
     

 

Aanwezige bestuursleden:  Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen en Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Han Maassen 
Aanwezig op uitnodiging: Anja Verweij 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda: 
 Jan van den Broek opent de vergadering met de mededeling dat agenda punten  6 en 7 naar voren 
 worden gehaald vanwege de aanwezigheid van Anja Verweij. 
 
6. Stand van zaken ouderenproject. 
  
 -Afhandeling project voorbereiding mogelijk regionaal project (bureau zet) 
 Zoals afgesproken in het platvorm overleg zou Willy Thijssen namens een viertal dorpsraden het 
 voortouw nemen. Hierover is nog geen nieuws te melden. Het budget dat over is voor de hulp van bureau 
 ZET (provinciale ondersteuning)wordt terug gegeven. Eventueel zal ter zijner tijd een nieuwe aanvraag 
 worden ingediend. 
  
 -Verder te nemen initiatieven? 
 Er zal een groepje gevormd worden van ±6 personen. Jan van den Broek zal dit in samenwerking met Han 
 Maassen doen. Het doel is, inventariseren van bestaande mogelijkheden, bewust maken, informeren. 
 Het tijdspad waarin het een en ander moet gebeuren is;  
 1 februari moet het groepje samengesteld zijn  en 1 augustus moet de lijst klaar zijn. 
 
7. Stand van zakenproject toeristische ontwikkelingen in Linden. 
 
 -Verslag Anja Verweij. 
 Anja licht het rapport toe.  
 Stap 1 Naar aanleiding van opmerkingen van Johan op redactioneel gebeid (bv. de zin  in een generatie 
  tijd is Linden veranderd van een agrarisch in een toeristisch dorp" er is wel toerisme in Linden  
  maar Linden is daarmee nog geen toeristisch dorp) zal het bestuur voor 20 december eventuele 
  opmerkingen doorgeven aan Anja. Anja zal dit verwerken in een verslag. In de tweede helft van 
  januari zal dit terug gekoppeld worden naar het bestuur. 
 
 Stap 2 Gemeenschappelijk beeld vormen, juist in rustiger tijden. Anja zal hiervoor bouwstenen  
  aanleveren. 
 
 - Uren verantwoording Anja. 
 De ingediende declaratie wordt goedgekeurd. Half januari zal bekeken worden of er meer uren nodig zijn. 
 Anja en Han verlaten de vergadering. 
 
2. Verslag vorige vergadering. 
 Vanwege tijdgebrek wordt dit uitgesteld naar de volgende vergadering. 
 
 
 

Verslag bestuurvergadering van:  11 december 2013  
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



3. Mededelingen. 
  
 -Reactie van de dorpsraad op bestemmingsplan jachthaven. 
 De nu te nemen stap zou de stap naar de raad van staten zijn. Gezien de inhoud van het bezwaar, wordt 
 hiervan afgezien en besloten om de zaak verder te laten rusten. 
 
 -Declaraties leden bestuur. 
 Deze worden goedgekeurd. Jan van essen zal de bedragen overmaken. 
 -Behandeling bezwaarschriften 12 dec. 19.00 uur. 
 De behandeling door de commissie bezwaar in verband met het bezwaarschrift tegen het verwijderen van 
 de brug in de Steegstraat is door de uitspraak van de voorzieningen rechter door de commissie geschrapt. 
 
 -Verkeersonderzoek. 
 Hierover is nog geen nieuws van de gemeente of het bureau dat het onderzoek uitgevoerd heeft. 
 
 
8. Rondvraag en volgende vergadering. 
 Niemand heeft een rondvraag.  
 De volgende vergadering zal op maandag 13 of donderdag 16 januari gehouden worden mits de Burcht 
 beschikbaar is. Hierna sluit Jan de vergadering. 
 
 
  
    
 
 
   
 
 
 
 

                                                                                                 


