
Van de Dorpsraad 

Van de Dorpsraad Linden 

Op woensdag 6 mei heeft het bestuur van de Dorpsraad Linden overleg gehad met een aantal 

bestuursleden van Stichting De Burcht n.a.v. hun verzoek om een bijdrage in de kosten van de opknap 

van het voorplein van De Burcht.  

Het bestuur van Stichting De Burcht heeft daarvoor een plan laten maken maar dat plan is financieel 

niet haalbaar. Overleg (of pogingen daartoe) met de gemeente over een mogelijke bijdrage of het 

beschikbaar stellen van materialen heeft tot nu geen resultaat opgeleverd. Ook pogingen voor overleg 

over voorstellen om onderdelen van het plan te laten verlopen in samenwerking met het bedrijf dat het 

project “afkoppeling hemelwaterafvoer van de riolering” zal realiseren hebben nog geen concreet 

resultaat opgeleverd. Wel heeft het bestuur uit eigen reserves al bestratingsmateriaal aangeschaft toen 

er een heel gunstige aanbieding was. 

Het bestuur van de Dorpsraad Linden heeft staande de vergadering -het overleg was ook een staande 

vergadering op het voorplein van De Burcht- besloten om vanuit het budget “Sociale Vernieuwing” 

waarover de Dorpsraad kan beschikken een budget van € 3000,- in 2020 ter beschikking te stellen om 

een eerste fase van de opknap te kunnen uitvoeren. Tevens zal de Dorpsraad contacten leggen met de 

gemeente over mogelijke bijdragen van de gemeente en over samenwerking met de aannemer die het 

project “afkoppeling hemelwaterafvoer van De Burcht” uitvoert al is het maar om te voorkomen dat 

dingen twee keer gebeuren. 

In dit verband is het goed te vermelden dat het bestuur van de Dorpsraad het besluit ook kon nemen 

omdat de het nieuwe monument gerealiseerd is voor € 8018,-  (royaal onder het begrote maximum van 

€ 9000,-) en omdat de bijdrage van de Dorpsraad aan de inrichting van de nieuwe ingang van Linden 

bij het nieuwe monument eveneens beperkt is gebleven, allemaal dankzij sponsors en samenwerking 

met het Waterschap en gemeentelijke diensten.  
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