
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek voorzitter, Jan van Essen penningmeester, Johan van den Boom en 
Petra Schimmel secretaris 
Aanwezigen: Zie presentielijst 
Afmeldingen: Cees en Jeannette van Raaij, Wim en Jolanda Martens,  Bert en Wil Panhuizen, Rik en Sonja Nuijen. 
 
1 Opening en vaststelling agenda: 
 Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkomstwoord. Na agenda punt tien zal de 
 voorzitter stil staan bij het afscheid van de secretaris. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2 Mededelingen: 
 Er zijn geen mededelingen. 
 
3 Verslag vorige vergadering 9 oktober 2014: 
 Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4a Jaarverslag:  
 Het jaarverslag loopt van 1 oktober 2014 t/m 30 september 2015. Het jaarverslag wordt zonder op of 
 aanmerkingen vastgesteld. 
   
b Financieel Jaarverslag: 
 Door privé omstandigheden van de penningmeester is het financieel jaarverslag nog niet door de 
 kascontrolecommissie goedgekeurd. Dit zal de komende weken alsnog gebeuren. Indien de 
 kascontrolecommissie niet akkoord gaat zal dit bekend worden gemaakt. 
  
c Huishoudelijk Reglement: 
 Het huishoudelijk reglement is op een aantal punten aangepast. Het zijn praktische veranderingen. BV. 
 Agenda's en verslagen worden niet meer via het kastje bij de Burcht maar via de Lindense website 
 gepubliceerd. De vergadering kan zich hier in vinden. de voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om 
 Han Maassen en Wil Willemse te bedanken voor het vele werk dat zij verrichten om de website te 
 verzorgen. 
 
5 Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing: 
 Petra Schimmel is aftredend en niet herkiesbaar. Jan van den Broek heeft vorig jaar zijn aftreden reeds 
 bekend gemaakt maar gaat nog een tijdje door omdat het bestuur anders nog maar uit twee personen 
 zou bestaan. Ondanks het persoonlijk benaderen van inwoners en herhaalde oproepen is het nog niet 
 gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden. Jan van den Broek en Johan van den Boom benadrukken 
 nogmaals hoe belangrijk een dorpsraad is. Ook wethouder Stoffels onderstreept het belang van een 
 dorpsraad als klankbord naar de gemeente toe. Uitbreiding van de dorpsraad met 2 en liever nog 3 
 personen is dus zeer wenselijk. 
 
6 Regionaal Glasvezelproject LVCnet (Land van Cuijk net). 
 Het bestuur van de dorpsraad wil meewerken aan de promotie van het LVCnet. Er is een coöperatie 
 opgezet. Er moeten voldoende abonnees (mede-eigenaren) geworven worden. Daarvoor zijn vrijwilligers 
 uit de dorpen en wijken nodig. Voor Linden heeft Han Maassen zich als vrijwilliger gemeld. Het zou goed 
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 zijn als er een tweede vrijwilliger bij komt. Wethouder Stoffels vult aan dat 30 tot 40% aan moet sluiten 
 en in het buitengebied 70% om tot aanleg over te kunnen gaan. 
 
7 Energiecoöperatie:  
 Er is een energie coöperatie (CEC) opgericht. Dorpsraad Linden staat positief tegenover deze ontwikkeling 
 maar onderneemt namens de kern Linden voorlopig nog geen initiatieven. 
 
8 Ontwikkelingen ouderen beleid: 
 Een steeds terugkerende vraag is, senioren woningen aan de Hostert. In het verleden zijn de pogingen 
 mislukt maar hier zal opnieuw aandacht aan besteed worden. Volgend jaar staat het bestemmingsplan 
 Kern Linden bij de gemeente op de rol om bekeken te worden of het aangepast/geconsolideerd moet 
 worden. Dit geeft wellicht nieuwe kansen. 
 
 Er is door Han Maassen en Maik Kokke hard gewerkt aan een vraag en aanbod site die verbonden is aan 
 de Lindense website. Johan en Jan van Essen geven een kleine demonstratie. De website zal de 
 komende tijd verder ontwikkeld worden en waarschijnlijk eind november zal een voorlichtingsavond 
 gehouden worden voor de inwoners van Linden over het gebruik. 
 
