
 Verslag DR vergadering van woensdag 12 januari 2022  

Aanwezig Jan van den Broek, Els van daal, Janneke Straten, Han 

Ribberink, Johan van den Boom.  

Afwezig met kennisgeving: Ed Tigchelaar en Jan van Essen 

Deze vergadering is  i.v.m.  de coronamaatregelen niet openbaar 

 

1. De voorzitter opent de vergadering en wenst ons alle een succesvol en gelukkig 

nieuwjaar. 

  

2. Verslag vorige vergadering van 15 december 2021  

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen: 

 reactie DR op brief van gemeente Cuijk n.a.v. aanvraag beschermd 

dorpsgezicht. 

 We besluiten de door Johan opgestelde brief als resultaat van overleg met Fra 

Jurgens van de gemeente over het vervolg van het Masterplan Wonen door te 

sturen aan het College van B&W. We zijn van mening dat het geheel te 

vrijblijvend en dus te weing steekhoudend is afgesloten. Tevens zullen we een 

copie van de brief aan Fra Jurgens toesturen.  

 uitvoeringsprogramma Kraaienbergse plassen 2022-2224.  

We zijn op zijn zachts gezegd onaangenaam verrast, waar we vgl . afspraak 

voor 20 dec. op gereageerd hebben en nauwelijks een week later een definitief 

rapport met uitvoeringsprogramma krijgen, waarin we ons onvoldoende 

herkennen en, anders dan toegezegd, niet in meegenomen zijn. . (Johan zal 

reageren op de gang van zaken) 

 participeren in programmaplan Leefbaarheid in de Dorpen. Het is Ed niet 

gelukt met name door de digitale overgang naar de nieuwe gemeente om de 

juiste info en gegevns boven tafel te krijgen en ons dus als ambassadeur 

hiervoor aan te melden. (Johan neemt contact met Jos Jongenelen) 

 Terugkoppeling info-avond kernendemocratie: Redelijk zinvol digitaal beraad 

waarvan de inhoud nog door de projectleiders naar de nieuwe gemeente gedaan 

moet worden.  

 Reflectiesessie woonzorgvisie. Els is daar mee bezig, zowel beroepsmatig als 

vanuit de werkgroep van de gemeente. Diepte interviews leveren steeds 

opnieuw het belang van en voor ouderen om in hun eigen leefomgeving te 

kunnen blijven wonen. 

 Nieuwsbrief VKKNBr 23 dec. 2021. Ter kennisneming aangenomen. 

 Vervolg traject niet geaccepteerde projecten (Eindsestr.-Keijzerspleintje – 

fietsoversteek). Het vml college heeft ons verzoek doorgespeeld naar afd. 

Verkeer, vandaar is het neegelegd bij de desbetreffende afdeling (cluster 

verkeer) in de nw. gemeentelijke organisatie. Afspraak is dat er toegezien 

wordt op de bewaking van het proces. 

 mail  van  de Gemeente mbt N321, tracé Beers – Raamweg dd 17 dec. ’21.  

Duidelijk wordt daarin dat tot 2026 het trace van Grave tot de stoplichten bij 

Beers op de schop gaat. Duidelijk is ook dat op  gemeentegrond langs de N321 

ruimte en besluitvorming is over een rotonde als toegangspoort naar Dutch 



Resort. De provincie heeft zich op dit moment nog niet over die rotonde daar 

uitgesproken. 

 Dijkverzwaring: op 19 januari is er een digitale sessie over de invuling van de 

voorkeurstracé’s van het traject Cuijk – Grave. Geinteresseerden kunnen deze 

sessie bijwonen , inloggen via … 

 

4. Consequenties wet WBTR . Jan van den Broek is hiermee bezig en verzameld 

gegevens van ons als bestuurleden die naar de KvK gestuurd moeten worden. 

Daarnaast bezig met het bemachtigen van een stappenplan om te komen tot het 

opstellen van een zodanig statuut dat het weer voldoet aan de gewijzigde wettelijke 

voorschriften. Wordt vervolgt. 

