
 
 

 

 

Aanwezig: Jan van den Broek, Jan van Essen, Ed Tigchelaar, Els van Daal, Henriette Huizinga  

Gast         : Fons Heijnen 

Afgemeld: Johan van den Boom, Han Ribberink, Janneke Straten 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

Jan van den Broek opent de vergadering en stelt de agenda vast. Daarbij wordt meteen de mail behandeld die 

Janneke Straten heeft gestuurd om zich af te melden en waarin ze meteen laat weten dat zij twee mensen kent die 

interesse hebben om mee te draaien in de dorpsraad. 
 

2. Het verslag van vergadering van 13 juni 202 

Is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. Er is afgesproken dat de officiële versie niet meer per mail aan 

iedereen wordt gestuurd; iedereen kan het verslag van de website downloaden als dat gewenst is. Wel willen de 

dorpsraadleden graag een mailtje ontvangen wanneer het verslag gepubliceerd wordt. (actie: Johan van den 

Boom) 

 

3.  Ingekomen post en mededelingen:  

a) Definitieve zienswijze van de Dorpsraad Linden m.b.t. NRD Project Dommelsvoort 25 juni.  

Han, Els, Johan en Jan van den Broek hebben de zienswijze vorm gegeven. De komt grotendeels overeen 

met de ingestuurde zienswijze van “De Groene Kraaij” en die van John Janssen en Els van Daal. Daarom is 

in de zienswijze van de dorpsraad dat expliciet vermeld dat die zienswijze gedeeld wordt en is daarom niet in 

detail opgenomen, maar wel aangevuld met andere onderwerpen. Els heeft hun versie doorgestuurd naar “De 

Groene Kraaij” en vraagt of de dorpsraad dat ook gedaan heeft. Dat wordt gecontroleerd en zo nodig alsnog 

gestuurd. 

b) Terugblik Werkatelier Dijkverzwaring 16 juni j.l.  

Henriette zegt dat ze geen input heeft gekregen. Jan zegt dat het er naar uitziet dat de extra doorsteek van de 

plas naar de Maas niet doorgaat. Het waterschap wil het niet, de gemeente heeft er geen geld voor over en er 

is geen aanwijsbare noodzaak. Als dorpsraad kunnen we ons nu richten op de verbreding van de Hoge Voort. 

c) Terugblik bijeenkomst Kernendemocratie 23 juni j.l. 

Jan van den Broek is er heen geweest. Goede bijeenkomst, waaruit is gebleken dat de gemeente vooral inzet 

op communicatie tussen gemeente en dorps- en wijkraden middels de gebiedsmanager en de 

gebiedswethouder. De laatste versie van de kernenCV wordt naar dorps- en wijkraden gestuurd voor 

eventuele aanvullingen voordat de kernenCV definitief gemaakt wordt. Jan heeft tijdens de vergadering twee 

punten ingebracht: 

- Stel als gemeente eisen aan de kwaliteit van de dorps- of wijkraad. Ondersteun de raden indien noodzakelijk 

-  Stel als gemeente duidelijk te volgen procedures op bij belangrijke zaken en zorg dat dorps- en wijkraden op 

de hoogte zijn van de procedures. 

d) Uitnodiging platform Wijk- en Dorsraden 11 juli a.s. 

Jan van den Broek gaat er naar toe. Betreft de wijk- en dorpsraden van de oude gemeente Cuijk. 

e)  Zorg en wonen. 

Els zegt dat ze op dat gebied niets te melden heeft, maar dat minister Helden een belangrijk rapport naar de 

tweede kamer heeft gestuurd dat cruciaal voor de toekomst van ouderen is. 

f) Subsidieaanvraag 2023. 

Is bij de gemeente ingediend. 

g) Nieuwsbrief Kleine Kernen juni 2022 

Niemand heeft deze daadwerkelijk gelezen. 

h) Uitnodiging gesprek van wethouder Sölez betreffende geluidswal 

Jan van den Broek laat weten voor de week van 18 juli met de voorkeur op maandag. Jan van de Broek, Els 

van Daal, Johan van den Boom en Han Ribberink gaan. 

i) Subsidie Stichting Doen 

Eerst even kijken aan welke voorwaarden voldaan moet worden en naar aanleiding daarvan een aanvraag 

indienen. Na enige discussie wordt vernieuwing van het J.P.M. Keijzers plein als project opgevoerd. Een 

dorpsboomgaard vraagt eerst nog nadere uitwerking. Ed en Johan van den Boom zullen een voorzet voor de 

aanvraag maken. 
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4. Consequenties wet WBTR 

Dit punt wordt overgeslagen. Jan wil het onderwerp inbrengen bij het platform om te kijken of  het een en ander 

niet gezamenlijk uitgezocht kan worden. 

