
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom 
Aanwezige belangstellende:  
Aanwezige gast(en): Dhr. Nico Heere, contactpersoon gemeente Cuijk. 
 

1.  Opening en vaststelling van de agenda,  
 

2. Verslag vorige vergadering reeds eerder geaccordeerd en is op de website geplaatst.  
 

3. Ingekomen post en mededelingen: 
A. Zorgcoöperatie Beers:  voorlopig  geen vervolg, er lijken voldoende voorzieningen aanwezig. 
B. Brief over de verkeersdrempels: reacties vanuit diverse gemeenteraadsfracties geven aan dat er 

zorgvuldig gekeken zal gaan worden, waar wel en waar niet aanpassingen nodig zijn. We houden 
vinger aan de pols. 

C. Verslag bespreekpunten met Nico dd 7 mei j.l.: 
1. Vraag over woningbouw aan de Hostert, oostzijde, stukken nader bestuderen. Valt onder 

bestemmingsplan Kern Linden waarvan 2016 de herziening moet plaatsvinden. Terug laten 
komen volgende vergaderingen.  

2. Verbindingsmogelijkheden lokaal verkeer tussen Heeswijkse Kampen en Linden; de enige optie 
lijkt te zijn:  parallel aan huidige fiets en voetgangers verbinding tussen de Raamweg en de 
Heeswijk. Overleg met de wijkraad H.K. is gewenst. Samen optrekken geeft mogelijk meer kans, 
vraagt wel lange adem en veel procedure werk. 

3. Parkeervoorzieningen en upgrading dorpsentree aan zuidzijde van de Oostermeerweg; er wordt 
ambtelijk bezien wat er mogelijk is. Ons idee: onvriendelijke slagboom weg, info panelen over de 
Kraaienbergse Plassen en over de daar startende wandel- en fietsroutes, parkeervoorzieningen.  

4. College besluit van 17 mei ’16 m.b.t. locatie “Olie en Stoom” , is gepubliceerd op de website. Niet 
duidelijk is of dit al een officiële bekendmaking is omdat er nog geen bezwaartermijn bij genoemd 
is. Johan neemt contact met de gemeente.  

5. ABC fractie vraagt ondersteuning van hun initiatief om de buurtbus, als die er mocht komen, ook 
Linden te laten aandoen. We zullen dit initiatief ondersteunen, al is er enige twijfel over het 
gebruik ervan. 
 

             4. Ontwikkelingsvisie Kraaienbergse Plassen. 
1. verslag vervolgbijeenkomst op het gemeentehuis: bureau “van Nuland” geeft realistische en                                                                                            
nuchter beeld van de stand van zaken.  
2. werd in het verleden eerst over klein en grootschalige recreatieve ontwikkelingen gesproken, 
daarna over extensieve en intensieve recreatie (gebieden); nu is de gangbare indeling: westelijke 
gebied van de Plassen rust, ruimte en natuur, het oostelijk gebied recreatieve ontwikkelingen.  
3. Er is geen vervolg afspraak gemaakt. De 4 aangrenzende dorps- en wijkraden, - Beers, Katwijk, 
Heeswijkse Kampen en wij vanuit Linden-, hebben eind mei ter voorbereiding op genoemde 
vervolgbijeenkomst , besloten in deze zo veel mogelijk gezamenlijke op te trekken om de effecten 
van de recreatieve plannen helder in beeld te krijgen en bij de gemeente onder ogen te brengen. 
Een eerste afspraak met wethouder G Stoffels staat gepland voor vrijdag 15 juli . Jan v.d. Broek en 
Johan gaan. 
 

Verslag bestuurvergadering van:  13 juni 2016 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht Linden 
 



 5+6        Nextdoor en Lindense website en andere social media, geven aanleiding tot discussie en zorg. 
Enerzijds zijn er overal autonome ontwikkelingen, anderzijds lijkt de Lindense website om  
meerdere redenen wat in het gedrang te komen. Met respect voor ieders vrijheid en initiatief  
lijkt het toch nadrukkelijk de moeite waard om allerlei bestaande en nieuwe Lindense digitale  
activiteiten onderling op elkaar af te stemmen. We ondersteunen de suggestie van Brenda in deze  
en willen ons steentje bijdragen om de diverse partijen bijeen te krijgen. 

 
 7-8-9 De agendapunten, sociale vernieuwing, aanvulling dorpsraad en rondvraag komen onder tijdsdruk  
  niet meer aan bod. 
 
 10 Volgende bestuursvergaderingen staan gepland voor maandag 4 juli en maandag 1 augustus.  
 
 
Notulen, 
Johan van den Boom 
Secretaris DR Linden 


