
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen en Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Tonnie Jacobs 
 
1  Opening en vaststelling agenda: 
 Jan van den Broek opnet de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2 Verslag vorige vergadering 15 juni 2015: 
 Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld. 
 
3 Mededelingen: 
 Op het overleg met wethouder Stoffels op 17 juli is toegezegd dat de laatste stand van zaken met 
 betrekking tot wat wel en niet mag rondom de Kraaienbergse Plassen toegestuurd zouden worden. Dit is 
 nog niet gebeurt. Johan neemt contact op. 
 
4 Ingekomen post: 
 -Er is een mailtje binnen gekomen van de zorgkring. Jan heeft niet de tijd gehad om goed te bestuderen. 
 Indien interessant zal Jan het doorsturen naar de andere leden van de dorpsraad. 
 -Via de mail is er een verzoek binnen gekomen voor een kennismaking gesprek met de 
 wijkverpleegkundige. Jan van den Broek zal een afspraak maken. 
 -Mails van Buurkracht. Voor kennisgeving aannemen. 
 
5 LVCnet: 
 Op 31 juli is er een voorlichtingsavond geweest. Niemand van de dorpsraad kon die avond. Tonnie Jacobs 
 is wel geweest en die vond het een goede vergadering. De dorpsraad steunt de plannen (Petra is geen 
 voorstander), ondersteunt de promotie maar gaat de kar niet trekken. Er zouden in Linden reeds 2 
 vrijwilligers zich aangemeld hebben. Jan van den Broek zal proberen om te achterhalen wie dat zijn. Er zal 
 bekeken worden of er samen met Katwijk een voorlichtingsavond gegeven kan worden. Jan van den 
 Broek zal bij de dorpsraad van Katwijk informeren. 
 
6 Stand van zaken "vraag en aanbod site op de Lindense website" 
 Johan heeft hierover gesprekken gevoerd met de beheerders van de Lindense website.  
 Er kan bv een "poot "aan de Lindense website gehangen worden. Er zou dan rechtstreeks contact 
 mogelijk kunnen zijn tussen de hulpvrager en de aanbieder van hulp via een besloten circuit.  
 Ook is er de mogelijkheid van een prikbord en een forum. 
 Op de vergadering van september zal er een eerste demonstratie voor het bestuur plaats vinden en dan 
 kan het in oktober op de jaarvergadering gepresenteerd worden. 
 In een later stadium kan er eventueel gekeken worden of er een app ontworpen kan worden zodat 
 mensen eerder bereikt worden. 
 
7 Voorstellen voor besteding budget Sociale vernieuwing 2015: 
 -Ondersteuning Jeu de Boulle 
 -Doelen voetbalveld opknappen o.a. nieuwe netten en schilderen. 
 -Nette bewegwijzering bezienswaardigheden 
 

Verslag bestuurvergadering van: 17 augustus 2015 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



8 Jaarvergadering: 
 -Jaarverslag Petra 
 -Financieel verslag Jan van Essen 
 -De agenda zal op de site en in rond de torens geplaatst worden.  
 -De datum op het mededelingen bord laten vermelden (Petra) 
 
 Op de agenda plaatsen: Onder 5c nieuw HH reglement.  
  
 De mogelijke verplaatsing van de aanlegsteiger van Olie en Stoom naar de andere kant van de Steegstraat 
 vermelden bij het agenda punt 9. 
 
9 Aanvulling bestuur: 
 Hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
10 Wat verder ter tafel komt: 
 Onderwerpen voor het platvorm overleg. Schouw houden met BenW en raad. Maximaal 1x per 2 jaar en 
 minimaal 1x per 4 jaar. 
 Mogelijk project voor ouderen. 
 
11 Rondvraag: 
 -EHBO reanimatie cursus. Johan zal met Rik contact opnemen. 
 
 Jan sluit de vergadering. 
  
  
   
  
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                 