9 Ontwikkelingen recreatie en verkeer in Linden: 
 Voor dit punt is wethouder Stoffels uitgenodigd. Johan van den Boom leest een brief voor van Cees en 
 Jeannette van Raaij.  
 a Verkeer:  
 Naar aanleiding van deze brief volgt een discussie over het wel of niet te druk worden  van het verkeer in 
 Linden. Sommige aanwezigen ervaren overlast van het drukker wordende verkeer, anderen hebben 
 hier geen last van en terwijl er ook aanwezigen zijn die zich zorgen maken om de verkeersveiligheid en 
 bang zijn dat er vroeg of laat een ernstig ongeluk gebeurt. 
 Johanna Jongekrijg vraagt of er al resultaten bekent zijn van de verkeerstelling van afgelopen zomer. 
 Wethouder Stoffels antwoord dat er op woensdag 4 november op camping het Loo een bijeenkomst zal 
 zijn met de inwoners van de Krommenhoek en de ondernemers voor een evaluatie van de genomen 
 maatregelen. De avond is voor iedereen toegankelijk. Johanna merkt op dat haar ervaring is dat het 
 verkeer door de Krommenhoek dit jaar minder was dan in voorgaande jaren. 
 Fons Heijnen geeft aan dat je geen fietspad aan kunt leggen langs de Kerkstraat omdat je dan huizen af 
 zou moeten breken. De meeste aanwezigen vinden een fietspad ook niet wenselijk. 
 Sander Peters merkt op dat de aanrij route via de noordkant van de plas te smal is. Er zouden een aantal 
 uitwijkmogelijkheden moeten komen. 
 Wethouder Stoffels merkt op dat er nog gekeken zal worden naar aanvullende maatregelen. zoals bv. het 
 plaatsen van borden met een pakkende tekst bij de ingang van Linden om de snelheid van het verkeer af 
 te remmen.  
 Het aanpassen van de Tom Tom route blijkt minder eenvoudig dan gedacht, zo niet onmogelijk. 
 
 Verder aandachtspunten voor verkeersveiligheid. 
 -Boom voor de ophaalbrug op de Steegstraat 
 -Greppel bij bocht langs Kerkeveld. Wethouder Stoffels meld dat hier binnen 14 dagen reflecterende  -
 maatregelen genomen zullen worden. 
 -Als je de ophaal brug in de Steegstraat oprijdt kun je niet zien wat er aan de andere kant aankomt. 
 -Langs de Krommenhoek en Hardweg liggen bobbels die erg hinderlijk zijn als je er loopt, zeker als je er 
 bv. met een wandelwagen loopt. Je moet dan dus op de weg blijven lopen. 
 
 Het parkeren langs hoek Oostermeerweg/Den Drul en buiten de bebouwde kom langs de Steegstraat 
 wordt door sommigen ook als hinderlijk ervaren. Als suggestie wordt geopperd om inham die er nu al is 



 op de plaats waar in het verleden het weggetje naar Bardoel liep als parkeerplaats aan te merken en een 
 parkeerverbod in te voeren langs de Steegstraat. De meningen zijn hierover verdeeld. Wat betreft de 
 hoek Oostermeerweg/Den Drul hier zou volgens wethouder Stoffels een parkeerplaats kunnen komen op 
 de gemeente grond die daar ligt. 
 
 -Afslag op de Raamweg voor verkeer naar de Jumbo en de school in de Heeswijkse Kampen. Hierover 
 heeft de dorpsraad wel nagedacht maar omdat er geen een duidend standpunt was is hier nog geen 
 verdere actie ondernomen. 
 
 b Verplaatsing Olie en Stoom: 
 De tijdelijke locatie waar Olie en Stoom nu de haven heeft is bij nader inzien nog minder geschikt dan 
 gedacht. Zij hebben veel windschade en daarom de gemeente gevraagd om de haven te mogen 
 verplaatsen. Volgens Wedhouder Stoffels zou de haven naar de andere kant verplaatst kunnen worden 
 ter hoogte van de in het vorige punt genoemde inham. Het zou wederom om een tijdelijke ligplaats gaan. 
 De reactie van de vergadering hierop is, dat men gezien het verleden niet meer gelooft in tijdelijke 
 vergunningen. Willemien Selten merkt op dat zij geen voorstander is omdat de natuur op dat punt nu 
 mooi op gang gekomen is en zij bang is dat dit verstoord wordt door de verplaatsing van de haven. 
 Martien Schoenmakers en Fons Heijnen geven aan niet tegen te zijn. Fons stelt voor om te stemmen. Dit 
 vinden het bestuur en de meeste aanwezigen geen goed idee.  
 
c Wethouder Stoffels geeft een overzicht van projecten die er komend jaar op de agenda staan en/of al 
 uitgevoerd worden. 
 Dommelsvoort: 
 Naar alle waarschijnlijkheid zal in de loop van 2016 gestart worden met het project Dommelsvoort. 
 
 Hotel Fitland: 
 De gesprekken tussen gemeente en Van Kempen lopen nog. 
 
