
Beste Lindenaren                                         december 2020 

 

De dorpsraad Linden wil, met en na de ervaringen van de afgelopen jaren, vóór het komend 

toeristenseizoen samen met jullie op zoek naar een betere balans tussen leefbaarheid en toerisme. 

Concreet: Verkeers- en geluidsoverlast en ongewenst gedrag. 

 

 De ideeën van de gemeente hiervoor zijn tot nog toe teleurstellend en ontoereikend.  

Twee uitspraken: 

1. In sept 2019 zegt de wethouder: “Relatie tussen recreatie en verkeer kent lastige aanpak”.  

2. In sept 2020 zegt het hoofd Toezicht en Handhaving: “In het weekend zijn er geen BOA’s  beschikbaar.” 

 We hebben zelf ideeën over de aanpak, zie hieronder in willekeurige volgorde.  

 We vragen jullie om eigen ideeën er bij te zetten. 

 

Om ons dorp leefbaar en veilig te houden, zou voor het volgend hoogseizoen het volgende moeten gebeuren: 

 

o Bastion:  Verlichting, eventueel natuurvriendelijk: eens/oneens.  

 

o Bastion: Afsluiten bv.van 20.00 uur tot 09.00 : eens/oneens 

 

o Eindsestraat voorbij splitsing met de Berg bord “alleen aanwonenden” eens/oneens. 

 

o Het stompje weg aan de Steegstraat ter hoogte van Den Drul afsluiten met zwerfkeien. eens /oneens.  

Voorkomt (geluids)overlast en onacceptabel gedrag 

 

o Kerkstraat, Steegstraat, Eindsestraat en de Berg: Visueel versmallen door beide zijden rode fietsmarkering aan te 

brengen. Zorgt voor snelheidsbeperking. eens/oneens 

 

o Wegdek: asfalt eruit en klinkers erin. (In 2013 al geopperd)   

               Zorgt voor snelheidsbeperking en versterkt het karakter van het dorp eens/oneens 

 

o Hardweg tussen de aftakking rechts voor de speeltoestellen en de kruising voor de woning van de fam. Peters: 

Eenrichtingsverkeer  in het hoogseizoen. eens/oneens 

 Zorgt voor  minder verkeer. 

 

o De sinds 2018 verplichte uitrijrichting van alle verkeer achter de slagbomen van de camper- en botenhelling 

parkeerplaatsen 100% effectief maken. Dus al het uitrijdend verkeer via de Hardweg-brug.  

Zorgt voor 50% minder toeristisch verkeer. eens/oneens. 

 

Laat je horen en omcirkel je mening. 

        

Geef hieronder aanvullingen, ideeën, voorstellen, suggesties dan wel op- en aanmerkingen: Gebruik eventueel de 

achterkant van het papier. 

         

Je kunt het ingevulde formulier vóór 23 dec. inleveren in de brievenbus of toesturen via email aan: 

Jan van den Broek,   Eindsestraat 14    Email: j-van-denbroek@home.nl  

Johan van den Boom   Steegstraat 5a    Email: jvdboom001@gmail.com 

Els van Daal     Steegstraat 14    Email: e.vandaal@hetnet.nl 

Jan van Essen   Kerkstraat 13      Email: Isidoresboterfabriek@gmail.com 

Han Ribberink   De Berg 8.     Email: h.ribberink@rmc-oss.nl  

Henriette Huisinga   De Berg 8.     Email: henriette.huisinga@wur.nl  

Ed Tigchelaar    De Hostert 10    Email: ed.tigchelaar@ziggo.nl 


