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Programma 
van de 
avond

Welkomstwoord

•Delen informatie

•Ophalen van wat 
jullie belangrijk 
vinden

•Versterking van het 
dorpsraadteam

6 thema 
besprekingen 20 
minuten per 
onderwerp

•Pauze na 3 thema’s

Wrap-up SDG’s
Borrel

Feedback / input



Waarom nu 
een 
informatie-
avond

Veel thema’s buiten Linden die 
invloed hebben op Linden

Onderlinge verbanden & de 
effecten die keuzes binnen een plan 
op andere plannen hebben

Tijdens afscheidsbijeenkomst B&W 
Cuijk aangegeven ‘niet op iedere 
postzegel apart willen maximeren’



Over welke onderwerpen praten we?
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5 6



Geluidswal A73



Geluidswal A73

• Afspraken gemeente en kopers van gronden 
eilanden

• Gemeente niet verplicht tot realisatie wal 
aan Cuijkse zijde

• Wethouder Stoffels destijds: ‘Linden mag 
geen negatieve effecten ondervinden’

• Eerste bezwaar uit Linden febr. 2019

• Onderzoek adviesbureau Peutz

• Eigen meting Lindenaren

• Dossier overgedragen aan nieuwe gemeente



Geluidswal A73

• Rijkswaterstaat en  Bureau Peutz (gemeente)



Geluidswal A73



Geluidswal A73



Dijkverzwaring Cuijk- Ravenstein



• Verzwaren en 
verhogen dijk 
(gemiddeld 40-70 
cm nabij Linden)

• Risico Piping
(water onder de 
dijk door)



Dijkverzwaring Cuijk- Ravenstein

• Verzwaren en verhogen dijk (gemiddeld 40-70 cm nabij Linden)



Dijkverzwaring Cuijk- Ravenstein

• DR Linden veel punten ingebracht
• Verkeerscirculatieplan Linden
• Overlast tijdens uitvoering
• Geluidsafscherming brugovergangen
• Behoud van Bakenbomen
• ..

• Mee-koppel Kansen (ingebracht door alle betrokkenen):
• Doorgaand fietspad op de dijk
• Struinpaden
• Behoud landbouw
• Beerse overlaat zichtbaar maken
• Doorsteek Plassen naar de Maas



Dijkverzwaring Cuijk- Ravenstein



Dijkverzwaring Cuijk- Ravenstein



Dijkverzwaring Cuijk- Ravenstein



Dommelsvoort



Dommelsvoort

Actuele stand van zaken door Henk van Eldijk en David Solez

Vragen:  

• Duurzaamheid?  Stikstof-energie? consequenties voor woningbouw en energie-
opgave Infrastructuur? 

• Relatie Dommelsvoort gebruik van de plassen bijv. Hoeveel extra vaartuigen?

• ( met nieuwe botenhelling en extra jachthaven?)

• Geschatte extra belasting van wegen en fiets- en wandelpaden?

• Afwikkeling van verkeer?

Overige vragen?



Pauze



Renovatie N321 Grave - Cuijk





• De verwachting is dat een deel van de plannen pas na 2024 worden gerealiseerd

• Geplande maatregelen voor 2024:

• Vervangen van het asfalt op de hoofdrijbaan en fietspaden.

• Onderhouden van bewegwijzering, groeninrichting, faunavoorzieningen, openbare verlichting, etc.

• Aanleg van rotondes bij de Cuijkschesteeg en de Schaarweg.

• Aanbrengen van middengeleiders ter hoogte van de Ten Holtweg.

• Aanleg van een linksaffer bij het tankstation.

• Aanbrengen van geluidschermen ter hoogte van Gassel.

• Verbreden van het zuidelijk gelegen fietspad.

Renovatie N321 Grave - Cuijk



Renovatie N321 Grave - Cuijk

I.sm. dorpsraad Beers

• Dorpsgrens Beers tot/met Cuijk langzaamverkeersroute

• Langzaam verkeer Beers – strandje

• Ontsluiting Dommelsvoort èn Europarcs

• Rechtstreeks toegang tot 2de botenhelling

• Mogelijke ontsluiting van Vianen



Renovatie N321 Grave - Cuijk



Toekomstig watergebruik Kraaijenbergse
Plassen 



Kwaliteit van het plassengebied = BALANS tussen  
én natuur én recreatie én leefbaarheid.
Toekomstig watergebruik Kraaijenbergse Plassen 

Daarvoor moet verleden scheefgroei rechtgezet:

• Een 2de openbare botenhelling in de oksel van A73 en N321, in het Topparken gebied.

Daarvoor moet er nu in het toeristenseizoen aanwezig zijn:

• Handhaving op 3 fronten, geluidsoverlast, vervuiling van het milieu, inzet wanneer echt 
nodig.

Daarvoor moeten er in de toekomst:

• GEEN  onbeheerde dag en nacht verblijfsplekken op het water en de oevers komen, 
zoals bij wijziging van de verordening KP nu op tafel zou liggen.





Kernendemocratie in Linden

• Opstellen kernenCV

• Bouwteam breder dan dorpsraad

• Zo veel mogelijk kenmerkende aspecten benoemd

• Focus op belangrijkste onderwerpen





Dank voor jullie aandacht

• Graag op- en aanmerkingen, aanvullingen, ….

• Post-it memo’s in verschillende kleuren

• Geef s.v.p. aan waar maatregelen bij het één, invloed hebben op het 
ander


