Verslag van de bestuursvergadering van maandag 2 mei 2022
Aanwezig: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom
Ed Tigchelaar Els van Daal.
Janneke Straten en Han Ribberink afgemeld.

1. A. Opening en vaststelling agenda
B. kennismaking met de niewe wijkagent. Ze had zich afgemeld.
2. Verslag vorige vergadering van 4 april 2022
Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd.
3. Ingekomen post en mededelingen
1. Terugblik uitje van de Dorpsraad dd vrijdag 22 april, was smakelijk en gezellig.
2. Terugblik werkatelier dijkverzwaring dd 5 april Jan vd Broek en Han namen deel. 2
aandachtspunten: De HoogeVoort was niet goed in de stukken ingevoerd en de
doorsteek van de Maas naar de KP , als dat moet …dan in plas 1.
3. Uit de vergadering met St de Burcht: goede opkomst. Reserveringen altijd via de mail.
Zorg voor zo nodig zelf klaarzetten en opruimen. Veel aandacht voor het dorpsrfeest van
22 mei. Als dorpsraad bestuur hebben we als bijdrage 250,= max. toegezegd.
4. Leefbaarheidsbudget tbv NO Brabant. Uitnodiging Giudo Roelofs. Zie agendapunt 7.
5. Uitnodiging werkatelier 16 mei bij Evive , zie agendapunt 5.
6. Mail over de nw. surfplek ter hoogte van vml. Olie en Stoom. Wetend dat er geen
alternatief is tenzij nog dichter op Linden aan gaan we met deze plek akkoord weliswaar
willen we betrokken blijven bij de vormgeving en inrichting van de oever en het parkeren
7. Mail ivm vuur voor vrijheid. Els heeft dit opgepakt. Complimenten. Info huis aan huis.
8. Mail over uurwerkverlichting Klok van de kerk: Jan heeft contact met de parochie.
4. Consequenties wet WBTR blijft vooralsnog p.m.
5. Uitnodiging werkatelier op ma 16 mei 2022. Onze inzet: maximale aanwezigheid. Het gaat
daar over de ontwikkelingen in en rond de Kraaijenbergse Plassen, waarbij we als dorpsraad
van mening zijn dat de balans tussen maximale ruimte voor water gerelateerde
ontwikkelingen enerzijds en leefbaarheid, duurzaamheid, natuurwaarden, verkeer en
handhaafbaarheid anderzijds bij lange na niet in evenwicht is. Johan meldt dat we met zeker
4 personen aanwezig zullen zijn.
6. Voorstel voor aanpassing verordening. Op 12 mei op de agenda van de gemeenteraad Land
van Cuijk. Het blijkt dat het niet gaat om een aanpassing maar een nieuwe verordening. We
zijn aanvankerlijk van mening dat als op 12 mei deze verordening door de raad vastgesteld
wordt het werkatelier over de ontwikkelingen van de Plassen een soort mosterd na de
maaltijd is. Bij nadere discussie en a.d.h.v. intensief vergelijken van oude en nieuwe
verordening (Ed met complimenten) zien we af van inspreken dan wel procedureel bezwaar,
zo dat al mogelijk zou zijn. ( dat laatste zoeken we nog uit.)

7. Brainstorm over plan leefbaarheid. We hebben hiervoor nu te weinig tijd en agenderen het
voor de vergadering van maandag 13 juni. Tweede maandag van de maand dit keer ivm
Pinkstermaandag 6 juni.
8. Rondvraag
a. Johan geeft korte samenvatting van de gang en stand van zaken mbt de opvang van
Oekraiense vluchtelingen op Europarcs. We hopen binnen afzienbare tijd een vrijwiligers
bijeenkomst te plannen om alle gelegenheid te geven voor uitwisseling van ervarigen,
vraag en antwoord en ruimte voor het hoe verder nu bekend is dat 16 juni einde van het
verblijf op Europarcs is.
b. de aanvrage voor de subsidie 2023 moet voor 1 juli de deur uit zijn. Jan van Essen , Johan
en Ed zullen binnenkort hiervoor een afspraak maken.
c. Het definitief maken van het KernenCV van Linden ligt inmiddels bij de gemeente.

Datum volgende vergadering: ma 13 juni a.s.
Johan van den Boom
Secr. DR Linden
04-05-2022