  

5. Voorbereiding Info-avond in februari 2022. Om eerdere redenen, Corona en 

afwezigheid van meerdere bestuursleden, besluiten we op safe te spelen en de info en 

bijpraat avond voor de Lindense dorpsgemeenschap op te schuiven naar de laatste 

week van maart. Jan van Essen gaat met Frans kijken naar een geschikte datum/avond. 

Dat geeft hopelijk ook meer ruimte om naast inhoudelijk ook na afloop informeel 

onderling veeel contact te kunnen hebben onder het genot van… Al braimstormend 

gaat het over alle  grote thema’s ter info en ter discussie: dijkverzwaring inclusief 

verkeerscirculatie, Dommelsvoort zowel Dutch Resort als uitvoeringsprogramma 

Kraaienbergse Plassen, de N321, de geluidswal A73 Lindense zijde, dat alles onder de 

gezamelijke noemer van Leefbaarheid in en om ons dorp. Gesuggereerd wordt ook om 

deze avond open te stellen voor ‘deskundigen’ vanuit de gemeente danwel organisaties 

die zich met de diverse thema’s bezig houden, te denken valt aan wethouder(s), de 

lokale politiek, de dorpsraad Beers, projectmanagers van Dutch Resort en de 

gebiedsmanager Kraaienbergse Plassen. Met planning van die avond wel rekening 

houden met voorstel Dommelsvoort dat in 1
e
 kwartaal zal worden gepresenteerd: die 

avond voor en in Linden zo plannen dat dit plan ook concreet door projectmanager 

Dutch resort gepresenteerd kan worden. Voorkomen dat deze info avond bijv. week 

eerder is dan dat dat plan naar buiten komt.  

Daarnaast ontstaat het idee om eerder dan deze avond een informele 

ontmoetingsavond te houden van de dorpsraad met de (vele) nieuwe Lindenaren die er 

de laatste 2 jaar / in coronatijd zijn komen wonen. Dat zou dan in de eerste week vóór 

5 maart (ivm vakanties Els en Johan). Jan vd Broek maakt een uitnodigingsbrief en 

zoekt met Els en Jan v E wie we kunnen uitnodigen en waar. 

 

6. Voorzitterschap bestuur Dorpsraad. Ook dit onderwerp kan goed op de 

bovengenoemde bijeenkomst aan bod komen. Naast het werven van nieuwe leden om 

een zo’n ruim mogelijke betrokkenheid en binding met het dorp te hebben en te 

houden. Daarnast kunnen we ook intern naar opvolging van Jan zoeken. Benoeming 

moet op de komende jaarvergadering kunnen plaatsvinden 

 

7. Wat verder ter tafel komt.  

 

 Er is telefonisch contact geweest vanuit Dutch Resort, de nieuwe naam van 

Topparken/Dommelsvoort en de mededeling dat eind eerste kwartaal 2022 en 

een (concept) uitvoeringsplan gepresenteerd zal worden aan alle betrokkenen 

en belanghebbenden.  



 Met de komst van de nieuwe gemeente en op vraag daarnaar zullen we 

binnenkort het emailadres van het dorpsraad secretariaat vernieuwen.  

 De nieuwe vlag van de gemeente Land van Cuijk is bezorgd en zal bij de 

Burcht opgehangen worden. (Johan > Frans)  

 Een verslaggever van de Gelderlander wil graag contact met ons over de 

geluidswal A73. Els en Han nemen dit voor hun rekening. Afgesproken wordt 

om in eerste instantie Els met Rick Nuijen dit gesprek te laten doen. Jan van de 

Broek zal de gegevens van de verslaggever aan Els doorgeven. 

 Janneke heeft uitgezocht dat de jaarrekening / overzicht van in en uitgaven  

van de dorpsraad wettelijk geplubliceerd dient te worden. We zullen er voor 

zorg dragen.  (Jan van Essen, Ed en Johan) 

 

8. Rondvraag: er wordt geen gebruik van gemaakt      

         

Datum volgende vergaderingen:  

7 februari, 7 maart, (Els en Johan afw..), 4 april, 2 mei en 6 juni. 


