
Aan alle Lindenaren                                                                                                                                         
 
UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING DORPSRAAD LINDEN                                       
op  donderdag   15 oktober 2015 om 20.00 uur in De Burcht 
 
Agenda  
  
1. Opening  
 
2. Mededelingen 
 
3. Verslag van de vergadering van 9 oktober 2014 

Dit verslag is eerder op de site gepubliceerd en ligt ook ter inzage.  
 
4. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing 

Het bestuur bestaat momenteel uit: Johan van den Boom, Jan van den Broek, Jan van Essen  
en Petra Schimmel. Er is nog steeds een vacature. 

 Zoals eerder aangekondigd treedt Petra Schimmel af en zij is niet herkiesbaar. 
 Sander Hornes is kandidaat voor een vacature in het bestuur. 

Het bestuur is op zoek  naar twee nieuwe bestuursleden i.v.m. het naderend aftreden van Jan 
van den Broek. Het bestuur vraagt hiervoor extra aandacht: in de besturingsfilosofie van de 
gemeente krijgen de dorps- en wijkraden een steeds belangrijkere plaats. De jaarplannen van 
de dorps- en wijkraden zullen veel meer dan tot nu toe bepalend zijn voor de beslissingen over 
de leefbaarheid (o.a. voorzieningen) in het dorp of de wijk. Het hebben van een goed bestuur 
van een dorps- of wijkraad is daarom van groot belang. 
   

5.  a. Jaarverslag van het bestuur 
 (ligt ter inzage tijdens de vergadering)  
     b. Financieel jaarverslag 

(ligt ter inzage tijdens de vergadering) 
     c. Huishoudelijk reglement  aangepast 
 
6.  Regionaal Glasvezelproject LVCnet 

Het bestuur van de Dorpsraad wil meewerken aan de promotie van LVCnet. 
Er zal een korte presentatie zijn over de stand van zaken en wat er op korte termijn valt te 
verwachten. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 
7. Energiecoöperatie 

Er is een energiecooperatie (CEC) opgericht. Het bestuur van de Dorpsraad staat positief 
tegenover deze ontwikkeling maar onderneemt namens de kern Linden vooralsnog geen 
initiatieven.    

 



8. Ontwikkelingen ouderenbeleid 
 De mogelijkheden voor een “Vraag- en aanbodsite” voor Linden zijn verkend.  

We gaan er van uit dat er een demonstratie kan worden gegeven. 
 
9. Ontwikkeling recreatie Linden 
 Wethouder Stoffels zal aanwezig zijn. 
 Aan de orde komen de volgende thema’s: 
 -Verplaatsing “Olie en Stoom”? 

-De uitvoering van de recreatieve plannen in Linden is op gang gekomen. Is de communicatie 
daarover voldoende geweest? En hoe kijkt men er nu in Linden tegen aan. 
-Wat staat er op stapel het komend jaar?  

   
10. Project sociale vernieuwing  

Het bestuur heeft een lijst van mogelijkheden opgesteld en die kan nog tot de 
jaarvergadering worden uitgebreid. Het bestuur wil daarover wat uitleg (laten) geven en een 
beeld krijgen van de voorkeuren.   

 
11.   Rondvraag  
 
12.  Afsluiting met een drankje 

  
Het bestuur hoopt zoals altijd velen te mogen begroeten op de jaarvergadering. 
 
Johan van den Boom  
Jan van den Broek 
Jan van Essen 
Petra Schimmel 


