We schreven in oktober 2020:
Voorlopig jaarverslag 2020 van het dorpsraadbestuur over de periode (nov.2019 okt.2020).
Maar: De jaarvergadering van 22 oktober is vervallen ivm de coronamaatregelen.
We hopen deze winter ‘21 de jaarvergadering alsnog te houden. Ook dat kon nog
niet.
Het financieel jaarverslag is in januari 2021 wel geaccordeerd i.v.m. de nieuwe aanvraag bij de
gemeente voor het jaar 2022. Dit verslag ligt nu ter inzage samen met de financiële stukken tot 1
okt.2021.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jan van den Broek, Secretaris Johan van den Boom Penningmeester Jan v. Essen,
Bestuursleden: Ed Tigchelaar, Els van Daal, Han Ribberink / Henriette Huisinga, de samen 1 zetel
innemen
Aspirant bestuurslid en verkiesbaar; zij deed het hele jaar al mee met de bestuursvergaderingen:
Janneke Straten.
Bestuursvergaderingen :
Werden 11 keer gehouden, in de regel op de eerste maandag van de maand.
Vanwege corona geen vergaderingen in april en mei, wel weer in juni (2x.) We ontvingen in de
loop van het jaar 5 gasten / belangstellenden.
De onderwerpen, die aan de orde waren en zijn lichten we hier in het kort toe:
1.Toekomst Dorpsraad (november en januari)
Nodig: een meer representatieve en dorpsvertegenwoordigende dorpsraad. Meer jeugd en
ondernemers erbij betrekken. Dat is van steeds groter belang nu ook met het oog op de
gemeentelijke herindeling waarbij de positie van dorpsraden versterkt moet worden.
2. Overleg met dorpsraad Beers. (van november tot begin maart)
Gestimuleerd door onze gemeentelijke contactpersoon Jos Jongenelen ontstaat er overleg tussen de
beide dorpsraden. Kennismakend en daarna concreet overleg over de provinciale renovatie van de
N321, de weg van Grave naar Cuijk. ln een gezamenlijk schrijven aan het college stellen we
ondermeer voor:
1.Goede ontsluiting naar Dommelsvoort middels een rotonde ter hoogte van het bedrijf van
Heurkens.
2. Ontsluiting van Europarcs via de Rode Voort vanaf de N321.
3. Verbetering doorstroming bij de aansluiting N321 met A73.
3.De geluidswal en hinder van de A73. (van november 2019).
1.We meten met een aantal Lindenaren de huidige geluidsoverlast.
2.We hebben meerdere gesprekken op het gemeentehuis over de effecten op ons dorp van de
verhoogde geluidswal aan de Heeswijkse zijde. De wethouder stelt dat er in Linden geen
negatieve effecten van deze geluidswal mogen optreden en start in juli een vooronderzoek
naar de mogelijke aanleg van een wal aan Lindense zijde.
4.Werkgroep Zorg en wonen. (Vanaf december)
De op de jaarvergadering geformeerde werkgroep "Zorg en Wonen"' gaat in januari van start.
Door de corona maatregelen is er geen vervolg meer aan gegeven.
5. Kernendemocratie. (vanaf december 2019 - doorlopend)
Door de overheid in gang gezette discussie i.h.k.v. de vorming van de nieuwe gemeente Land van
Cuijk, om te bezien hoe de kerkdorpen en wijken een verankerde plek kunnen krijgen/houden in die
nieuwe gemeente. We participeerden in werkgroepen en discussies tijdens het platform dorps- en
wijkraden. We zetten wel vraagtekens bij de effectiviteit van de aanpak. Het doel relatieve autonomie
voor de kernen lijkt nog ver weg. Voor verdere gang van zaken zie onder: het Bouwteam.

