Verslag van de bestuursvergadering van
maandag 8 juni 2020 Aanvang: 20.15 uur
Locatie: De Burcht

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Henriëtte Huisinga en Els
van Daal en Ed Tigchelaar. Mariëlle van Zuijlen is als gast aanwezig.
1. Jan van den Broek opent de vergadering.
2. Het verslag van vergadering van 2 maart 2020 is reeds goedgekeurd en op de site
geplaatst. Geen opmerkingen.
3. Ingekomen post en mededelingen:
 Voortgang Zorg en Wonen. Els: vervolg van werkgroep “Zorg voor elkaar” is vanaf
komende september.
 Verslag onderzoek wonen en nieuwsbrief VKK: ter kennisname.
 Afspraak met de nieuwe wethouder van woensdag 28 mei was een positief contact. Van onze
kant waren aanwezig Jan vd Broek, Han en Els. We zullen hem de thema’s die spelen in ons dorp
per brief nog eens laten weten. (Concept Jan vd Broek)
 Ambtelijk advies Lommerstraat: ter kennisname. De verharding met klinkers over de volle
breedte waarbij de fietsers ook op de weg fietsen heeft onze instemming. Mariëlle laat weten
dat er nog geen financiering voor geregeld is.
 Nagezonden brief en verslaggeving kernendemocratie: ter kennisname.
 De borden door Taurus geplaatst in het natuurgebied ten zuiden van het dorp, n.a.v. een
afspraak met ons vanuit eerder overleg, zijn enerzijds duidelijk, maar riepen ook vragen op.
Met name de vermelde 25 meter afstand, maakt het gebruik van de paden, waar ook de beesten
vaak te vinden zijn twijfelachtig. We horen dat er steeds meer inwoners daar niet meer (met
een gerust gevoel) durven wandelen. We spreken af stichting Taurus dat te laten weten.(Johan).
 Afscheid van wethouder Stoffels. We hebben acte de presence gegeven middels een bloemstuk.
 Overlast pastorietuin en contact met het parochiebestuur daarover. Er is geen enkele reactie op
onze mail gekomen. We zullen opnieuw contact maken, nu per brief, ze wijzen op
aansprakelijkheid en tevens ons ongenoegen over het steeds uitblijven van antwoord daarbij ook
vermelden (Jan vd Br.)
 Gesprek met het waterschap Aa en Maas geweest op 25 mei i.v.m. voorgenomen verhoging
dijkvak Cuijk – Ravenstein. In dit voortraject wil het waterschap een inventariserend gesprek
met diverse betrokken groeperingen en in een later stadium ook met een willekeurig aantal
personen, uit de nabij de rivier gelegen gebieden. Het gespreksverslag wordt ons toegestuurd en
zullen we t.z.t. publiceren.
4. Stand van zaken geluidshinder en –wal A73
Het college heeft besloten een haalbaarheidsonderzoek te starten voor de aanleg van aarden
geluidswallen aan de westelijke kant van de A73 zowel bij het Lindense gedeelte als bij het
gedeelte ter hoogte van Vianen. Streefdatum afronding van dit gecombineerde
haalbaarheidsonderzoek is november 2020.
5.

Platform Samencuijk.nl
Opzet van deze website in Cuijk is vergelijkbaar met b.v. Buurtje.nl, een site die op diverse plaatsen in het
land werkt aan sociale cohesie, onderlinge informatie, concrete diensten aan elkaar verlenen en een
platform bieden aan vraag en aanbod om een helpende hand om welke reden dan ook. We ervaren het als
een positief initiatief, zeker in deze lastige tijden, daarnaast is er huiver voor doublures met reeds
bestaande vormen als facebook pagina’s die voor jongeren meer effectief lijken en burenhulp die vaker
vanuit onderlinge bekendheid al prima functioneert. Een eerder Lindens initiatief via de website

