
      SVL tekent bezwaar aan tegen weghalen brug 2013 

In een brief aan B&W en de raadsleden tekent de Stichting Vierdaagse Comité Linden bewaar aan 

tegen de voorgenomen verwijdering van de brug tussen Linden en Beers zonder de zekerheid van een 

tijdige nieuwe verbinding. 

In die brief zetten zij uiteen wat de achtergrond van de bewaren is en vragen zij slechts toe te staan dat 

de brug wordt weggehaald als er een adequate nieuwe verbinding gerealiseerd is.  Zij verzoeken 

dringend met dit standpunt rekening te houden bij de overwegingen en besluitvorming dienaangaande. 

 De inhoud van de brief luidt als volgt: 

Linden, 19 oktober ’13 

Aan Burgemeester & Wethouders en Raadsleden van de Gemeente Cuijk, 

Via publicaties in het weekblad en informatie van Wethouder Joon op de jaarvergadering van de 

Dorpsraad in Linden werden wij geïnformeerd over het voornemen om de brugverbinding tussen 

Linden en Beers op korte termijn weg te halen zonder een onmiddellijk vervangende oplossing. 

Onze stichting organiseert als overkoepelend orgaan van de verschillende verenigingen in Linden de 

jaarlijkse doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse door Linden. Doelstelling hiervan is meerledig maar 

in hoofdzaak bestaat onze rol uit het ordelijk, feestelijk en gastvrij onthalen van bijna 20.000 

wandelaars. Linden staat al 18 (!) jaar bekend als de eerste enthousiaste Brabantse doorkomstplaats 

waar wandelaars en toeschouwers reikhalzend naar uitkijken. De unieke jaarlijks wisselende 

thematische aankleding van het dorp wordt door wandelaars en dagjesmensen zeer gewaardeerd. 

Een tweede belangrijk doel is het verwerven van inkomsten om de lasten van de diverse activiteiten 

van de deelnemende verenigingen door het jaar heen te kunnen financieren. Naast de belangrijke 

inkomsten per vereniging wordt ook jaarlijks een goed doel uitgekozen dat een evenredig deel 

tegemoet mag zien. Voor de verschillende verenigingen is dit een substantieel bedrag dat een 

wezenlijke dekking in de begroting geeft! 

Naast dit alles is de doortocht gewoon een ontzettend gezellig feest met een warm gevoel voor 

wandelaars en Lindenaren. Ook een belangrijke toeristische en recreatieve highlight, getuige de vele 

bezoekers en toeschouwers die ook na de doortocht de versieringen komen bekijken. Niet voor niets 

schenken bijvoorbeeld SBS6, omroep Brabant en omroep Gelderland jaarlijks in hun TV-rapportage 

aandacht aan de doortocht in Linden. Dit jaar mochten we hiervoor van de gemeente Cuijk de 

aanmoedigingsprijs van het Cultuurfonds ontvangen! 

Het mag duidelijk zijn dat de doorkomst voor Lindenaren en wandelaars een groots evenement is. 

Groot is dus ook onze zorg dat de route door het ontbreken van de brugverbinding verlegd zal worden. 

Een alternatieve route door Linden vervolgd via Camping Den Drul/Rode Voort naar de vaste route 

door Beers is ongeveer 2 kilometer extra wandelen. Met de wetenschap dat Gassel en met name Grave 

al jaren hun best doen om ook het grote legioen van 40 km wandelaars in hun gemeente te onthalen, 

kunt u dus begrijpen dat onze zorg van het gedwongen verleggen van de route en het schrappen van 

Linden als doorkomstplaats niet alleen denkbeeldig is! En eenmaal verlegd ligt het voor de hand dat 

die nieuwe route de standaard wordt. Daarmee zou een inmiddels mooie traditie en bron van inspiratie 

en inkomsten voor onze verenigingen wegvallen. 

Nu hebben we bij monde van Wethouder Joon begrepen dat de problematiek en dit risico al in enige 

mate onderkend worden en dat er eerste gesprekken met 105 Brugcompagnie gevoerd zijn. Duidelijk 

werd ook dat het leggen van een tijdelijke ponton kosten met zich mee brengt, waarbij de raad zich 



nog moet uitspreken over het goedkeuren daarvan. Met krapte in budgetten is dit dus nog een verre 

van zekere oplossing. 

Met deze brief doen wij een dringend beroep op u om: 

• met de firma Smals overeen te komen dat de huidige brug pas weggehaald wordt als een nieuwe 

permanente verbinding is gerealiseerd. Die verantwoordelijkheid had de gemeente naar zich toe 

moeten trekken nadat reeds lang bij de gemeente bekend was dat deze brug zou gaan verdwijnen. Het 

uitblijven van enige actie hierop is de gemeente aan te rekenen en wij maken dan ook bezwaar tegen 

het door Wethouder Joon verwoorde standpunt dat dit te betreuren is, maar dat hier niets meer aan te 

doen zou zijn. Middelen hiervoor zijn eerder begroot en gereserveerd. Extra kosten die nu ontstaan 

door onzorgvuldigheid en het ontbreken van tijdige actie van de gemeente mogen geen reden zijn om 

niet tot een adequate oplossing te komen. 

• Indien de eerste oplossing niet mogelijk mocht blijken, als gemeente dan te zorgen voor een 

(tijdelijke) verbinding die onmiddellijk na het weghalen van de huidige brug gerealiseerd wordt en 

blijft liggen tot de nieuwe permanente brug is gereed gekomen. Een voorbeeld hiervoor werd door 

wethouder Joon reeds aangedragen. 

• in een uiterste situatie, waarin de gemeente geen oplossing kan vinden voor een langdurige 

alternatieve rechtstreekse verbinding met Beers, in ieder geval voor de Vierdaagsedoortocht een 

tijdelijke oplossing te garanderen. Bijvoorbeeld middels de genoemde pontonverbinding. 

Mocht het ontbreken van een goede oplossing leiden tot een situatie waardoor de route niet meer 

zodanig door Linden voert dat onze jaarlijkse initiatieven gehandhaafd kunnen blijven, vragen wij aan 

u als Gemeente een fonds te voorzien waaruit de Lindense verenigingen jaarlijks een financiële 

ondersteuning krijgen overeenkomstig de recente inkomsten. 

In het vertrouwen van een positief besluit en een structurele oplossing zien we uw schriftelijke reactie 

graag op korte termijn tegemoet. 
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