6.Fietsveiligheid. (vanaf december doorlopend)
Het gaat hier met name over het gedeelte Oostermeerweg – Raamweg. We schetsen mogelijkheden
voor het verbeteren van dit weggedeelte. We nemen zitting in de Cuijkse fietswerkgroep, die
aanbevelingen doet over knelpunten. In het kader van de projectaanvragen voorjaar 2021, - zie
verderop in het verslag- vragen we hier subsidie voor aan. Deze aanvraag is niet gehonoreerd. De
fietswerkgroep is vorige maand ter plekke komen kijken. Tot zover.
7.Verkeerstellingen van met name toeristische verkeer. (Ieder jaar in de periode van juli –
september).
a. We publiceren informatie over cijfers van eerdere tellingen.
b. Om beter zicht te krijgen wijzigen we de plaatsing van 1 registratiepunt naar 2 in de Hardweg om
de effectiviteit van de “verplichte linksaf” uitrijrichting bij de camping beter in beeld te krijgen.
c. We publiceren de resultaten aan het dorp en de gemeente en plaatsen extra verbodsborden.
8. Monument en dorpsentree (vanaf 2019 tot voorjaar 2021)
a. De afwerking en beplanting is door de gemeente dit voorjaar gerealiseerd. Daarmee is aan het
wildparkeren ter plekke grotendeels een einde gekomen.
b. Het eigendomsrecht en verzekering van het monument zijn ondergebracht bij de gemeente.
9.Dijkverhoging tracé (vanaf februari 2019 doorlopend)
Het gaat hier om de voorgenomen dijkverhoging Cuijk – Ravenstein die gerealiseerd moet zijn in
2028. Het waterschap is gestart met het verzamelen van belangen en aandachtspunten van om- en
aanwonenden.
Als dorpsraad zijn onze aandachtspunten en wensen die we in het overleg blijven benadrukken:
a. Geen zand- of ander zwaar transport door het dorp.
b. Leg fietspad over het hele tracé op de dijk, een (toeristische) fietsverbinding van Cuijk naar
Grave.
c. Maak bij de A73 geluidswerende beplanting.
d. Geen doorsteek van de Maas rechtsreeks naar de Kraaienbergse Plassen.
10. Stichting Taurus. (doorlopend contact en overleg met gemeente en Taurus).
Het spanningsveld tussen het in het gehele gebied onbelemmerd lopen van de runderen en het gebruik
van het gebied door onze inwoners en recreanten, is een punt van zorg.
11. Pastorietuin. We krijgen een melding van dreigende schade ivm slecht onderhoud. We hebben
contact met het parochiebestuur. Voorjaar 2021 pakken we als dorpsraad de meest risicovolle situatie
aan en na extern advies over het behoud van de meest waardevolle bomen ontdoen we die van
plantenwoekering.
12. Renovatie voorplein Burcht
Op een verzoek van het bestuur van de Burcht hebben we een bijdrage van € 3000 toegezegd.
13. Topparken.
We geven in een brief aan het college onze punten aan:
1. De verbinding Beers – Linden dient onverkort gehandhaafd.
2. De openstelling van de ophaalbrug dient daarmee in overeenstemming te zijn.
3. Bij de geprojecteerde jachthaven dient een royale botenhelling te komen.
4. Er dienen oevers beschikbaar te blijven voor zeilers en surfers.
5. Europarcs dient via de Roode Voort aangesloten op de Beersebaan.
6. In het voorjaar hebben we een gesprek met de projectmanager van Topparken samen met Beers om
een en ander nader te verhelderen.
Bovenstaande thema’s zouden aan de orde komen op de jaarvergadering 2020.

Hier het vervolg 2020 – 2021:
1. Verkeer in Linden.
2. Geluidswal A73 , Lindense zijde
3. Natuurgebied ten zuiden van Linden, steeds meer incidenten ( maart fysiek overleg met de
gemeente)
4. Projectaanvragen i.h.k.v. door de gemeente beschikbare gelden van +/- 800.000 €
5. Bouwteam van uit het KernenCV mbt nieuwe gemeente Land van Cuijk
6. Masterplan Wonen Linden, waarin vervat onze gedachten over de toekomst van de pastorie,
de tuin en de zichtlijn vanaf de Steegstraat.

