
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom 
Aanwezige belangstellende:  
Aanwezige gast(en): Nico Heere, contactambtenaar vanuit de gemeente Cuijk 
 
 Vooraf aan de agenda:  
Een kennismakingsronde van de leden van het bestuur aan Nico Heere, en Nico die zich voorstelt. We gaan voor 
een regelmatig overleg en een goede samenwerking.    
                                 

1. Opening en vaststelling agenda: geen aanvullingen of wijzigingen.     
2.  Verslag vorige vergadering reeds eerder geaccordeerd en op de website geplaatst. 
3. Ingekomen post en mededelingen: 

• Uitnodiging themabijeenkomst 29 febr. Thema: burgerbegroting, geen van ons was aanwezig, Nico 
geeft aan dat de opkomst beperkt was, de inhoud : burgers gaan mee de gemeentelijke uitgaven 
bepalen, de moeite waard. 

• Uitnodiging van Stichting de Burcht voor de jaarlijkse vergadering van gebruikers op 31 maart  20.00 
uur; Jan van essen gaat namens de dorpsraad. 

• Brief van het technovium Merlet college. Ze zoeken “opdrachten” voor hun studenten in de vorm van 
(kort)lopende projecten op allerlei technisch, ict etc. gebied. Wie is hun contactpersoon? Jan vd Broek 
reageert. 

4. Woensdag 9 maart 16.00 uur is er overleg met wethouder Stoffels over Olie en Stoom. We gaan allemaal 
en nodigen Nico eveneens uit daarbij aanwezig te zijn. Aan de orde komen: 
• Waarom eerst deze zaken, als er 15 maart over visie ontwikkeling Kraaienbergse Plassen gepraat gaat 

worden? Dienen onderdelen dan niet te passen in een totaal visie? 
• Ons advies blijft de Dommelsvoort, maar we moeten rekening houden met een concreet voorstel van 

de wethouder voor de oostzijde van plas 2. 
• Zo ja, wat zijn dan onze randvoorwaarden?  

5. Voorbereiding informatiebijeenkomst ontwikkeling Kraaienbergse Plassen en omgeving op 16 maart. 
• We kunnen nog een paar Lindenaren meenemen omdat we als dorpsraad slechts met z’n drieën zijn. 
• We gaan alle drie naar deze voorlichting en nodigen ieder nog iemand uit. 

6. Besteding sociale vernieuwing budget 2015. Jan van Essen, penningmeester geeft overzicht ter 
verantwoording zoals die naar de gemeente gestuurd gaat worden. Genoemde posten zijn o.a.: uitgaven 
t.b.v. upgrade van Lindense website, kunstwerk in de Burcht, vernieuwing netten voetbalveld. 

7. Aanvulling bestuur dorpsraad, blijft zorgelijk. Jan vd Broek polst een kandidate. 
8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag: 

• Mail van S1 verpleegkundigen i.h.k.v. de sociale kernteams. We zullen laten weten vooralsnog te 
willen wachten met nader contact totdat de sociale kernteams meer uit de verf gaan komen. 

• Als toegezegd op de jaarvergadering. We brengen de vraag om een verbinding voor lokaal verkeer 
tussen de Heeswijkse Kampen, basisschool en supermarkt, en Linden opnieuw ter sprake nu ook voor 
het eerst de gemeente hier vertegenwoordigd is. Afspraak is eerst te gaan zien of er gemeentegrond 
in de vorm van (oude) verbindingen zijn tussen de HeeswijkseKampen en de Raamweg. Johan zoekt 
uit.  

• We zullen bij wethouder Stoffels ook navraag doen naar de stand van zaken aanpak van de onveilige 
fietsoversteek Oostermeerweg / Raamweg.  

9. Data volgende vergaderingen 11 april en 2 mei 20.00 uur in de Burcht. 

Verslag bestuurvergadering van:  7 maart 2016 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 


