
 
 

 

 

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

Han Ribberink. Van 15.00 – 15.30 Jos Jongenelen. Contactpersoon Gemeente Cuijk. Janneke gaf bericht van 

verhindering. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering, we beginnen met agendapunt 6: 

Reactie op het eindrapport Kraaienbergse Plassen. 

Met  aanvulling onder punt 4: “en de daarmee gepaard gaande overlast.” 

Met  aanvulling onder punt 9:”ook andere (semi)-permanente voorzieningen zijn daar niet gewenst.” 

 

2. Met een woordje van de voorzitter en een mooi bloemstuk nemen we afscheid van Jos. Zij vertelt weliswaar 

geen contactpersoon meer te zijn in de nieuwe gemeente Land van Cuijk maar in een andere functie met het 

gehele Plassengebied van doen te krijgen. In die hoedanigheid zal het contact gecontinueerd blijven. 

 
3. Het verslag van vergadering van 1 november is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. 

 

       4.  Ingekomen post en mededelingen 

o Uitnodiging digitaal afscheid college van B&W Cuijk 20.12.’21 vanaf 14.00 uur. 

We zullen 100,= euro doneren aan, als gesuggereerd, het Brabents Landschap. (Jan v E.) 

o Rapport DEF watergebruik Kraaienbergse Plassen van Willem Kraanen 08.11.’21. 

( zie agendapunt 6) 

o KKN nieuwsbrief van 17. 11.’21. (ter kennisname) 

o Raadsinfo brief mbt geluidswal A73 van 18.11.’21. 

We zullen attent moeten blijven op het daarop plaatsen van zonnepanelen. 

o Brief van Gemeente Cuijk n.a.v. aanvraag beschermd dorpsgezicht van 12.11.’21 

We vinden de inhoud onder de maat en nemen contact met Gijs Jochems (Johan) 

o Programmaplan Leefbaarheid in de Dorpen (zie nieuwsbrief 30-11-2021) 

We besluiten ons aan te melden voor de nieuwsbrief en opteren voor een ambassadeursfunctie om 

dicht bij het vuur te blijven.  Komt op de januari agenda terug. (Ed zoekt het uit.)  

o Vragenlijst tbv woonzorgaanbod Gem. Cuijk (Zie reeds gestuurde mail dd. 2 dec j.l.) 

o Voortgang kernendemocratie: uitnodiging voor infoavond 15 december 19.00 uur. 

( zie mail 22 nov j.l.). Er is geen voorbereiding en geen draaiboek toegestuurd.  

Jan vd Broek. zal vanavond deelnemen. 

o De platform vergadering van 14 december 2021 is niet doorgegaan. 

o In het kader van afscheid van de Gemeente Cuijk worden er a.s. zaterdag 12.15 uur aan de plas 

opnamen gemaakt zodat het dorpsraad bestuur daar acte de presence kan geven (Jan vd Br, Els en Ed) 

o Nanda Kers, Gem. Cuijk, laat weten dat de knooppunten route van nr 70 naar 72 nu door het dorp zal  

gaan lopen.   

 

5 Consequenties wet WBTR 

Jan vd Broek en Han zullen hier verder naar kijken.  

       

       7.   Voorbereiding info avond gepland op 19 januari voor het dorp. Verzetten naar februari, voorbereiden 12 jan. 

             Idee: grote zaal, live aanwezigheid, groot scherm kaart Linden op A0 formaat met PowerPoint presentatie. 

 Doel: de voor Linden belangrijke lopende onderwerpen met onze inwoners te delen en op die wijze de mening   

                       van het dorp te kunnen horen en met elkaar kunnen uitwisselen. 

  Op de agenda staan: de N321, de dijkverzwaring, daarover gaat het waterschap in februari keuzes maken,    

               verkeer, Dommelsvoort, en meer. 

                         

8. Data volgende vergaderingen. Ivm corona maatregelen; niet 3 jan. maar 12 januari van 15.00 – 17.00 uur. 

Verder de 1
ste

 maandagen van de maand. 20.00 uur, 7 februari, 7 maart, (Els Afw.), 4 april, 2 mei en 6 juni. 

         
Johan v.d. Boom 

Secr. DR Linden 

16.12.2021 

Verslag van de bestuursvergadering Woensdag 15 december 2021 

Aanvang: 14.30 uur 

Locatie:  De Burcht, geen openbare vergadering ivm corona maatregelen. 


