
 Op dinsdag 2 maart 2021 vergadert het bestuur van de 

Dorpsraad om 20.00 uur. 

Deze vergadering is online  i.v.m. de coronamaatregelen en 

daarom niet openbaar.  

De agenda 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vorige vergadering van  3 februari 2021

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd.

3. Ingekomen post en mededelingen

Mededelingen graag vóór dinsdag per mail uitwisselen. .

4. Voortgang Kernendemocratie

Di 23 febr was er overleg met de dorpsraadsvertegenwoordigers van de gem Cuijk.  Er  is een

presentatie gegeven over de invulling van het proces dat leidt tot kernen-CV via de

bouwteams. Dat moet in twee (digitale) sessies van twee uur tot stand komen. Voor elke

sessie is een uitgewerkt werkplan gemaakt. De procesbegeleiders ‘sturen’ de avonden en

doen schrifwerk.

Er waren herkenbare vragen en twijfels. De situaties per kern en wijk zijn natuurlijk ook erg

verschillend.

Er is voorgesteld om per kern/wijk een intakegesprek te plannen om wat efficienter te kunnen

werken. N.a.v. een uitgelokte opmerking van mijn kant heeft een van de procesbegeleiders

een tussengesprek voorgesteld.

Een belangrijke afspraak is dat we de namen en contactgegevens (tel e-mail adres!) van de

bouwteamleden  z.s.m. doorgeven aan Jos en de procesbegeleiders doorgeven.

5. Project Pastorietuin

-Beschermd Dorpsgezicht?

Het overleg heeft plaatsgevonden. Er zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Een verslagje

daarvan volgt.

. -Project pastorietuin?

De notitie van Jan is summier besproken. De uitgangspunten (analyse) wordt gedeeld.

Vanavond willen we er over doorpraten (brainstormen)  en proberen wat concretere richting

invulling  te geven aan het vervolg: de 1e vraag zou moeten zijn waar heeft Linden behoefte

aan. De 2e zou zijn wat zou er kunnen.

Praktische vragen:

-Is het een idee om het als onderdeel van het kernencv en kernenplan op te nemen zonder ons

denken stil te zetten?

-Wie kunnen we betrekken bij de verdere ontwikkelingen?

6. Verkeersproblematiek Linden



Voorbereiding voor overleg wethouder Solez op 16  maart a.s. 

7. Verplaatsing bezoek B&W aan Linden? Voorgestelde datum is: 26 mei 19.00 uur

8. Voortgang en info mogelijke geluidswal aan Lindense zijde.

9. Concept begroting met subsidie aanvraag 2022 en jaarafrekening 2020

Stukken staan op ieders mail.

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Datum volgende vergadering: 12 april 2021 20.15 indien fysiek bijeenkomen kan, anders 20.00 

uur digitaal. 


