
     

 

Aanwezige bestuursleden:  Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom 
Aanwezige belangstellende: geen. 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda, onder 9 toevoegen: verbinding Raamweg met Heeswijkse Kampen 
2. Verslag vorige vergadering reeds eerder geaccordeerd en kan op de website geplaatst. (Johan > Han) 
3. Ingekomen post en mededelingen: 

A. 14 april voorlichting zorgcoöperatie initiatief dorpsraad Beers: Jan van den Broek en Han gaan er 
heen. De vraag blijft hoeveel support er is voor dit initiatief, KBO en Trefpunt lijken er geen behoefte 
aan te hebben. 

B. De opschoondag hier in Linden, voor het eerst meegedaan met landelijk initiatief, was succesvol: 17 
volle zakken zwerfvuil  verzameld langs de Oostermeerweg, de Steegstraat, het Bastion en de wandel 
en fietsroute ten zuiden van het dorp. 20,= € voor Ganz der Neve, met dank aan allen voor hun inzet. 

C. Uitnodiging opening nieuwe seizoen van de Beeldentuin Cuijk op 1 mei 12.00 uur. Ruud Schrijvershof 
exposeert onder meer in het Pakhuis aldaar. 

D. Jan van Essen meldt dat de speeltoestellen op het nieuw zwemstrand aan plas 2 op orde zijn, en dat 
de doelen op het voetbalveld naast de Burcht voorzien worden van nieuwe netten nadat ze grondig 
van nieuwe verf voorzien zullen zijn. Er wordt hard aan gewerkt. Via de site en Rond de Torens zal er 
bekendheid aan gegeven worden. 

4. Terugblik overleg met de wethouder over locatie Olie en Stoom. Duidelijk werd dat de gemeente de wens 
van Olie en Stoom volgt mbt de ligplaats in plas 2. We hebben ingezet op minimale zichtoverlast door de 
stijger zoveel mogelijk in de zuidoost hoek van plas 2 te concentreren en de verdere voorzieningen 
waaronder parkeren niet aan de noordzijde van de Oostermeerweg te lokaliseren maar aan de zuidzijde 
in de oksel van de Oostermeerweg, de weg naar de Drul en de A73. Daar is gemeentegrond aanwezig en 
kan met begroeiing gecamoufleerd o.i. een parkeerplek gemaakt worden voor de sociëteit en voor 
anderen die van daaruit willen gaan wandelen c.q. fietsen. Zo zou ook het wild parkeren bij het begin van 
het weggetje naar de Drul opgelost kunnen worden. Mogelijk kan daar het infobord Kraaienbergse 
Plassen geplaatst worden, met aangeven van wandel en fietsroutes. Een picknick setje kan dan het geheel 
verder ter plekke “aankleden”…. In eerste instantie zullen we nadere info vragen aan de gemeente over 
de aangeleverde kaarten van het gebied. (Johan). 

5. N.a.v. ontwikkeling visie Kraaienbergse Plassen, bijeenkomst 16 maart op camping ’t Loo. 
a. Rapportage van deze bijeenkomst is gemaakt door v. Nuland& Partners; onze opmerkingen zijn 

meegenomen. 
b. We ondersteunen het initiatief van de wijkraad Heeswijkse Kampen, om met de dorpsraad Beers 

en ons regelmatig af te stemmen mbt de verdere ontwikkelingen van de plassen. We hebben dit 
meteen al laten weten, maar verder nog geen reactie ontvangen. Johan neemt op korte termijn 
contact met wijkraad HK op. 

6. Beheer Lindense site. We uiten onze zorg nu we Wil Willemsen node moeten missen en vragen ons af of 
Han  niet dringend om assistentie verlegen zit. Het al eerder geopperde idee om uit iedere vereniging een 
persoon verantwoordelijk te maken om vanuit die vereniging de site van info te voorzien en die ook weer 
te ruimen als de info niet meer actueel is, lijkt een bruikbare verlichting en ondersteuning voor Han te 
kunnen zijn. Ook de digitale huiskamer dient ondersteunt te worden. Johan neemt contact met Han. 

7. In het kader van sociale vernieuwing brainstormen we olv Jan vd Broek over het revitaliseren en 
toegankelijk maken van de pastorietuin. Jan zal op daartoe geëigende plekken info inwinnen. 

Verslag bestuurvergadering van: 11 april 2016 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



8. Het bestuur met 3 personen is nauwelijks in staat meer te betekenen dan lopende zaken op orde te 
houden. Toekomstvisie Kraaienbergse Plassen, sociale vernieuwingsgelden en ´samen ouder worden in 
Linden´ vragen nadrukkelijk meer betrokkenheid en mens- en bestuurskracht. Kom mee doen !!! 

9. Wegverbinding  Linden > Heeswijkse Kampen voor lokaal auto verkeer. We zullen dit in overleg brengen 
met wijkraad HK en aan de hand van het verkregen materiaal ook met de gemeente gaan overleggen. 

10. Data komende openbare bestuursvergaderingen:  
maandag 2 mei en maandag 12 juni 20.00 uur in de Burcht. 

 
 
Johan van den Boom 
Secretaris DR Linden 

 
 
 
                                         


