
Verslag vergadering Dorpsraad bestuur van maandag 6 februari 2023 

Aanwezig:  Jan v Essen,  Ed Tigchelaar, Janneke Straten, Els van Daal, Bart Bakker en Henriette 
Huisinga  (vanaf 21:15) 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Om 20:10 verwelkomt Janneke Straten de aanwezigen en opent de vergadering. 

Aan punt 3, ingekomen post en mededelingen worden de volgende punten toegevoegd. 

o Nieuwsbrief Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein - februari 2023 

o KlimaatGesprekken in bieb Cuijk 

o Nieuwsbrief VKKNB | januari 2023 

o Regiodeal  

o Uitnodiging Thema-avond Verkeersveiligheid Team Lokaal 13 februari a.s. 

 

2. Verslag van de vergadering van maandag 9 januari jl. 

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd. Geen opmerkingen. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

a. Afscheid van Wim Hillenaar. 

Janneke vond het een mooi en lopend afscheid. Cadeau en kaart zijn overhandigd. Het cadeau voor de 4- daagse is 

benoemd. Alleen moet Els dat nog even aan de 4-daagse commissie melden. 

b. Dementievriendelijk Cuijk en omgeving. Vorig jaar aan deelgenomen door Johan, Els en Janneke. Iedereen kan zich 

opgeven en er aan deelnemen. Daarom wordt besloten de uitnodiging te publiceren.  

c. Proces geluidswal.  

Er is hierover geen bericht binnengekomen. Els heeft een mail gestuurd naar de gemeente (met cc naar onze secretaris 

Johan), omdat wij nog steeds niets van David Sölez hebben vernomen met betrekking tot de geluidswal. Els ontmoet de 

wethouder binnenkort en zal hem vragen wat de stand van zaken is. ( Achteraf blijkt dat er donderdag 2 februari al 

bericht binnen gekomen is bij Jan van den Broek) 

d. Uitbreiding fietsknooppunt 

Johan heeft een mail met onze reactie naar Kathy van Driel gestuurd. Die heeft daar positief op gereageerd en ons 

voorstel overgenomen. Prettige geregeld. 

e. Jaarvergadering Lindense verenigingen dd 16 maart 2023 

Jan van Essen gaat er namens de dorpsraad naar toe. Als dorpsraad brengen wij niets in. 

f. Oproep herdenking en bevrijding. 

Wordt besproken bij punt 7. 

g. Uitnodiging installatie Marieke Moorman 

Els heeft de enige die zich tot nog toe opgegeven heeft. Els gaat samen met haar partner John. Jan wil ook mee. Janneke 

moet nog kijken of ze de avond vrij kan maken. 

h. Nieuwsbrief Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein - februari 2023 

Inloopavond 9 februari van 16:00 tot 18:00 in De Burcht. Els gaat er naar toe. Ed gaat ook. Goede kans om de 
meekoppelkans verbreding Hooge Voort opnieuw onder de aandacht brengen. 

i. KlimaatGesprekken in bieb Cuijk 

Is bedoeld voor alle inwoners en is daarom gepubliceerd.  

j. Nieuwsbrief VKKNB | januari 2023 

Twee interessante artikelen over subsidie: Oranjefonds subsidie voor klimaatbestendiger maken van dorpshuizen en het 

provincie- en cultuurfonds voor kleinschalige projecten t.b.v. dorpsverbetering. Voor gesteld wordt de nieuwsbrief door 

te sturen naar het secretariaat van de Lindense verenigingen zodat zij zelf kunnen kijken of zij voor subsidie in 

aanmerking komen. De brief is al doorgestuurd naar stichting De Burcht. 

k. Regiodeal   

Jos Jongenelen maakt ons op attent dat het beschikbare budget steeds kleiner wordt. Han heeft enkele nieuwe 

voorstellen gedaan. Janneke stelt voor die samen te pakken met de mogelijke subsidie van het provincie- en 

cultuurfonds en dat onder één agendapunt uit te werken. (Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.) 

l. Uitnodiging Thema-avond Verkeersveiligheid Team Lokaal 13 februari a.s. 

Iedereen is er voor uitgenodigd. Bart neemt deel om verkeerscirculatie Linden als knelpunt onder de aandacht 

te brengen. 
 

4. Opzetten van werkgroepen/ buurtcirkels 

Els stelt voor gebruik te maken van de expertise van Sociom. Het voorstel is iemand van Sociom uit te nodigen om ons bij te 

praten over wat en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Els gaat een afspraak regelen. (Na 6 maart.) 

 



5. Concept begroting 2024 

Johan heeft een mooie opzet gemaakt. De 4 punten daarin genoemd worden besproken; Verlichting kerkklok, opknappen 

Maria kapelletje, bestrating JPM Keijzerspleintje, verkeersremmende maatregelen in de Eindsestraat.  

