
Verslag vergadering dorpsraad 19 jan.2012 

1 Opening: 

Er ligt een lijst waarop de aanwezige hun gegevens kunnen invullen. Deze wordt als 
presentielijst toegevoegd aan het verslag van de vergadering. 

Jan opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

Mededelingen: 

-De fietsoversteekplaats bij de Raamweg wordt aangepast, zodat deze veiliger wordt. 
  

-Het activiteitenbord is bijna klaar, en kan dan geplaatst worden. 

-De dorpsraad is bezig met het organiseren van een herhalingscursus AED. De dorpsraad wil 
ook bijdragen in de onkosten. De dorpsraad van Katwijk organiseert binnenkort een AED 
cursus. Hiervoor kunnen ook Lindenaren zich opgeven. 

-De dorpsraad kan weer opgeven waaraan men het bedrag, dat de gemeente beschikbaar 
stelt voor het sociaalfonds wil besteden. Er  wordt voorgesteld om b.v. krukken voor bij de 
statafels van de burcht te kopen. 

2 Aanvulling dorpsraad: 

Jan van Essen stelt zich beschikbaar en wordt bij acclamatie gekozen. Er wordt een dringende 
oproep gedaan voor nog 1 of 2 personen ter versterking van de dorpsraad.  

Omdat Rik door onvoorziene omstandigheden nog niet aanwezig is, wordt het afscheid  van 
Rik uitgesteld tot het einde van de vergadering. 

3 Vaststelling dorpontwikkelingsplan: 

Omdat iedereen het dorpsontwikkelingsplan gekregen heeft en er een aantal exemplaren ter 
inzage ligt, volstaat Jan met een korte uitleg van de reden waarom het dorps- 
ontwikkelingsplan vastgesteld moet worden. Het zal als houvast gaan dienen voor de 
dorpsraad. 
 
Mien Heijnen en Willemien Selten vragen zich af wat zij zich moeten voorstellen bij een 
geluidsscherm. Zij willen geen “lelijk” kunststof scherm. Volgens hen is de overlast na het 
aanleggen van de zoab zoveel minder dat het vraag is of er wel een scherm moet komen. 
Sommigen zijn het hiermee eens, anderen ervaren wel minder overlast, maar nog steeds een 
flinke overlast. 
Rola vraagt of zij zich goed herinnert dat er een tweede laag zoab aangelegd zou worden. 
Hierop kan niet meteen een antwoord gegeven worden. Dit moet nagezocht worden. 
Waar men wel bezorgt over is, is dat het lawaai weer meer wordt als eind 2012 de maximum 
snelheid wordt verhoogd naar 130 km. per uur. Iemand vraagt of de dorpsraad hiertegen 
geen bezwaar kan maken. 
 



Het onderwerp woningbouw komt in agenda punt vier aan de orde. Men vraagt zich af of de 
gemeente wel interesse heeft, gezien het feit dat zij hun eigen bouwgrond door het instorten 
van de woningmarkt niet kwijt raken. Een aantal aanwezigen vraagt zich af of er wel 
behoefte is aan seniorenwoningen. Zij zijn denken dat als ouderen niet meer in hun woning 
kunnen blijven wonen, zij liever naar Cuijk willen verhuizen. Meer voorzieningen waar zij dan 
naar toe kunnen zonder afhankelijk te zijn van derden. 
Fons vind de vergrijzing wel meevallen, de woningen die het laatst verkocht zijn in Linden zijn 
juist gekocht door jonge mensen/gezinnen. 
 
De dorpsraad is van mening dat het een uitdaging is om wonen en zorg te bundelen zodat de 
leefbaarheid van Linden voor een zo groot mogelijke groep behouden blijft. 
 
22 Personen stemmen voor, 5 tegen het vaststellen van het dorpontwikkelingsplan. 
 
Voor de komende vergadering zal nader gekeken worden naar geluidsoverlast en wat is nu 
precies kleinschaligheid in verband met de toeristische ontwikkeling. Johan van den Boom 
zegt toe uit te zullen zoeken wat precies onder kleinschalig wordt verstaan. 
 