1. Verkeer in Linden.
De uitgezette verkeersenquête in het najaar van 2020 geeft én veel reacties én veel ideeën over hoe het
anders kan en moet. Duidelijk word dat het toeristisch verkeer in het (toeristisch hoog)seizoen van en
naar het watersportgebied voor te veel overlast zorgt en dat daarnaast de Eindsestraat te veel overlast
van te hardrijdend verkeer heeft. Het is het hoofdthema van gesprek met wethouder Sölez op 16 maart.
Uitgevoerde maatregelen.
De passeerstroken aan de HogeVoort, de verboden rechtsaf-borden bij het uitrijden van
parkeerplekken.
Op de Raamweg is de rijrichting via het industrieterrein aangegeven en in het late voorjaar is er een
verkeersbesluit genomen dat het mogelijk moet gaan maken voor digitale routeplanners deze aan- en
uitrijroute op de navigatie te zetten. Dat laatste is kennelijk nog niet gebeurd.
Bij de komende dijkverzwaring wordt bezien of de HogeVoort zo verbreed kan worden dat op het hele
traject langs de dijk passeren mogelijk is. Ook de klinkerverharding van de Lommerstraat kan
bijdragen aan een verbeterde afwikkeling van het verkeer vanuit Linden richting Grave en verder.
De gegevens van de verkeerstellingen van deze zomer zouden uitsluitsel moeten kunnen geven wat het
effect van deze maatregelen dit jaar is geweest. Deze gegevens zijn er nog niet.
2. Geluidswal A73, Lindense zijde
Begin maart heeft de dorpsraad digitaal overleg met de wethouder over de ontwikkelingen.
Bezwaarschriften tegen de verruiming van de geluidswal aan de Heeswijkse Kampen zijn ongegrond
verklaard. Op de hoorzitting in april voor de gemeenteraad over de geluidswallens maken we gebruik
van de mogelijkheid om in te spreken en te pleiten voor de wal aan Lindense zijde. Opnieuw hebben
we hiervoor meetgegevens in het dorp verzameld.
In dit najaar is uitsluitsel te verwachten over alles doorgaat. Percelen van het Lindense Gilde zijn
onderdeel van de onderhandelingen ter realisatie van het geheel.
3.Natuurgebied ten zuiden van Linden.
Op grond van ons overleg in maart met de gemeente worden er: borden geplaatst, de randen langs de
paden verbreed, een uitweg naar de Drul gerealiseerd alsmede een houten trap geplaatst in het gedeelte
ten zuiden van Linden.
Het heeft allemaal niet kunnen voorkomen dat er toch nog incidenten plaatsvinden. Op grond van ons
overleg in juli wordt de afspraak gemaakt dat er alleen nog maar oudere koeien zullen zijn en blijven
en dat er door Taurus informatie avonden voor het dorp en voor Europarcs zullen worden gehouden.
4.Projectaanvragen ihkv door de gemeente beschikbare gelden van +/- 800.000 €. We dienden 2
projecten in. Vanuit het bestuur van de Burcht: komen tot een zoveel mogelijk klimaatneutraal maken
van de Burcht en vanuit de dorpsraad onder de noemer van (verkeers)veiligheid: het renoveren van het
JPM Keijsersplein, snelheidbeperkende maatregelen voor de Eindsestraat en de aanpak van de
fietsoversteek bij de kruising met de Raamweg. Samen met de Burcht presenteren we onze plannen op
23 juni. Het college heeft afgelopen maand de gemeenteraad voorgesteld hiervan 24.000,= subsidie
aan de Burcht te verlenen voor vloerisolatie.

5.Bouwteam. In het kader van de nieuwe gemeente Land van Cuijk worden “bouwteams” gevormd
om de 33 dorpen de gelegenheid te geven zichzelf duidelijk op de kaart te zetten. In 2 digitale
bijeenkomsten komt ons bouwteam - Jos Dennissen, Marcel Derks, Wil Liebrand, Joost Angenent,
Janneke Straten, Han Ribberink en Jan van den Broek- tot gedegen invulling van de kenmerken van
ons dorp.
Op de jaarvergadering zal hier verder op ingegaan worden.
6. Pastorietuin / Masterplan Wonen. De gedachten over functie en vormgeving van de pastorietuin,
de pastorie en de ervoor liggende wei worden onderdeel van het Masterplan Wonen waarover de
dorpsraad op 23 augustus en 15 september met het dorp overlegd heeft. De planning is dat dit najaar
het Masterplan Wonen door de gemeente vastgesteld wordt.
7.Dijkverzwaring. Vanuit de dorpsraad neemt Han Ribberink deel aan het overleg dat wensen en
voorwaarden formuleert om tot de juiste en haalbare besluiten te komen ter voorbereiding van deze
ingrijpende dijkverzwaring. Binnenkort zal er sprake zijn van het presenteren van een
voorkeursalternatief voor realisatie.

Bestuur van de dorpsraad Linden,
Johan van den Boom, secretaris
Oktober 2021

