
     

 

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.  

 

Verslag van de bestuursvergadering van maandag 8 juni 2020 

Aanvang: 20.15 uur 

Locatie:  De Burcht 

 


