
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den  Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen en  Ed Tigchelaar.  

Als gast aanwezig John Janssen. 

Afwezig met kennisgeving: Han Ribberink en Els van Daal 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering en heet John van harte welkom en vraagt hem zoals onze 

gewoonte is aan te schuiven en mee te doen. 

 

2. Het verslag van vergadering van 13 juli is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst.  

Geen opmerkingen. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen: 

 Platform: Samencuijk.nl  en voortgang Zorg en Wonen: doorgeschoven  

 Terugkoppeling overleg werkgroep fietsverkeer gem. Cuijk (Henriëtte): doorgeschoven  

 Renovatie voorplein De Burcht: in september wordt er een begin mee gemaakt o.l.v. het bestuur Burcht. 

 Eigendomsrecht monument: doorgeschoven 

 Lijst actiepunten bestuurlijk overleg Dorpsraad Linden van 13 juli, puntsgewijs behandeld en afgewerkt. 

 Overleg met ‘handhaving’ , / schouw Linden staat gepland voor donderdag 10.00 start voorplein Burcht, 

van onze kant aanwezig Jan vd Broek en Johan, van gemeentewege, Jos, contactpersoon, Judith vd Laar, 

handhaving en John de Valk, buitendienst/openbare ruimte. 

 Mondeling toegevoegd: (campagne) kernendemocratie. Ed zal Maartje Siemons benaderen voor de p.r. en 

Jan vd Broek zal Han vragen als reserve. Johan checkt of alle gegevens bij de organisatie bekend zijn.(ja). 

 

4. Ontwikkelingen Dommelsvoort 

We willen graag op korte termijn op de hoogte komen van de uitwerking van het vigerende 

bestemmingsplan uit 2012. Zoals m.b.t. de procedure, wat, wanneer en waar. Het opstellen van het 

bijbehorend inrichtingsplan. Wat gebeurd er / is de bestemming van het eerder geplande hotel? 

Naast de nodige vragen hebben we in ieder geval bij voorbaat een aantal speerpunten van aandacht; 

1. De verbinding Beers – Linden dient onverkort gehandhaafd. 

2. De openstelling van de ophaalbrug dient daarmee in overeenstemming te zijn. 

3. Bij de geprojecteerde jachthaven dient een royale botenhelling te komen. 

4. Het goed gebruik om lokale water gerelateerde verenigingen en sporten een plek te geven aan de 

oevers van de plassen mag niet gefrustreerd worden. 

5. Europarcs dient via de Roode Voort een aansluiting te krijgen met de Beersebaan (N321). 

We zullen de wethouder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. (Johan concept) 

Opgemerkt wordt dat dit project een prima ”pilot / casus” zou kunnen zijn m.b.t. het denken over 

kernendemocratie !!! 

 

5. Stand van zaken afwerking dorpsentree:  

Het schiet allemaal niet op. Publicatiebord vertraagd ivm vakantie hfd. van dienst. Het wild parkeren komt 

13 aug. ter sprake, zie onder de mededelingen. 

 

6. Stand van zaken geluidswal A73 Lindense zijde. 

Het Gilde heeft bij monde van haar voorzitter gevraagd om rechtstreeks contact met de gemeente , die 

hierin het initiatief behoort te nemen. 

 

7. Verkeer 

Verslag van de bestuursvergadering van maandag 3 augustus 2020 

Aanvang: 20.15 uur 

Locatie:  De Burcht 

 



Over het al of niet aan de raad toegezegde verkeersonderzoek met uitsluitsel medio april 2020, hebben we, 

omdat daar onduidelijk interpretaties over zijn, deze zaak aan Mariëlle van Zuijlen, raadlid D66, 

voorgelegd. 

 

8. Ontwikkelingen pastorietuin. 

Maandag 20 juli hebben Jan v.d. Broek en Johan op uitnodiging contact gehad met het parochiebestuur. 

 Thema: onderhoud pastorietuin en aansprakelijkheid bij veroorzaakte schade.  

Het was een constructief overleg waarin het parochiebestuur te kennen gaf dat: 

De gemeente geen medewerking verleend aan bouwplannen langs het onverharde pad. 

Het  parochiebestuur welwillend staat t.a.v. ons idee de pastorietuin op te knappen en te onderhouden  

waarbij deze dan publiekelijk toegankelijk wordt 

We spreken af: 

De dorpsraad legt komend voorjaar een plan op tafel.  

Dit plan kent 3 delen: 

a. korte termijn tot het moment van vertrek van de huidige pastoriebewoners. 

b. lange(re) termijn waarbij een toekomstig gewenst en bestendig  plan voorligt. 

c. voor het komend najaar (stormen) dienen de risicovolle situaties aangepakt te zijn. 

Het geheel zal in een overeenkomst tussen parochiebestuur en dorpsraad vastgelegd worden. 

We discussiëren erover waaruit het volgende naar voren komt. 

De korte termijn is wezenlijk korter dan 3 jaar geleden toen het idee opstond, dus goed bezien of het 

haalbaar en uitvoerbaar is. Met name de kosten van het opknappen, ook 3 jaar later nu, moeten goed in 

beeld gebracht. (Offertes?). We besluiten dat J v.d. Broek contact legt met de door het parochiebestuur 

genoemde deskundige die ook geadviseerd heeft over de tuin rond de kerk in Katwijk en die verstand van 

bomen heeft. In eerste instantie bevragen we hem ook over de huidige schade risico’s. 

Daarna zien we verder over het of… en hoe dan…. 

 

9. Wat verder ter tafel komt. 

 Jan van Essen zal Jos Bakker vragen Nederland doet van …. Sept te organiseren, onder auspiciën 

van het Gilde, gelijk vorige jaren. Inmiddels weten we dat Jos ingestemd heeft, waarvoor hier 

alvast dank. 

 Ed: de voortuintjes in de Kerkstraat linkerzijde liggen er niet erg fraai bij. Begrijpelijk weliswaar 

onder die enorme eiken is het ook geen kleinigheid, maar toch. Misschien eens informeren naar 

het bomenplan en herplant mogelijkheden.(Johan) 

 Johan: er komt een nieuwe contactpersoon vanuit de Stichting Taurus, zodra we daar bericht van 

krijgen willen we met hem of haar contact nemen over de voorgekomen onveilige situaties en 

incidenten.(Johan) 

 Jan vd Broek: we moeten attent blijven op nieuwe bewoners in ons dorp die we zouden voorzien 

van onze welkomsbrief. (Johan)   

 

 

Data volgende vergaderingen zijn maandagavonden om 20.15 uur in de Burcht: 

7 sept. - 5 okt.  

De  jaarvergadering: donderdag 22 oktober 20.00 uur. 

 

 

Linden, 6 aug. 2020 

 Johan vd Boom 

Secr. DR Linden 

 


