
 
 

 

 

Aanwezig: Jan van den Broek, Jan van Essen, Ed Tigchelaar, Janneke Straten, Henriette Huizinga (vanaf 21:15) 

Afgemeld: Johan van den Boom, Els van Daal, Han Ribberink 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering en stelt de agenda vast. Bij de ingekomen stukken (punt 3) worden 

toegevoegd een ingezonden e-mail van Sonja Nuijen en een voorstel voor de te geven presentatie op 30 maart 

van Han Ribberink.  Bij wat verder ter tafel komt  (punt 7) wordt de kernenCV behandeld. 

 
2. Het verslag van vergadering van 7 februari is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. Er zijn verder geen 

op- of aanmerkingen op. 

 

3.  Ingekomen post en mededelingen:  

 

 Mail met presentatie van de gebiedsmakelaar en gebiedswethouder dd 24 febr 202276.  

Omdat we recent al kennis hebben gemaakt met de contactpersoon Arno van Haren en we bekend zijn 

met de gebiedsmakelaar en gebiedswethouder weten we niet precies wat we met deze mail aanmoeten. 

We nemen aan dat het een algemene mail is bedoeld voor alle onder het gebied vallende dorps- en 

wijkraden. Op de bijeenkomst van 30 maart zijn ze uitgenodigd en kunnen zich daar aan een breder 

publiek kunnen voorstellen. Even met Jos Jongenelen in contact treden wat precies de bedoeling is van de 

mail. (Jan van den Broek /Johan van den Boom) 

 Overleg met gebiedsmanager Willem Kraanen en Wethouder Sölez 17 maart a.s.  

Die vergadering is gepland. Verrassend is dat de dorpsraad van Beers niet bij het gesprek aanwezig zal 

zijn maar een aparte afspraak heeft gemaakt. Zij hebben laten weten dat zij hun eigen belangen hebben. 

We betreuren het dat zij niet ons samen willen optreden. Jan van den Broek heeft een mail gestuurd naar 

de Heeswijkse kampen om hen ook voor het gesprek uit te nodigen, maar die hebben nog niet gereageerd. 

 Overleg met De Groene Kraaij 8 maart a.s 

Jan van den Broek gaat er heen. Janneke geeft aan dat zij wel mee wil. De dorpsraad gaat “De groene 

kraai”ook uitnodigen voor de bijeenkomst van 30 maart  (Jan van den Broek). Jan zal ze ook uitnodigen 

voor het gesprek met gebiedsmanager Willem Kraanen en Wethouder Sölez. 

 Overleg met Fra Jurgens op 24 maart a.s 

Jan van den Broek en Johan gaan er naar toe. Ed laat nog even weten of hij mee gaat. 

 Mail van Sonja Nuijen betreffende de kernenCV waarin zij stelt dat er te weinig aandacht is voor 

geluidsoverlast op het water. 

Jan heeft Sonja beantwoord. Het probleem van geluidsoverlast op het water heeft de aandacht van de 

dorpsraad en wordt in de vergadering van 17 maart ter tafel gebracht.  

 Voorstel van Han Ribberink betreffende powerpointpresentatie van 30 maart. 

Wordt bij de voorbereiding van de bijeenkomst van 30 maart verder besproken. 

 

4. Consequenties wet WBTR 

Dit punt wordt overgeslagen. 

 

5. Terugblik op bijeenkomst nieuwe inwoners van Linden van 3 maart. 

De avond was goed bezocht met 14 nieuwe dorpsbewoners. Het voorstel is een welkomsbrief op te stellen met 

waar nieuwe mensen gegevens kunnen vinden over Linden (website, facebook, Whatsapp) en een lijst met 

contactpersonen van verenigingen en die te verspreiden onder de nieuwe inwoners. (Ed en Johan?) 

 

6. Voorbereiding bijeenkomst 30 maart 2022 

 Vorm: Bijeenkomst met verslaglegging. Vooraankondiging is samen met RDLT verspreid. 

 Uitnodigingen: Definitieve uitnodiging met agenda wordt door Jan van den Broek geschreven en huis aan 

huis verspreid (18 maart).  

Verslag van de bestuursvergadering maandag 7 maart 2022 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie:  De Burcht 



 Inhoudelijk: Han heeft een goed voorstel gepresenteerd. Volgorde agenda: Geluidswal, Dommelsvoort, 

Dijkverzwaring, Renovatie N321, Toekomstig watergebruik Kraaijenbergse plassen, 

Dorpsaangelegenheden.  De presentatie wordt niet alleen door Han gegeven, maar door de 

dorpsraadsleden die specialist zijn op het gebied van het onderwerp. 

 Om de dorpelingen beter te informeren wordt voorgesteld we de verordening Kraaijenbergse plassen en 

de voorgestelde wijzigingen daarop te publiceren op de website (Ed) 

Uitnodigingen aan; Wethouder Sölez, gebiedsmanager Jos Jongenelen, contactpersoon Arno van Haren, 

projectleider Dommelsvoort, Dorpsraad Beers, Wijkraad Heeswijkse kampen, De Groene Kraai, 

Natuurbelangenorganisaties (via Els), Sander Peters (camping ’t Loo), verslaggevers van De 

Gelderlander en de Cuijkse Stier. Han Ribberink heeft van het waterschap Aa en Maas al Maartje 

Thijssen uitgenodigd. We hopen op een opkomst van tussen de 40 en 50 mensen. 

 Techniek: microfoons? Opstelling tafels richting podium. (Jan van Essen en Ed) 

 

7. Wat verder ter tafel komt. 

Jan haalt de KernenCV aan. Er is een extra inputronde geïntroduceerd. Daarna moet de bouwgroep een 

definitieve versie produceren. Jan van den Broek, Janneke en Han, (leden van de bouwgroep) zullen samen 

overleggen of er nog wijzigingen in de kernenCV moeten worden aangebracht. 

 

8. Rondvraag 

Janneke spreekt haar zorg uit over de geplande tijd voor de vergadering van 30 maart. Twee uur voor zoveel 

onderwerpen, inclusief welkom en pauze is haar inziens te kort. Eventueel het punt Dorpsaangelegenheden 

laten vallen?  

 

 

Data volgende bestuursvergadering vergadering:  4 april  20.00 uur  

 
Ed Tigchelaar 

Vervangend Secretaris DR Linden 


