Verslag van de digitale bestuursvergadering van woensdag 3 febr.'21.Aanvang: 20.00 uur
Locatie: ieders thuissituatie
Deelnemende bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Ed Tigchelaar, Els van
Daal, Han Ribberink en Henriette Huizinga en als gastdeelneemster: Janneke Straten.
0. Han Ribberink heeft de vergaderlink doorgestuurd, allen melden zich.
1. Jan van den Broek opent de vergadering
2. Het verslag van vergadering van 7 december is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst.
(De vergadering van januari is vervallen ivm met de toen geldende coronamaatregelen.)
3. Ingekomen post en mededelingen: Punt 9 moet in ieder geval nu vastgelegd worden
1. Korte info over het digitaal overleg energie dd dinsdag 15 december van 20.00 – 21.45 uur.
Els en Ed hadden zich aangemeld maar beiden hebben er om verschillende reden geen contact
mee gehad.
2. Nieuwsbrief vereniging Kleine Kernen dec. 2020 en jan. 2021 doorgestuurd.
In de nieuwsbrieven wordt melding gemaakt van het steeds meer opstarten van bv
zorgcoöperaties in diverse kernen. Lezenswaardig.
3. Digitaal overleg Integrale veiligheid maandag 14 dec. Jan vd Broek. Wanneer er weer fysiek
overleg mogelijk is krijgen we een uitnodiging voor nader contact. Initiatief vanuit de gemeente.
Johan zal het rapport “VTH- uitvoeringsprogramma 2021” opvragen waarin ook de
Kraaienbergse Plassen specifiek genoemd worden.
4. Verslag digitaal overleg met weth. Jilisen over Topparken. We moeten er voor waken dat geen
totaalplan vooraf wordt gepresenteerd, maar dat alles in delen wordt uitgewerkt en vergund.
Daarnaast bleek dat de botenhelling en haven in bestemmingsplan niet verplicht uitgevoerd
hoeven te worden volgens wethouder, wij hebben aangegeven dat dit voor Linden juist van
grootste belang is. De wethouder zal dit punt zeker inbrengen bij Topparken. Ook heeft hij daarbij
toegezegd binnen een maand met een communicatieplan te komen. Johan stuurt hem een
herinnering. De dorpsraad Beers had toegezegd om rechtstreeks contact met Topparken te maken
en een afspraak met hen en ons te regelen. We nemen met de voorzitter contact op.
5. Ter info: College bezoek staat vast op dinsdag 16 mrt. 16.00 – 18.00. Hopelijk weer fysiek
mogelijk. Jan v.d. Broek en Johan stellen de agenda op waarbij “Verkeer in Linden” topprioriteit
heeft.
6. Ter info: Jaarvergadering 2021 vastgezet op 14 oktober.
7. Ter Info: (periodiek) overleg met wethouder Sölez staat vast op 17 mei en 14 okt.
8. Participatie overleg kernendemocratie 21 jan, deelname Els. Zie verder onder punt 4.
9 Ter info: afspraak met weth. Jilissen mbt beschermd dorpsgezicht op 18-02 09.45 - 10.45. Jan vd
Broek, Ed, Els en Johan nemen deel. Ook zal de woonvisie voor de kernen door de gemeente ter
sprake worden gebracht, Linden is daarmee nog niet aan de beurt gekomen. We zullen dit overleg
voorbereiden op 12/2 om 14.00 uur bij Jan vd Broek.
10 Els brengt de bezwaarcommissie zitting mbt de geluidswal Heeswijkse Kampen ter sprake.
Kernpunt is of bezwaarmakers al of niet ontvankelijk zijn ivm feitelijke afstand van hun woonhuis
tot de feitelijk locatie. Els meldt verder dat wij als dorpraad binnenkort een uitnodiging kunnen
verwachten van de gemeente om geïnformeerd te worden over de stand van zaken mbt de
geluidswal aan Lindense zijde.
11 Han meldt de voortgang in het ontwerpproces van dijkverzwaring. Hier is 18/2 om 18.30 weer
een informatie bijeenkomst over. Han stuurt het waterschap ter voorbereiding een tekening met de
tot op heden door ons ingebrachte wensen. De gemeente houdt vooralsnog vast aan een doorbraak
van de Maas ter hoogte van plas 3 of 4 naar de Kraaienbergse Plassen. Argument is het scheiden

van beroeps en toeristisch verkeer op het water. Andere partijen hebben om meerdere redenen zo
hun vraagtekens en bezwaren daarbij.
4.

