
 
 

 

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen, Ed Tigchelaar, Els van Daal,  

Henriette Huizinga (af 20.40) en Janneke Straten. We zijn weer compleet en (bijna) allemaal zonder klachten. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering en heet speciaal Janneke, nu als officieel benoemd bestuurslid, van 

harte welkom. 

 
2. Het verslag van vergadering van 20 september is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. 

 

3.  Ingekomen post en mededelingen:  

 

 Notulen platform overleg van 28.09.21.Vanuit Linden waren we niet aanwezig. In het platform is 

besloten ook na de gemeentelijke herindeling in de huidige vorm door te gaan zowel vanuit ons 

gezamenlijk belang alsook om elkaar te blijven informeren en van elkaar te blijven leren. Daarnaast is 

het voorstel 2 maal per jaar met 2 afgevaardigden per dorps/wijk raad in de nieuwe gemeente, dus in 

een veel groter verband, elkaar te treffen. 

 Nieuwsbrief oktober Kleine Kernen. Jos Jongenelen wijst ons op de mogelijkheid om mee te dingen 

naar een subsidie mogelijkheid, groot 187.000,= . Els wil er nog naar kijken i.h.k.v. ouderenwerk of 

KBO. Als dorpsraad nemen we geen initiatief.  

 Avond van de schatbewaarders 27 nov. Schouwburg Cuijk. Jan vd Broek en zo mogelijk Ed kijken 

naar een Lindense presentatie. We zullen op die avond met max. 4 personen aanwezig kunnen zijn. 

 Brief van D66 aan het college mbt de runderen. We zijn benieuwd naar de reactie van het College. 

 Nieuwsbrief dijkverbetering van 18.10.21. Zie verder onder agendapunt 4  

 Nieuwsbrief Leefbaarheid in de dorpen van 26.10.21. Johan heeft die kennelijk niet doorgestuurd. 

Waarvoor excuus;  zal dat per ommegaande alsnog doen. 

 Transitievisie warmte Gemeente Cuijk. 27.10.21. Ter kennisname; waarbij opgemerkt dat het geheel 

ambitieus is. 

 

4. Terugblik op de jaarvergadering: Verslag, terugblik en kanttekeningen en acties   

 

 Ed wordt, terecht, geprezen om zijn goede en gedetailleerde verslaglegging van de jaarvergadering. 

 We zijn van mening dat het een goede jaarvergadering was met een prettige en goede 

verstandhouding met én de wethouder én de zaal. 

 Complimenten ook voor Marcel’s presentatie en voor de door Janneke gemaakte PowerPoint. Nu de 

reactie datum van 1 november voorbij is verwacht het bouwteam de laatste opmerkingen binnenkort 

te ontvangen en de eindversie van het KernenCV in een laatste redactievergadering te kunnen 

opstellen.  

 Wat betreft het financieel jaarverslag spreken we af dat een geclusterd overzicht van het financieel 

jaarverslag ruim te voren op de tafels inzichtelijk aanwezig is. Daarnaast ligt de noodzakelijke 

rekening en verantwoording van in- en uitgaven die jaarlijks geaccordeerd moet worden en mee gaat 

met de aanvraag voor de toekenning van de gemeentelijke subsidie ter inzage. Ook spreken we af dat 

het financieel jaarverslag niet op de website gepubliceerd wordt. We zullen bezien of met deze wijze 

aan ons reglement cq. de statuten voldaan wordt. De vergadering dient immers het verslag te 

accorderen. 

 We prikken woensdag 19 januari voor de infoavond dijkverzwaring en meer. Jan heeft hiervoor de 

grote zaal gereserveerd. Han bereid deze avond mee voor. We zijn daarnaast van mening dat het 

noodzakelijk is dat én de gebiedsmanager zelf aanwezig moet zijn én zijn (eind)rapportage  / visie 

over het gehele gebied rond de Kraaienbergse Plassen ter inzage ligt. We kiezen - naast website en 

publicatiebord- voor het huis aan huis verspreiden van de uitnodigingen voor deze avond.  

 We zijn van mening dat het Masterplan Wonen Linden, zoals dat nu vastgesteld is, en het KernenCV, 

dat dus in de loop van de komende maand definitief wordt, weliswaar naar elkaar moeten kunnen  

verwijzen, maar geen in elkaar gevlochten eenheid moet worden. Beide stukken zijn stevig verankerd 

in en gedeeld met het dorp. Beide stukken dienen als onze “geloofsbrieven” naar de nieuwe gemeente 

Land van Cuijk.  

 

Verslag van de bestuursvergadering Maandag 1 november 2021 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie:  De Burcht 



5 Wat verder ter tafel komt: 

1. Op 13 december nemen we afscheid van Jos Jongenelen onze contactpersoon bij de gemeente. We hopen 

dat haar opvolger al mee kan komen zodat we kennis kunnen maken. 

2. Deelname presentatie uitzwaaien gemeente Cuijk 27 nov. Jan vd Broek en Els, voor zover nu bekend.. 

3. Data volgende vergaderingen. 1
ste

 maandagen van de maand. 20.00 uur 

3 januari, 7 februari, 7 maart, (Els Afw.), 4 april, 2 mei en 6 juni. 

 

6 In onze onderlinge evaluatie van functioneren zijn we ondermeer van mening; 

 

a. We zijn een goede stevige ploeg, actief, ondernemend en toekomst gericht. 

b. We staan steeds beter op de kaart in het dorp. 

c. Met de hoge betrokkenheid die we hebben gerealiseerd middels o.m. verkeersenquête, masterplan wonen 

en KernenCV, hebben we ook hoge verwachtingen gewekt. Noblesse oblige… 

d. Zeker nu de nieuwe gemeente de komende tijd veel energie zal besteden aan intern op orde komen, 

nieuwe mensen in nieuwe functies etc etc… ligt frustratie op de loer; bij ons en bij onze inwoners. 

e. We kiezen voor een voortgangsrapportage in het voorjaar, huis aan huis te verspreiden. 

f. We hebben een positieve blik naar de toekomst: nieuwe mensen, nieuwe kansen, nieuw elan. 

g. En…We zullen tijdig moeten uitzien naar een nieuwe voorzitter. Jan vd Broek moet reglementair stoppen 

per oktober 2022. 

 

         
Johan v.d. Boom 

Secr. DR Linden 

02.11.2021 