 

5.  Communicatieapp van de Dorpsraad. 

Er volgt een uitgebreide discussie over voor wie deze WhatsAppgroep bedoeld is en aan welke regels en 

voorwaarden de groepgebruikers zouden moeten voldoen. Jan wil b.v. niet dat door de WhatsAppgroep de 

Lindense Website overbodig wordt. Uiteindelijk wordt besloten alle inwoners van Linden via een brief uit te 

nodigen om deel te nemen aan de groep, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat er zich automatisch een kleine 

kring werkelijk geïnteresseerden ontstaat. Aan Janneke Straten zal gevraagd worden een voorstel te maken 

betreffende regels en voorwaarden en de kar wat dit betreft te trekken. (Is via mail gedaan, Ed)  

 

6. Plan Leefbaarheid Linden. 

Dit punt wordt na het eind van de vergadering verplaatst 

 

7. Jaarvergadering 2022 

De datum is vastgesteld. Er met nog gekeken worden naar de bestuurssamenstelling en mensen worden benaderd 

om in de dorpsraad plaats te nemen. Janneke heeft in haar email al twee personen genoemd. 

 

8. Wat verder ter tafel komt. 

- Gaat de Societeitsvereninging in plas 2, gezien de vergunningverlening van 2016 niet buiten hun boekje? 

Jan van de Broek is wezen kijken en zegt dat het aantal toegestane ligplaatsen  (35) niet overschreden wordt. 

Ook de lengte van de steiger is in overeenstemming met het bestemmingsplan. Overnachten mag er niet, als 

het toch gedaan wordt is de vraag of je er iets wil en kan doen. Wel kan er aan de verordening over het 

gebruik van de Kraaijenbergse plassen getoetst worden of overnachten terplekke wel of niet wordt toegestaan. 

(Ed) 

Wat wel zorgen baart is dat in het bestemmingsplan niets staat over de afmetingen van de boten, alleen dat het 

historische boten moeten zijn, d.w.z. met bouwjaar voor 1960.  Kan dat in de toekomst voor problemen 

zorgen?  

 

9. Plan Leefbaarheid Linden. 

Omdat het om een concept aanvraag voor subsidie gaat, waarbij alleen nog maar de kaders (contouren) zullen 

worden geschetst, wordt er verzocht om vertrouwelijk met onderwerp om te gaan, totdat een definitieve versie zal 

worden gepresenteerd. Fons Heijnen verlaat daarop de vergadering. 

De provincie heeft voor de leefbaarheid van kleine kernen in Noord-Oost Brabant een groot bedrag uitgetrokken. 

De dorpsraad wil proberen voor een deel daarvan in aanmerking te komen om diverse knelpunten in onze 

omgeving op te lossen. 

Het concept subsidie aanvraag van Jan van den Broek wordt uitvoering besproken en bekritiseerd, hetgeen 

uiteindelijk leidt tot een herschrijven van het concept. (Jan vdB en Els) 

 

10. Rondvraag 

Ed vraag namens Jean-Louis van den Boogaard of de dorpsraad weet wat de status is van het veld aan de Hostert. 

Mag daar wel of niet gebouwd worden? Waarschijnlijk is de geluidscontour van de A37 daar bepalend in, maar 

niemand weet dat zeker. 

Ed vraagt tevens hoe het met de doorstroming zit in al de kanaaltjes die op de Dommelsvoort gegraven gaan 

worden t.b.v. Topparken. De eis dat er doorstroming komt is opgenomen in de het commentaar op het NRD 

Project Dommelsvoort.  

Jan van den Broek zegt weer last te hebben gehad van geluid van boten op de plas, terwijl in de verordening staat 

dat de plas na 22:00 leeg moet zijn. Maar er wordt na 21:00 niet meer gehandhaafd. Jan heeft het gemeld via de 

Fixi app, maar die is al maanden buiten gebruik. Melden moet nu via de app “Mijn gemeente”. 

Via de Buurtpreventie app zal aan de inwoners gevraagd worden alle geluidsoverlast via die app te melden. 

 

Ed, Els, Han en Henriette melden dat ze de volgende vergadering 1 augustus niet aanwezig zijn. Els meldt zich 

ook voor 5 september af. 

 

 

Data volgende bestuursvergadering vergadering:  1 augustus (onder voorbehoud) , 5 september en 3 oktober.  20.15 uur  

 
Ed Tigchelaar 

Vervangend Secretaris DR Linden 