Voortgang Kernendemocratie
Vanuit het digitaal overleg van donderdag 21 januari werd duidelijk dat de procesvoortgang van de in
gang gezette procedures om te komen tot, wat heet, het realiseren van kernendemocratie niet in een ander
spoor te brengen is. Kort gezegd eerst de inhoudelijke zaken per dorp in kaart brengen dan bezien welke
besluitvorming daar op van toepassing kan zijn. De dorpsraad is van mening dat onafhankelijk van de
inhoud er eerst helderheid moet komen welke invloed het dorp zelf kan hebben in de besluitvorming. Naar
ons idee zorgt dat er voor dat inwoners betrokken en gemotiveerd blijven om zich in te zetten voor hun
eigen leefomgeving. Voor de eerste stap rond eind februari , genoemd “bouwteam” in het proces zijn we
gevraagd medebewoners te zoeken om met ons, dorpsraad, aan te geven waar we in Linden ”behoefte”
aan hebben. Er zullen 2 sessies met dit bouwteam (totaal circa 6 deelnemers) plaatsvinden om vandaaruit
tot een cv van Linden te komen. We zullen een aantal medebewoners benaderen. Daarnaast kan iedereen
zich melden bij een van de bestuursleden. We zullen met 3 bestuursleden participeren. Uiterlijk eind
februari moeten wij de namen doorgeven aan de organisatie van dit traject. Ter informatie zullen we de
werkgroep alvast onze visie op de Lindense leefbaarheiditems toesturen zoals die ter sprake geweest zijn
op de jaarvergadering van 2018/19. Opgemerkt wordt dat met 44 reacties vanuit Linden op de enquête
kernendemocratie van de gemeente het aandeel vanuit Linden t.o.v. andere kernen erg hoog is.

5.

Project pastorietuin
Jan vd Broek heeft voor de discussie een aantal ideeën en uitgangspunten opgesteld die de pastorietuin
plaatsen in het geheel van ook de pastorie en de ervoor liggende wei. Het geheel is eigendom van de
parochie H Martinus Cuijk. In de geest van de historie kan en mag gedacht worden aan een sociaal,
(ver)zorgende en charitatieve invulling in de meest ruime zin van het woord. Met een al goed
functionerend dorpshuis is een zodanige invulling mogelijk beperkt. Dat is een eerste denkrichting. Een
andere insteek is naar het geheel te kijken vanuit een randvoorwaardelijk perspectief. Hoe behouden we
de open zichtlijn vanaf de Steegstraat, is kleinschalige bebouwing (in een gedeelte) van de pastorietuin
mogelijk en kan de toekomstige bestemming van de pastorie een louter commercieel gebeuren zijn of
een gemeenschappelijk woonproject? Het gaat er niet om dat wij zelf een plan ontwikkelen maar wel een
visie opstellen over wat wenselijk is voor Linden mbt dit markante gebied in het centrum van Linden, en
waarin wij aangeven wat zeker niet en wat zeer wel wenselijk kan zijn. We spreken af de vergadering
van maart hieraan te besteden. Datum dinsdag 2 maart 20.00 uur. Daarmee wordt de geplande
maandagavond vergadering verzet ivm verhindering van een aantal leden.

6. Verkeersproblematiek Linden.
De dorpsraad is enthousiast over zoveel meedenken en respons op de in december gehouden enquête
over verkeer en leefbaarheid. In het overleg met het college zullen de uitkomsten met grote nadruk op
tafel komen. De noodzaak van een 2de botenhelling in de Dommelsvoort/Topparken vinden we een
‘must’ en dat moet Cuijk ook van Topparken eisen. Geen “selectief winkelen” in de vergunde
bestemmingen van de Dommelsvoort. De verkeerstellingen, dit jaar voor het eerst op de Hardweg
gemeten laten zien dat er deze zomermaanden nog geen 10% van het recreatie verkeer zich gehouden
heeft aan de verplichte uitrijrichting vanaf de parkeer- en camperplaatsen. We zullen hier het college en
de politiek (Mariëlle) op korte termijn over informeren en we gaan uit van maatregelen voor het nieuwe
seizoen. Het voorstel ligt er ook om de verkeersoverlast in de Eindsestraat met de aanwonenden te
bespreken en de verkeersoverlast in het dorp, te hard rijden ipv 30 km, aan te pakken.
7. Voorbereiding bezoek B&W aan Linden
Jan en Johan zullen een concept agenda maken voor het college bezoek op 15 maart.
8.

Wat verder ter tafel komt en rondvraag
De trap aan de Lindense zijde bij de A73 heeft veel last van wegspoelend zand. Is al eerder hersteld maar
nu weer flink uit zijn voegen. Henriette heeft al een fixi bericht gestuurd.

Data volgende vergaderingen: om 20.15 uur in de Burcht op: dinsdag 2 maart en, i.v.m. Pasen, op
12 april. Jaarvergadering vastgelegd op 14 okt. 20.00 uur

Linden,
4 febr. 2021
Johan v.d. Boom
Secr. DR Linden

