JAARVERGADERING 2021
Graag nodigen we alle inwoners van Linden uit voor de jaarvergadering
van de DORPSRAAD LINDEN op donderdag 21 oktober 2021 om 20.00
uur in De Burcht.
Agenda
1. Opening
Reglementair gedeelte
2. Mededelingen
3. Verslag van de jaarvergadering 2019 dd 21 oktober 2019
Dit verslag is eerder op de site gepubliceerd en ligt ook ter inzage.
4. a. Jaarverslag van het bestuur
Dit verslag is bijgevoegd
b. Financieel jaarverslag
(ligt ter inzage tijdens de vergadering)
5. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing
-Het bestuur bestaat momenteel uit :
Johan van den Boom, Jan van den Broek, Els van Daal, Jan van Essen, Henriette Huisinga/Han
Ribberink en Ed Tigchelaar.
-Jan van Essen is aftredend (eigenlijk in 2020) en herbenoembaar voor nog één termijn.
-Johan van den Boom is aftredend en herbenoembaar voor nog één termijn.
-Els van daal is per 1-11-2021 aftredend en herbenoembaar
-Ed Tigchelaar is per 1-11-2021 aftredend en herbenoembaar
-Het bestuur stelt voor te benoemen als bestuurslid Janneke Straten, die al enige tijd
meedraait als kandidaatbestuurslid.
Voor elk (her) te benoemen bestuurslid kan iedereen een tegenkandidaat stellen tot een dag
voor de vergadering.
Lopende Lindense ontwikkelingen en beleid voor komende jaren.
6. Masterplan wonen
7. Verkeersproblematiek.

-------Pauze-------

Themagedeelte
8. Kernencv Linden
Toelichting
Bij het besluit tot samenvoeging tot een nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben de
gemeenteraden ook ingezet op ‘kernendemocratie’.
In de aanloop daar naar toe zijn in alle kernen bouwteams ingesteld die voor hun kern een
zogenaamd kernenCV hebben opgesteld: een document met de karakteristieken, de sterke en
zwakke punten en -in volgorde van prioriteit- de zaken die door de nieuwe gemeente
gerealiseerd zouden moeten worden. Het is dus een belangrijk beleidsdocument voor de
komende jaren.
Het bouwteam van Linden, met verscheidene leden die niet in het bestuur van de Dorpsraad
zitten, presenteert het kernencv van Linden en gaat in debat met de aanwezigen. Het dorp
Linden moet zich uitspreken over dit document voordat het definitief wordt.
Afsluiting
9. Rondvraag
10. Gezellige afsluiting met een drankje
Het bestuur hoopt weer velen te mogen begroeten op de jaarvergadering.
Johan van den Boom
Jan van den Broek
Els van Daal
Jan van Essen
Henriëtte Huisinga/ Han Ribberink
Ed Tigchelaar

