
 Verslag van de bestuursvergadering van maandag 4 april 2022     

Aanwezig: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom 

Ed Tigchelaar Els van Daal en Henriette Huisinga. 

Janneke Straten heeft zich afgemeld. 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda  

  

2. Verslag vorige vergadering van 7 maart  2022 

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

1. Terugblik overleg met gebiedsmanager Willem Kraanen en Wethouder 17 maart j.l. 

Met name over de procedure waren er kritische geluiden van de wethouder milieu 

Antoinette Maas;  er moet meer balans komen tuussen milieu en de nu voorgestane 

ontwikkelingen. Als DR Linden hebben we het balletje aan het rollen gebracht. De 

afspraak over het laten horen wie de stakeholders zijn is nog niet door Willem Kraanen 

ingelost. 

2. Terugblik overleg met  De Groene Kraaij  8 maart j.l. Zij stelden dat de uitgangspunten  

niet juist zijn. Natuurwaarden zijn niet meegenomen. Afspraak: we blijven elkaar 

informeren. 

3. terugblik overleg met Fra Jurgens en Janneke Notermans op 24 maart j.l. Ze denken 

praktisch met ons mee om te bezien hoe de kern van Linden, kerk, pastorie met tuin en 

de wei ervoor behouden kunnen blijven. Onlangs is duidelijk geworden dat de kerk nog 5 

jaar voor diensten behouden blijft.   

4. Terugblik op het overleg met stakeholders in Evive op 29 maart j.l. We waren met 5  

 personen aanwezig. Vonden het een matige presentatie. De wethouder A. Maas was 

minder stellig dan op ons overleg van 17 maart, waarbij ze aangaf dat en wel sprake 

dient te blijven van een betrouwbare overheid en m.a.w. er niet makkelijk van koers 

gewijzigd kan worden. Wel werd daar duidelijk dat simpel uitgaan van maten van 

oppervlakte wateren voor watersport een te eenzijdig uitgangspunt is. 

We zijn er nog niet mee klaar en de voorzitter stelt voor een brief te schrijven aan het 

college waarin we met name de procedure van behandeling meer ervaren als het erdoor 

jagen van voorop gestelde doelen dan een proces vanzorgvuldige belangen afweging. 

5. Mbt de eerder vrijgegeven leefbaarheidsgelden van de provincie NBr (Johan > Jos J.) 

6. Mededeling van Els mbt contact over wonen en zorg, en dat valt ook onder leefbaarheid, 

16 juni wordt daar een bijeenkomst over gehouden. 

 

4. Consequenties wet WBTR (p.m.)  

De UBO melding is tijdig gedaan. De voorzitter wil de verdere gang van zaken  rond de WBTR 

inbrengen bij het platform overleg. Dat heeftoverigens wegens ziekte van de nieuwe 

voorzitter al langere tijd geen doorgang gevonde. Jan vd Broek houdt het in de gaten. 

 

5. Terugblik op informatieavond 30 maart 2022.  



De sfeer was goed, de opkomst groot. De Heeswijkse kampen waren er niet Beers wel. We 

ontvingen veel lovende kritiek uit de gemeenschap. Ook de politiek was positief verrast en de 

samenhang tussen de diverse thema’s werd voor iedereen goed zichtbaar. De pauze kwam 

iets te snel, er waren nog veel vragen over Topparken. Maar we zaten ook aan het 

tijdschema vast. Veel zorg werd geuit over de langzaamverkeer route vanaf het ophaal- 

bruggetje naar de stoplicten in Beers ;die dreigt in het water te vallen. Er was veel support 

voor ons voorbereidend werk met complimenten aan Han voor de powerpoint. We telden 

ongeveer 45 Lindenaren en 20 gasten, externe deelnemers. Het concept verslag zal nog aan 

gevuld worden (Els) en samen met de powerpoint presentatie op korte termijn op de website 

Grootlinden geplaatst worden. Na de bijeenkomst heeft Els nog gesproken met Henk van 

Eldijk die de toezegging heeft gedaan dat wij in het 2e kwartaal een overzicht krijgen van alle 

procedures die lopen en op welk moment waar gepubliceerd wordt met welke 

bezwaartermijnen. 

 

        

6. Voorstel voor aanpassing verordening. Reactie van de Dorpsraad Linden 

We maken contact met Ton Keijzers vanuit zijn nieuwe functie om helder te krijgen in welk 

stadium het besluitvormingsproces van de KP zich nu precies bevind. (Johan) We zullen 

hierop nog nader reageren naar de gemeente, zie ook onder punt 4 bij ingekomen stukken. 

(Jan vd Broek).  

 

7. Rondvraag 

Ed vraagt waarom de kerkklok al meer dan een jaar niet meer verlicht is. Antwoord, de 

gemeente vind het te duur. Als dat zo is willen we toch nadere actie in deze. 

Daarnaast besluiten we om als Topparken met z’n MER op tafel komt dan wel als er 

tekeningen van ontwerp planningen zijn om opnieuw een avond voor het dorp te 

organiseren om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ditzelfde geldt ook voor de verdere 

uitwerking en besluitvorming over de visie en het uitvoeringplan Kraaijenbergse Plassen (in 

combinatie met uitwerking plan Topparken) 

 

  

            

         

 

Datum volgende vergadering: ma 2 mei a.s.  

 

Johan van den Boom 

Secr. DR Linden  

05-04-2022 