4 Plan voor renovatie of nieuwbouw van de Burcht in combinatie met de bouw van woningen 
voor senioren en starters. 

 Over de wenselijkheid van de bouw van senioren en starters woningen is al gesproken bij het 
vorige agenda punt. Het feit dat Smals op termijn verdwijnt uit de Burcht, de bouwtechnische 
toestand van de Burcht en de extra middelen die de gemeente beschikbaar heeft voor dorps- 
en wijkaccommodaties is aanleiding om de mogelijkheden te bekijken die voor Linden 
mogelijk zouden kunnen zijn. 

 Een aantal punten passeren de revue: 

 De gasrekening bedraagt ongeveer 10.000 euro per jaar. Smals betaalt ruim 700 euro incl. 
energie en water. 

 Gemeente komt volgens aanwezige leden van het stichtingsbestuur zijn toezegging over bv. 
nieuwe ramen en kozijnen niet na. Wel is een bureau uit Den Bosch in opdracht van de 
gemeente komen kijken naar de Burcht. 

 De conclusie van de aanwezigen is: 

 Linden wil een toekomstbestendig gemeenschapshuis. Men vindt het belangrijk dat de 
huidige functies in tact blijven. Dus de grote intact houden zodat de muziekgezelschappen 
oefenruimte hebben, carnaval en alle anderen activiteiten behouden kunnen blijven. Maar 
ook het plein is belangrijk in verband met bv. de vierdaagse doorkomst en opbrengsten 
hiervan voor een aantal verenigingen. 

 Op dit moment gaat de voorkeur uit naar renovatie, omdat men denkt dat dit de meeste 
garantie biedt voor het behouden van wat er nu is. 



 Er wordt een werkgroep gevormd. Hiervoor geven zich op. Jolanda Martens, Theo Emons, 
Han Maassen, Willemien Selten, Gerrit van Raay. Er zal ook nog iemand vanuit de Stichting 
Burcht zitting in de werkgroep zitting nemen. 

 Op 3 onthoudingen na stemt iedereen in met het plan van aanpak. 

5 Stand van zaken m.b.t. voorbereiding bestemmingsplannen. 

 Dommelsvoort: 

 De dorpsraad heeft een zienswijze ingediend zoals afgesproken op het vorige overleg met de 
inwoners van Linden. Het behoud van de weg naar Beers ook voor auto’s en niet alleen voor 
voetgangers was een onderdeel  van de ingediende zienswijze en het vestigen van de 
jachthaven van Brasker op de Dommelsvoort en niet aan de Hardweg. 

 Jachthaven Hardweg: 

 De voornaamste punten zijn. 

  Geen samenhang in de plannen. Bv. de totale verkeersdruk. 

 De jachthaven wordt uitgebreid ten opzichte van het bestaande. De dorpsraad heeft nog een 
keer gepleit voor vestiging op de Dommelsvoort. Plannen samen met uitbreiding camping te 
veel van het goede. 

 In een gesprek met de verantwoordelijke wethouder en de betrokken ambtenaren heeft de 
dorpsraad de zienswijze inmiddels toe kunnen lichten. 

 De heer Brasker merkt op dat de zienswijze met betrekking tot de vaste bebouwing niet 
klopt. 

 Petra antwoord dat het hier niet alleen gaat over nieuwe bestemming, maar ook 
bestemmingen die zijn overgenomen uit het Bestemmingsplan Beerse Overlaat dat in 1993 
door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Beers is goedgekeurd en in 1994 onder 
de gemeente Cuijk onherroepelijk is geworden. 

6 Sluiting: 

 Voordat Jan de vergadering sluit wordt afscheid genomen van Rik met een slijters bon en een 
bloemetje voor alle werk  dat hij gedaan heeft in zijn periode als dorpsraadlid en zeker ook 
voor de extra maanden die hij zich nog ingezet heeft omdat de dorpsraad onderbezet was. 

 Rik dankt voor de attentie en zegt nog een paar lopende zaken af te werken. 

 Na de mededeling dat Jan op bij de uitleg over de microzanden op 16 januari aanwezig is 
geweest en dit punt hiermee waarschijnlijk afgesloten kan worden, sluit hij met dank voor de 
aanwezigheid de vergadering.  

 

  


