregels gelden, wie bepaald dan de regels die 
gelden voor de bouw van een huis? 

DR: Linden zit niet te wachten op de officiële status van beschermd dorpsgezicht. 
Daar kunnen en willen we ook niet naar toe. We kiezen voor de omschrijving 
“karakteristiek”, waarbij er mogelijkheden zijn dat regels kunnen worden opgelegd 
door het bouwbesluit en/of bestemmingsplan. Een omgevingsplan in bindend voor 
iedereen.
 
b. Het onverharde weggetje tussen De Hostert en Steegstraat graag 
behouden en opnemen in dorpsgezicht. Ook de langgevelboerderij Steegstraat 
5/5a opnemen in de dorpskern.

c. Betreffende pastorietuin en zichtlijn vanaf de Steegstraat en de pastorie in 
de toekomst.

1. Er wordt opgemerkt dat ook nu al het Bisdom strenge regels stelt aan het 
gebruik van het weitje voor de pastorie

2. De zichtlijn naar de pastorie ziet er maar erg rommelig uit. Is het wel zo 
mooi dat het beschermd moet worden?

3. Waarom moet de pastorie een sociale functie krijgen, waarom bv. geen bed 
en breakfast?

4. Waarom zou je de bestemming van de pastorie überhaupt beperken?
5. Wil je toerisme in het centrum van Linden toestaan. Mag er bv. een 

restaurant in de pastorie komen?

Hierna volgt er een uitgebreide discussie over het toekomstig gebruik van de 
pastorie.

6. Er hoeft nu nog niet definitie besloten te worden wat er mat de pastorie 
gaat gebeuren. Maar het is wel verstandig het een en ander te reguleren.
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Bestemmingsplangebied Kern Linden
a. Betreffende locatie A op de plankaart

Van wie is die grond?

Geantwoord wordt dat het terrein gebruikt wordt door de camping maar dat die 
geen eigenaar zijn.

b. Er wordt opgemerkt dat de woningnood zo groot is dat geen enkel dorp er 
aan ontkomt om meer woningen te bouwen en dus ook op deze locatie. En 
als iemand maar geld genoeg biedt kan hij of zij altijd een woningvergunning 
krijgen.

c. Vraag: Wat voor een betekenis heeft de witte lijn in het bestemmingsgebied? 
Die scheidt n.l. de woning van de achtertuin.

d. Wordt er een verschillend bestemmingsplan gemaakt voor het gebied binnen 
de witte lijn en het gebied buiten de witte lijn?

Er ontstaat een discussie over de betekenis van die witte lijn.  
 
e. Betreffende de locatie C op de plankaart. Het voormalig boerenbondgebouw. 

Slopen is beter dan het daar te laten staan. 

DR: het is een karakteristiek gebouw en heeft bepaalde historische waarde. Heeft 
het een gemeentelijke status?

Voor mij mag het blijven zoals het is.

f. Betreffende het weitje naast Steegstraat 2.
Vraag: wat betekent de term “wijzigingsbevoegdheid”. Antwoord: deze 
bevoegdheid geeft B&W de mogelijkheid zelfstandig een bestemmingsplan te 
wijzigen zonder toestemming van de raad.

Buitengebied
g. Vraag: hoe het zit met de langgevelboerderij aan de Eindsestraat ….

Waarom wordt dat gedeelte niet bewoont?

h. Betreffende de bouwlocaties F,G en H
Vreemd hoe de locaties gekozen zijn. Het is toch allemaal particuliere grond?

Antwoord hierop is dat het slechts om gedachtevorming gaat. “” Het zou mogelijk 
zijn dat hier…
 
i. Vraag: wie bepaalt de contouren / grenzen van het buitengebied? 

20:40 Einde presentatie

Algemene vragen en opmerkingen
j. Is er eigenlijk wel vraag naar starters- en bejaardenwoningen ? Alleen 

Lindenaren mochten de enquête invullen. Hoe zit het met mensen die van 
buiten het dorp in Linden willen komen wonen. Hoeveel invloed hebben die op 
wat er gebouwd gaat worden?

Hierna volgt een brede discussie over de woningbehoefte in Linden.
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k. Wie bepaalt straks wat er straks eventueel gaat vallen onder “beschermd 
dorpsgezicht.”

Er zal geen sprake zijn van officieel “beschermd dorpsgezicht”. Mogelijk komen we 
als dorpsraad in overleg met de gemeente tot overeenstemming over het gebied 
en de daarin aanwezige bebouwing die op grond van zijn karakteristieke uitstraling 
zoveel mogelijk behouden moet blijven.