Grootlinden.nl bleek niet levensvatbaar. We besluiten dat Els contact maakt met Ivo, beheerder Lindense
facebook pagina, ook dat op de Lindense website een doorverwijzing naar Samencuijk.nl zal komen te
staan en dat de werkgroep “Zorg voor elkaar” het door dit platform gevraagde aanspreekpunt gaat worden.
Els meldt de link met de website en de werkgroep aan als aanspreekpunt.
6. Afwerking ingang Dorp Linden
De paaltjes zijn weg, afspraak met Johan de Valk ivm zwaar transport Eurocamps. Deze zal ze terugzetten.
Melden aan de gemeente dat de afwerking te wensen overlaat: veel zwerfvuil en geen prullenbakken, nu
doordat er geen paaltjes staan vernieling van gras veel wild parkeren.
Ook de infoborden ontbreken nog. (Johan).
7. Renovatie voorplein De Burcht.
Hieronder het relevante gedeelte uit het verslag van het overleg met het bestuur van de Burcht van
woensdag 6 mei n.a.v. hun verzoek om een bijdrage in de kosten van de opknap van het voorplein hebben
we hier opgenomen.
Het bestuur van de Dorpsraad Linden heeft staande de vergadering - het overleg was ook een staand
vergaderen op het voorplein van De Burcht- besloten om vanuit het budget “Sociale Vernieuwing”
waarover de Dorpsraad kan beschikken een budget van € 3000,- in 2020 ter beschikking te stellen om een
eerste fase van de opknap te kunnen uitvoeren. Tevens zal de Dorpsraad contacten leggen met de gemeente
over mogelijke bijdragen van de gemeente en over samenwerking met de aannemer die het project
“afkoppeling hemelwaterafvoer van De Burcht” uitvoert al is het maar om te voorkomen dat dingen twee
keer gebeuren.

8. Start toeristenseizoen (verkeer, verkeerstellingen, parkeren, drukte).
We stellen vast dat er een enorme toename is van én het verkeer(overlast), én het parkeren(overlast)
én hangplekken(overlast) én geluidsoverlast. Mogelijk gedeeltelijk incidenteel i.v.m. prachtig weer rond
Hemelvaart en Pinksteren en het gedeeltelijk opheffen van de corona lockdown. Maar het is meer dan
incidenteel.
Structureel is:
1. het wordt sowieso steeds drukker
2. de verplichte uitrijrichting via de Hardweg werkt niet, zoals overduidelijk blijkt uit de
verkeerstellingen van 2019,
3. er wordt niet gehandhaafd.
We besluiten
a) dit in een brief aan het college nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. (Jan vd Br. + Han.)
b) te vragen om zodanige aanpassing van de verkeerstellingen, dat de effecten van de verplichte
uitrijrichting bij de Hardweg duidelijk zichtbaar kunnen worden. (Johan)
c) de campinghouders te vragen de met ons gemaakte afspraken m.b.t. het uitrijdend verkeer uit te
voeren.(Ed)
Gezien de tijd besluiten we de overige agendapunten te behandelen in een vervolg vergadering op
maandagavond 15 juni van 20.30 – 22.00.
9. Voortgang herinrichting N321.
We schreven samen met de dorpsraad Beers hierover een brief aan het college. We hebben hier geen reactie
op gehad. Afspraak: Johan informeert of Beers wel iets van de gemeente gehoord heeft en maakt contact
met de wethouder hierover.
10. “Inbreng” in de vergadering van de Burcht.
Deze bijeenkomst staat nog niet gepland. Toevoegen aan onze inbreng, vragen naar de (financiële)
effecten van de coronacrisis voor de Burcht. (Jan en Jan)

11. Verkeersveiligheid fietsers.
Deze Cuijkse werkgroep is, gezien corona, ook niet meer bij elkaar geweest. In eerste instantie werkt deze
groep aan het bezien van het dagelijkse fietsverkeer in en om Cuijk en niet het speciale fietsverkeer zoals het
toeristische. We besluiten de schetsen van verbetering van het (school)fietsverkeer vanuit Linden naar Cuijk
aan de wethouder mee te geven in de door hem gevraagde tekst van punten die voor Linden van belang zijn.
(brief Jan v.d. Broek)
12. De vertegenwoordigende rol van de dorpsraad.
We besluiten de gedachte ontmoeting met Lindense ondernemers uit te stellen tot voorjaar 2021.
13. Wat verder ter tafel komt:
 conceptbrief aan de wethouder. Jan v.d. Broek noteert de aanvullingen, brief gaat via Johan (secr.) de
deur uit. Datzelfde geldt voor de brief aan het college ivm de start van het toeristenseizoen. Beide
brieven zijn inmiddels de deur uit.
 Drukte bij watersportcamping tijdens Hemelvaart en Pinksteren. Campers moesten terug omdat de
plekken vol waren. Niet over de Hardweg-brug, daar ontbreken nog steeds de passeerstroken.
 Bij de dorpsentree veel zwerfvuil en afval en geen afzettingspaaltjes, dus ook veel wild parkeren. We
blijven, al of niet via Fixi-App, vragen om herplaatsing paaltjes en prullenbakken. (Johan)
Data volgende vergaderingen zijn maandagavonden om 20.15 uur in de Burcht: 13
juli - 3 aug. – 7 sept. - 5 okt.
De jaarvergadering: donderdag 22 oktober 20.00 uur.

Linden, 11 en 26 juni 2020
Johan vd Boom
Secr. DR Linden