 Verontdieping plas 5: 
 Dit project zal 20 jaar in beslag nemen. Door de verontdieping zou de natuur zich beter kunnen 
 ontwikkelen. Marion van Maren merkt op dat zij (als biologe die jarenlang werkzaam in geweest in deze 
 branche) van mening is dat de natuur zich pas na afloop van het project kan gaan ontwikkelen door de 
 vertroebeling van het water die de werkzaamheden met zich meebrengen. Het heeft volgens Marion 
 weinig te maken met natuur ontwikkeling maar met het simpelweg dumpen van afval materialen van de 
 zandwinning. Er zijn ook zorgen over de invloed op de rest van de plassen. Wethouder Stoffels antwoord 
 dat het om een afgesloten gebied gaat waardoor de vertroebeling in de rest van de plassen erg klein zal 
 zijn. Er zal niet meer dan een schip per dag worden aangevoerd. Het grinddepot zal verdwijnen. 
 
  Afwerking Het Riet: 
 Hier wordt hard gewerkt aan de afronding. Er komt een deklaag met gras en landschapselementen. De 
 weg die er nu ligt blijft gedeeltelijk liggen en zal gedeeltelijk een struinpad worden. De oude weg zal 
 hersteld worden. 
 
 Herziening Kraayenbergse Plassen: 
 Er is een nieuwe visie in voorbereiding over de Kraayenbergse Plassen. Hierbij wordt de normale 
 procedure van inspraak rondes etc. gevolgd. 
 
 De gemeente wil de komende jaren de dorps- en wijkraden versterken omdat zij deze steeds vaker als 
 aanspreekpunt voor de locale gemeenschap zien. Ook is het de bedoeling dat er een burgerbegroting  



 komt, inwoners krijgen inspraak in de begroting. Maar het is uiteindelijk toch de Gemeenteraad die 
 beslist. 
 
 Bij de aanleg van het zandstrand in Beers is zand over. dit zal gebruikt worden bij het nieuwe openbare 
 strandje naast Camping 't Loo. Na de vraag van Martien Schoenmakers wat de reden is dat het werk aan 
 het strandje al  een paar weken stilligt antwoord de wethouder dat er onduidelijkheid was over de 
 plannen. Deze  duidelijkheid is er inmiddels wel en de werkzaamheden zullen hervat worden. 
 
 Op de vraag van Piet BLoemen of er niets gedaan kan worden aan het voortwoekerende St. Jacobskruid 
 rondom de plassen, antwoord de wethouder dat dit inderdaad een probleem is omdat er niet gespoten 
 mag worden. Een suggesties die gedaan wordt is uitsteken omdat maaien waarschijnlijk niet helpt. 
  
 Omdat de plannen voor de fietsoversteek bij de Raamweg/Oostermeerweg door zowel de dorpsraad als 
 een aantal inwoners geacht werden eerder een onveiligere situatie te creëren in plaats van de veiligheid 
 te verhogen, zijn deze plannen voorlopig van de baan. De gemeente is op zoek naar budget om de 
 oversteek te verplaatsen richting A73. 
 
10  Project sociale vernieuwing: 
 Er zijn door het bestuur een aantal onderwerpen voorgesteld voor het besteden van het budget sociale 
 vernieuwing. Op herhaalde verzoeken voor ideeën is een reactie gekomen. Dit voorstel is ook op het 
 lijstje geplaatst. De onderwerpen zijn: Kleine ondersteuning van het jaarlijkse jeu de boule toernooi, het 
 opknappen van de doelen op het voetbalveld, financiering van de website vraag en aanbod, aanvulling 
 Burcht indien daar wensen zijn. 
 
11 Afscheid Petra Schimmel: 
 Jan van den Broek bedankt Petra met een dankwoord en een mooie bos bloemen plus een dinerbon van 
 Van der Valk. 
 
12 Rondvraag: 
 -Martien Schoenmakers heeft samen met Jan van Essen een gesprek gehad met Jeroen van Haren van de 
 gemeente Cuijk. Martien controleert een aantal keren per jaar de speelveldjes. Omdat sommige 
 speeltoestellen een keer aan vervanging toe zijn zou Martien graag van de ouders/grootouders horen wat 
 voor soort toestellen de voorkeur genieten. Bij het speeltuintje op de Eindsestraat zou Martien graag zien 
 dat de struiken verdwijnen en er een hekwerk omheen komt zodat de kinderen niet in een onbewaakt 
 ogenblik de weg op lopen. 
 -Tonnie Jacobs vraagt om ook na te denken over een beweegtuin voor ouderen. 
 -Erna van den Boom zegt dat het goed zou zijn als er ook vrouwen in de dorpsraad zouden komen. Zij 
 bedankt Petra voor haar inzet. 
 
13 Sluiting: 
 Met de uitnodiging om nog wat na te praten onder het genot van een drankje sluit de voorzitter de 
 vergadering. 
  
   
 
    
 
 
       


