Jaarvergadering dorpsraad 3 oktober 2013: Aanvang20.00 uur:
Ed Tichelaar en Martien Schoenmakers hebben zich afgemeld.
De aanwezigen kunnen een presentielijst invullen.
1.

Opening:
Voorzitter Jan van den Broek heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen:
Als extra agendapunt wordt het verwijderen van de brug in de Steegstraat toegevoegd. Dit punt
wordt meteen behandeld.
Wethouder Joon is aanwezig om nadere uitleg te geven. De brug zal 13 november verwijderd
worden. Indertijd is door Smals een bedrag gestort van 750.000 euro voor een nieuwe brug. De
brug die het college voor ogen heeft zal 1.250.000 euro gaan kosten. Dit is een verschil van
500.000 euro. De gemeente raad zal hier toestemming voor moeten geven. Het is de bedoeling
dat de brug in december op de gemeenteraadsagenda komt. Het gaat om een ophaalbrug van
4,50 meter hoog waar verkeer met een gewicht van 45 ton overheen kan. Hoelang het duurt
voor de nieuwe brug gereed is, is niet te zeggen. Het zal in ieder geval niet voor de
zomervakantie van 2014 zijn, een jaar zonder brug is niet denkbeeldig. Het college wil er in
ieder geval voor zorgen dat er tijdens de vierdaagse een tijdelijke voorziening is bv. in de vorm
van een pontonbrug.
Er volgt een levendige discussie waaruit de volgende conclusie getrokken kan worden.
Een jaar zonder brug is veel te lang, men is bang dat er dan helemaal geen brug meer komt.
Linden heeft immers slechte ervaringen op het gebied met toezeggingen al of niet van
tijdelijke aard. Bijvoorbeeld; brug naar Gassel, tijdelijke Jachthaven Brasker. De gemeente had
de plannen al lang klaar kunnen hebben, twaalf jaar geleden was al bekend dat de brug die er
nu ligt van tijdelijke aard is.
De dorpsraad brengt in dat de gemeente 2 jaar geleden al door Smals gewaarschuwd is dat de
brug er september/oktober 2013 uit zal gaan.

3.

Verslagen van de vergaderingen van 13 september en 12 december 2013.
Het verslag van 13 september is eerder op de Lindense website gepubliceerd. Er zijn geen op
of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
12 December was de presentatie van de I-dop aanvraag en geen vergadering. Er is toen geen
verslag gemaakt.

4.

Samenstelling bestuur:
Er is niemand aftredend. Johan van den Boom heeft zich kandidaat gesteld. Johan maakt
kenbaar dat hij zich afzijdig wil houden in discussies over zaken die al langer spelen en waar
hij in het verleden op andere wijze bij betrokken was. Dit om de bekende dubbele petten te
vermijden.
Rik Nuijen merkt op dat hij dit jammer vind, hij vindt het een voordeel als bij het nemen van
belangrijke besluiten zoveel mogelijk meningen mee genomen worden.
Johan wordt bij hand op steken gekozen.

5.

A. Jaarverslag van het bestuur:
Er wordt een korte leespauze ingelast om het jaarverslag te lezen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld.
B. Financieel jaarverslag:
Martien Schoenmakers en Ed Tichelaar hebben de kas gecontroleerd. Beiden kunnen niet
aanwezig zijn. Via een brief laten zij weten dat alles in orde is bevonden. Het financieel
jaarverslag wordt vastgesteld.

6.

Stand van zaken renovatie de Burcht:
Wil Willemse doet verslag namens het bestuur van stichting de Burcht. Er is een gesprek
geweest met een advies bureau voor begeleiding van het project. Inmiddels is er ook een
gesprek geweest met de firma Smals. Deze hebben aangegeven per 1 januari geen gebruik
meer te maken van de Burcht zodat er met de verbouw begonnen kan worden. 1 Januari is de
streefdatum om met de verbouw te beginnen. Frans Schimmel geeft aan dat er op dit moment
gewerkt wordt aan een inventarisatie rapport betreffende asbest.

7.

