Overzicht activiteiten vanaf 13 september 2012
Ontwerpbestemmingsplannen waarop via een inspraakprocedure gereageerd is.
Jachthaven Brasker. Omdat de vragen gesteld bij het voorontwerpbestemmingsplan niet
afdoende beantwoord waren.
Kraaienbergse Plassen: Geen aanleiding voor het indienen van een inspraak omdat de
vragen gesteld bij het voorontwerp afdoende beantwoord zijn.
Camping het Loo: Onze zienswijze via de website bekend gemaakt
De Hostert B&B: De dorpsraad heeft geen inspraak ingediend op het bestemmingsplan.
Een aantal opmerkingen die de dorpsraad gemaakt heeft naar aanleiding van het
voorontwerp bestemmingsplan zijn verwerkt bv. Het aantal verblijfseenheden en het
aantal personen per verblijfseenheid. Over de 150 meter grens gaan we nog verder
uitzoeken voor de toekomst.
I-Dop aanvraag:
I-Dop aanvraag voor renovatie Burcht is gehonoreerd: Presentatie was op 12 december
2012
Het project werken aan een vitaal Linden niet. Dit project is inmiddels met eigen
middelen opgestart.
Platform wijk en dorpsraden:
Deze bijeenkomsten vinden drie maal per jaar plaats. Hier houdt men elkaar op de
hoogte van projecten en problemen waar men tegen aan loopt en wordt gekeken of via
samenwerking meer tot stand gebracht kan worden.
B.V om via een gezamenlijke aanvraag provinciale subsidie te krijgen. Een mooi
voorbeeld hiervan is de bijeenkomst van 19 september samen met dorpsraad Vianen.
Via het platvorm is hulp gevraagd bij het uitzetten van de wandelknooppunten route.
Jan van Essen heeft dit op zich genomen. Het knooppunt is inmiddels officieel geopend.
Praktische zaken:

Het pad langs het gemaal is opgeknapt en zijn overstaphekjes geplaatst langs Den Drul.
AED kast is naar buiten verhuisd. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van de
gemeente. De Dorpsraad heeft een bijdrage gegeven voor een herhalingscursus AED.

Bijwonen van diverse bijeenkomsten/voorlichtingsavonden via gemeente of vereniging van kleine kernen:
Bv. Ouderen, zorgcoöperatie, energiecoöperatie, brug Steegstraat
Overleg met gemeente.
BV Brug Steegstraat, Olie en Stoom.
Verder zijn er inwoners benaderd met het verzoek om mee te werken aan een
onderzoek naar mobiliteit in Linden.

