
Verslag dorpsraadvergadering van maandag 7 februari 2022  

Aanwezig:  Jan van den Broek, Els van Daal, Janneke Straten, 

Ed Tigchelaar, Johan van den Boom, Jan van Essen en vanaf 

21.15u Henriette Huizinga.  

Als gasten aanwezig: Bart Bakker en Frans Schimmel. 

 

1. De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gasten. 

  

2. Verslag vorige vergadering van 12 januari 2022  

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd. 

Daarnaast is afgesproken dat ook de bestuursleden de definitieve versie van de website 

gaan downloaden. Het doormailen vanuit het verleden gebeurde te onregelmatig 

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

 Participeren in programmaplan Leefbaarheid in de Dorpen?  

Johan neemt contact met Arno en/of Jos om alsnog hiertoe toegang te krijgen. 

 Mail inzake contactfunctionarissen wijk- en dorpsraden oa kennismaking 

Johan zal de beschikbare data doorgeven , aanwezig zullen zijn Jan vd Broek, Els 

van daal en Ed Tigchelaar. 

 Digitale informatiebijeenkomst Waterschap ivm dijkverzwaring. 

Er zijn 2 voorkeursvarianten die verder worden uitgewerkt.  Els laat weten dat in 

beiden de doorbraak van de Maas naar de Plassen nog steeds als optie mogelijk is 

en in plan staat als eventueel meekoppelkans (voor gemeente, niet in begroting 

waterschap) en dat de verbreding van de Hoogevoort (in relatie verbreding dijk) 

voor betere verkeesafwikkeling van en naar Linden niet benoemd werd. Els (en 

John) hebben daarover in chat tijdens presentatie een vraag gesteld, nog geen 

antwoord.  (Els en Han) 

 Publicatie financiele jaarstukken: medio maart zullen die stukken alsmede de 

subsidie aanvraag 2023 afgerond worden. (Jan van E., Ed en Johan) 

 Nieuwsbrief Kleine Kernen januari 2022. Ter kennisname. 

 Reactie DR op brief van gemeente Cuijk n.a.v. aanvraag beschermd dorpsgezicht: 

8 februari is er een telefonische reactie toegezegd. (Johan) 

 Voorstel tot aanschaf bewegingstoestellen voor ouderen. We besluiten daar niet 

op in te gaan. 

 

4. Uitvoeringsprogramma Kraayenbergse Plassen. We besluiten de conceptreactie van 

Johan op onderdelen te accentueren: nog meer nadruk op milieu en leefbaarheid. De 

reactie zal aan het College van B&W Land van Cuijk worden  geadresseeerd. 

 

5. Consequenties wet WBTR . Jan van den Broek krijgt de laatste ontbrekende stukken 

en zorgt voor de afwikkeling. 

  

  



6. Bijeenkomst nieuwe bewoners 

Staat gepland voor 3 maart. De welkomsbrief is accoord . Els, Jan vd Broek en Ed 

zorgen voor verspreiding ieder in hun omgeving. Johan en Ed zijn 3 mrt. Afwezig. 

Inhoud: enerzijds presentatie van het reilen en zeilen van het dorp anderzijds alle 

ruimte voor vragen. Johan oppert mogelijkheid van quizvragen. Frans Schimmel doet 

suggestie om film bij opening Burcht (presentatie van verengingen) te vertonen. Els 

zal navraag doen bij Bert Panhuis.  Jan van Essen verzorgt de catering( +/- 25 

personen). Verdere voorbereiding: Els, Janneke en Jan vd Broek. 

  

7. Voorbereiding info avond in maart 2022 

Staat nu op 23 maart, maar eerst dient er duidelijkheid te zijn over wanneer het plan 

van Topparken gepresenteerd wordt, daarna kan de datum pas worden vastgelegd. 

Volgens afspraak zou Topparken in het eerste kwartaal van 2022 haar plannen 

presenteren. (Jan vd Broek doet navraag). Bij de uitnodigingen van externe partijen, cq 

de overheid dient er in ieder geval nadrukkelijk ook vanuit de invalshoek leefbaarheid 

en milieu/natuur gedacht worden. 

 

8. Voorzitterschap bestuur Dorpsraad.  

Mogelijk ook polsen op de avond van 3 maart. Verder p.m.  

 

9. Wat verder ter tafel komt.  

 Over de niet gehonoreerde projectplannen , opknappen JPM Keijzers pleintje, 

verkeerremmende maatregelen Eindsestraat en de fietsoversteek Raamweg 

worden we te zijner tijd door de gemeente geinformeerd. 

 Johan neemt contact met de wijkagent op over de toegang van hulpdiensten bij de 

slagboom van de Societeithaven. 

 Els meldt dat Rik Nuijen mee wil werken aan een interview van de Gelderlander 

betreffende de geluidswal / geluidsoverlast A73  

 Jan van den Broek verwijst naar een artikel in Kliknieuws van Fons Heijen 

betreffende de verbetering van het aanzicht van Pastorie en kerk. Er wordt 

unaniem heel positief op gereageerd.  

 Een eerder voorstel dat Fons Heijnen uitgewerkt heeft voor het fietspad bij de 

Raamweg zal Henriette, als lid van de fietswerkgroep, meenemen. 

 

10.  Rondvraag:  

 Er wordt geen gebruik van gemaakt   

     

Datum volgende vergaderingen:  

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


