
 
 

Deelnemende bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, 

Ed Tigchelaar, Han Ribberink en Janneke Straten. Als gast bij agendapunt 4: 

Frans Schimmel. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering. De vergadering is met een week vervroegd i.v.m. de agendapunten 

die bijna allemaal op korte termijn voorbereid dan wel afgewerkt moeten worden. Agendapunt 4 wordt als 

eerste aan de orde gesteld. 

 
2. Het verslag van vergadering van 5 juli  is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. 

 

3. (was agendapunt 4) Projectaanvragen in het kader van extra beschikbaar gestelde gelden.  

Het wordt duidelijk dat we op grond van de gang van zaken; beraadslagingen van de gemeenteraadfracties en 

de gedachte verdeelsleutel met onze projecten wel haast zeker buiten de boot vallen. Tot groot ongenoegen. 

We discussiëren lang over het volledig terugnemen van onze 2 projecten, De Burcht: - meer energieneutraal -

en (Verkeers)veiligheid: - Raamweg fietsoversteek, JPM Keijzerspleintje en de Eindsestraat -. Na lang wikken 

en wegen besluiten we, in samenspraak met Frans, onze brief aan het college,  zie de bijlage A , alsnog op 

korte termijn te versturen. 

 

4.  (was agendapunt 3)Ingekomen post en mededelingen:  

a. Mail van Ed mbt aanbod over “outdoor fitness”. Lijkt commerciële aanbieding. We gaan er niet op in. 

b. Mail van Eric Jansen over de Avond van de Schatbewaarders op 27 november in de schouwburg van 

Cuijk om vanuit Linden ook acte de presence te geven. Jan van den Broek zal laten weten dat we 

meedoen. 

c. Mail van Ineke Baron:  Oproep aan alle kids uit Linden: doe mee aan de teken- en verhalenwedstrijd en 

schep op over jouw dorp!  In het kader van een soort KinderKernenCV. Janneke pakt dit op, voor 5/9. 

 

5. Project pastorietuin  / beschermd dorpsgezicht. 

We hebben nog geen reactie gehad op ons schrijven aan het parochiebestuur.   

Aan de rondgang door het dorp  met  wethouder Maarten Jilissen, Gijs Jochems en Fra Jurgens in het kader 

van het komen tot het (fysiek) behoud van het eigen karakter van het dorp op 5 augustus van 13.30 – 15.30 

uur doen  Jan vd Broek, Ed, Han/Henriette en Johan mee. Deze vier zullen de rondwandeling voorbereiden op 

woensdag 4 aug. om 15.30 – 16.30 uur in de Burcht.(Jan van Essen neemt contact met Frans) 

 

5 Concept verslag Masterplan Wonen met bijbehorende procedure. 

Els van Daal heeft al via mail gereageerd op het toestuurde concept naar aanleiding van ons overleg op het 

gemeentehuis met Maurice Roefs en…. We hebben verder geen inhoudelijke aanvullingen.  
We plannen 2 data om met het dorp te overleggen:  op maandagavond 23 augustus en op 

woensdagavond 15 september. Beide om 20.00 uur in de Burcht (Jan van Essen contact met Frans) 

Janneke zal via datumprikker de inwoners van Linden daarvoor uitnodigen. We krijgen dan meteen 

inzicht in het aantal mensen dat zich voor welke avond aanmeld. Daarnaast zijn we van mening dat 

meer dan tot op heden gekeken moet worden naar het behoud van het karakter van het dorp zodat 

ondermeer maatvoering en uitstraling van nieuwbouw daarin passend moet zijn. Over de al of niet 

bebouwing van de pastorietuin zijn we van mening dat het "NIET, tenzij" op die plek zo mogelijk in 

nog sterkere mate van kracht moet zijn en daarnaast zou het wenselijk zijn dat het "tenzij" ook slaat 

op de functie van de bebouwing daar, waarbij we denken aan: sociaal maatschappelijk 

ondersteunend. 
 

6 Kernen CV Linden 

Naar aanleiding van de vraag van de stuurgroep om te komen tot een scheiding in de tekst tussen het 

specifieke karakter van het dorp en de sterke kanten en bedreigingen. Het tekstvoorstel, bijlage B, wordt 

aangenomen en Jan van den Broek werkt dit met de leden van het bouwteam af. 

 

7 Natuurgebied ten zuiden van Linden.  

Verslag van het overleg tussen de gemeente, Taurus en de dorpsraad op vrijdag 23 juli. Naar aanleiding van 

het incident met een koe met kalf aan de Steegstraat in Linden. Wat te doen om in de toekomst dit soort 

incidenten tot een minimum te kunnen beperken. Uitsluiten gaat het nooit. 

Verslag van de dorpraad bestuursvergadering   

maandag 26 juli 2021 20.00 uur in de Burcht 



Na een grondige discussie over en weer zijn er een aantal afspraken gemaakt, die hieronder vermeld worden. 

1.     In het begrazingsgebied zullen ‘droge koeien’ geplaatst worden zonder kalveren. Dat zal het risico op 

incidenten al veel verminderen. De jonge kalveren worden weg gehaald zo gauw als dat kan. Hierdoor zal 

er op termijn een situatie ontstaan met alleen droge koeien. Deze zal in de herfst van dit jaar bereikt 

worden. Daarbij wordt de koe die het incident heeft veroorzaakt verwijderd en de rest van de koeien blijft 

in het gebied. Het verwijderen van de koe met kalf geschied op zeer korte termijn. 

2.     De toezichthouder van stichting Taurus gaat vaker in het gebied controleren. Men moet hierbij denken 

aan controle op afwijkend gedrag van beesten en andere opvallende dingen. 

3.     De gemeente gaat samen met stichting Taurus actief communiceren over de risico’s in het gebied en hoe 

men zich moet gedragen etc. Je moet hierbij denken aan een filmpje van ongeveer een minuut. 
  
Deze maatregelen moeten leiden tot een veilig recreatie gebied. Ook is in dit overleg duidelijk uitgesproken 

dat een ieder vindt dat we het begrazingsgebied in stand willen houden. Dat geldt voor alle partijen. 

           

        8.  Wat er verder ter tafel komt en rondvraag. 

 a. Johan: Het is gaandeweg veel werk met een volle agenda, beetje veel op het moment. 

b. Han : Contact met Marcel Jansen van Leefbaar Land van Cuijk, ook over geluidshinder op de Heeswijk.  

    Samen optrekken kan meerwaarde hebben. 

    Over de dijkverzwaring: gemeente houdt nog steeds vast aan doorbraak van de Maas naar de KP-plassen. 

    Ze lijken daarvoor bij de andere partijen geen medestanders te vinden. 

c.Ed : Het Jeu de Boules op zondagmiddag 25 juli  met 14 teams en dus 28 deelnemers, jong en oud, was   

   wederom een groot succes, gelukkig mooi weer en een geslaagde middag. Zie ook de website. 

     

  

Data bijeenkomsten dorpsraad met inwoners over het Masterplan Wonen:  23 aug. en 15 sept. 20.00 uur 

 

Datum volgende  bestuursvergadering:  6 september 20.00 uur 

Jaarvergadering van de dorpsraad op 14 okt. 20.00 uur 

 
Johan v.d. Boom 

Secr DR Linden 

28 juli 2021 