Els zegt dat de gemeente het opknappen van het groen op het plein al in de begroting heeft (of had?) staan en dat daar nu 

een mooi gezamenlijk project van gemaakt zou kunnen worden gericht op de integrale herinrichting van het plein. Iets wat 

John de Valk (gemeente) toentertijd al aangaf: zo zou je naar een geheel nieuw plan voor het plein kunnen kijken. 

De dorpsraad vindt dat het repareren van de kerkklok urgentie heeft. Er moet, via Jan van den Broek, wel 

instemming gevraagd worden van het parochiebestuur. 
Met de rest van de voorgestelde punten is iedereen mee eens. De begroting moet voor 1 april worden ingeleverd. 

 

6. Dommelsvoort/ Greenlabel 

Bart legt plan van aanpak uit.  

 De contacten met een aantal gemeenteraadsleden te intensiveren, waardoor er beter zicht is op de beslispunten 

aangaande de Dommelsvoort. Helaas is de eerste vergadering over meekoppelkansen in de gemeenteraad gemist. Het 

in de gaten houden van de gemeenteraadsagenda is dus erg belangrijk, maar niet eenvoudig. De vraag is of Johan dat al 

niet doet. Met drie mensen uit de politiek, waarvan verwacht wordt dat ze Linden een warm hart toe dragen wordt 

nauwer contact gezocht. 

 Meer mensen met dezelfde belangen te verzamelen. Met de vrienden van de Groene Kraaij, de dorpsraden Beers en 

Gassel en de milieuvereniging Cuijk proberen we met één stem te praten. Ook willen we een gedeeld 

opdrachtgeverschap voor NL Greenlabel. 

 De verbreding van de Hooge Voort is niet als meekoppelkans beschreven in het project Dijkverzwaring. Ook wethouder 

David Sölez was daar verbaasd over. Afwachten wat Waterschap Aa en Maas met de dijk gaat doen. 

Verkeercirculatie: Er zijn helaas niet zo heel veel mensen die de enquête over verkeersknelpunten hebben ingevuld. Er 

wordt door de gemeente een nieuwe mobiliteitsvisie ontwikkeld die eind dit jaar op tafel moet liggen. In 2024 wordt 

erover beslist. 

Verder wordt er nog even gediscuteerd over het plan van de Groene Kraaij om de N321 te verleggen.  

 

7. Oproep Herdenking en bevrijding 

Plaatsen op de website en facebook maar wel met aangepaste tekst. We moeten er wel voor waken dat de dorpsraad niet 

als doorgeefluik van de gemeente gebruikt gaat worden. Er wordt voorgesteld de e-mailadressen van de Lindense 

verenigingen te verzamelen en dit soort mails door te sturen, zodat de dorpsraad daarmee niet belast wordt. 
 

8. Donatiegedrag 

Vastgesteld wordt dat de financiën van de dorpsraad niet gebruikt moet worden voor donaties aan goede doelen, maar 

gebruikt moet worden voor projecten binnen ons dorp. 

 

9. Wat verder ter tafel komt. 

 Er moet voorkomen worden dat de dorpsraad te veel in kas krijgt. Dit om problemen in de toekomst te vermijden. 

Gelukkig zitten er aantal projecten in de pen (zie punt 5). Wel moet gekeken worden hoe groot de financiële buffer 

moet zijn om bv ook juridisch advies inzake de Dommelsvoort te kunnen bekostigen. Er wordt afgestemd dat het 

uitgeven van financiën onder bestuursverantwoordelijkheid valt en niet met de inwoners van Linden gedeeld hoeft te 

worden. De voorgestelde projecten regelmatig agenderen om de voortgang daarvan in de gaten te houden. 

 Er wordt een oproep op de website en facebook geplaatst voor iemand die 3 keer per jaar alle speeltoestellen in Linden 

wil gaan controleren op veiligheid en gebreken. Door de gemeente wordt daar een vergoeding van €90,= voor gegeven. 

 Henriette doet verslag over de bijeenkomst van het mobiliteitscafé. Speerpunten waren: innovatie, sociale inclusie, 

duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit. Wordt vervolgd met Thema-avond Verkeersveiligheid Team Lokaal op 13 

februari. 

 Bart wil nog even terugkomen op het scannen van de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen. Wie gaat dat doen? 

Misschien doet Johan dat al en anders moet er iemand worden aangewezen die dat gaat doen. Er moet wel afgestemd 

worden wat er precies in de gaten gehouden moet worden – wat is er in het belang van Linden.  

 Nieuwe dorpsraad leden: Elize wijst voorlopig dorpsraad af vanwege haar studie. Ook Marcel Derks wil niet actief 

deelnemen, maar wel als extern deskundige functioneren.. Misschien statuten tegen het licht houden om te zien of 

bestuursleden na een periode van 12 jaar toch nog op een of andere manier bij de dorpsraad betrokken kunnen blijven. 

Ondertussen zoektocht instellen naar een nieuwe penningmeester en secretaris. 

 

10. Sluiting  van de vergadering om 22:15 

Linden 8 februari 2023, Ed Tigchelaar (plv secretaris DR Linden) 