Zelf werken aan een vitaal Linden.
Dit project was het tweede i-dop project dat de dorpsraad ingediend heeft. De gemeente raad
heeft deze aanvraag niet gehonoreerd. De dorpsraad zal dit project in een afgeslankte vorm uit
eigen middelen en met behulp van het fonds sociale vernieuwing financieren. Anja Verweij zal
dit project begeleiden.
Het eerste project is, ouder worden en blijven wonen in Linden. Anja Verweij heeft inmiddels
gesproken met de inmiddels opgeheven werkgroep. Op dit moment zijn er mogelijkheden om
subsidie aan te vragen bij de provincie. Het moet dan wel om een gezamenlijk project gaan
met andere kernen/wijken. Stichting ZET (provinciale stichting) heeft een inventarisatie
gemaakt van vragen en ideeën die in de verschillende kernen/wijken leven. Meerdere kernen
hebben de zelfde onderwerpen naar voren gebracht, o.a. wonen, diensten en talenten ruil,
elkaar ontmoeten, kleinschalig vervoer. 23 Oktober zullen de uitkomsten voorgelegd worden
aan het platvorm van de wijk en dorpsraden. Daarna zal een gezamenlijke aanvraag voor
subsidie bij de gemeente ingediend worden.
Het tweede project is de toeristische ontwikkeling in Linden. De bedoeling is om na te gaan
hoe “de Lindenaar” tegenover het toenemende toerisme staat. Afwijzend of ziet men ook
kansen. Via een begeleidende brief bij de uitnodiging voor deze vergadering is gevraagd of
betrokken inwoners zich op wilde geven voor de gesprekken met Anja Verweij. De dorpsraad
heeft een aantal namen doorgegeven en Anja doet een oproep om zich alsnog op te geven. De
gesprekken worden op 7 en 8 november gehouden. De ene dag in de middaguren en de andere
dag in de avonduren. Om het een ander goed te laten verlopen wordt gevraagd om zich van te
voren aan te melden.

8.

Podium voor ideeën en plannen.
-Er zijn geen aanvragen ingediend om van de gelegenheid gebruik te maken om eventuele
ideeën toe te lichten.
-Jan van den Broek vermeldt dat de gemeente bezig is met een onderzoek om glasvezelkabel
aan te leggen. Zij willen hiervoor ook subsidie aanvragen bij de provincie.
-De gemeente is ook bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van een energie
coöperatie. Ook dit onderwerp zal op de agenda staan van het platvorm wijk en dorpsraden.
-Evert Houman is bezig geweest met het uitzoeken van de mogelijkheid om achter zijn huis op
gemeente grond een zonnepanelenpark te maken. De grond is niet beschikbaar en er zal naar
een andere locatie uitgezien moeten worden. Daarnaast zijn er nog tal van factoren die het
opzetten van een gezamenlijk zonnepanelen park bemoeilijken. Op dit moment is het
aantrekkelijker particulieren zonnepanelen te plaatsen dan een gezamenlijk park op te richten.
Jan van den Broek oppert om ook eens na te denken over energie uit water. Dit is er immers
rondom Linden in overvloed.
-Op de oproep om zich kandidaat te stellen voor de participatie is geen reactie gekomen.
Kandidaten kunnen zich alsnog melden. De nieuwe participatieraad start gelijktijdig met de
nieuwe gemeenteraad.

9.

Rondvraag:
Wil Willemse, Jos Bakker, Frans Schimmel en Fonds Heijnen melden zich aan.

-Wil Willemse merkt op dat bij het kleine bruggetje in de Steegstraat net buiten Linden een
slootje liep. Dit is inmiddels dichtgegroeid met planten terwijl het in het verleden schoon
gehouden werd. Jos Bakker weet als oud medewerker van Smals dat het slootje afgesloten is
omdat het gebied veranderd is in een zogenaamd nat-dras gebied. Jan van de Broek merkt op
dat je voor dit soort vragen altijd de gemeente kunt bellen.
Jos Bakker vraagt zich af of de dorpsraad zich wel genoeg verdiept heeft in de
bestemmingsplannen van met name de camping en de B&B aan de Hostert, en of de dorpsraad
voldoende oor heeft/gehad heeft voor de mening van die inwoners die hier afwijzend
tegenoverstaan. Jos vraagt of het niet zinvol is om via een enquête uit te zoeken hoe de mening
over de recreatie in Linden is.
Jan van de Broek antwoordt dat de dorpsraad, rekening houdend met diverse meningen
geprobeerd heeft een weloverwogen beslissing te nemen. Bij agenda punt 7 is het onderwerp
toerisme aan te orde geweest. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal het onderwerp op
de agenda gezet worden. Jos zal van het besluit op de hoogte gesteld worden.
Frans Schimmel vraagt, als er met de vierdaagse een pontonbrug komt, krijgen we dan net als
in Cuijk een proefafsluiting met parachutisten en een feestje? De wethouder heeft hierop geen
antwoord.
10.

Met deze jolige noot en de uitnodiging om onder het genot van een drankje nog even na te
kaarten sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.

Petra Schimmel
Secretaris

