
                                    JAARVERGADERING  2022 

 

Graag nodigen we alle inwoners van Linden uit voor de jaarvergadering van de DORPSRAAD LINDEN 

op  maandag 31 oktober 2022 om 20.00 uur in De Burcht. 

 

Agenda  

1. Opening  

 

 Reglementair gedeelte 

 

2. Mededelingen  

 

3. Verslag van de jaarvergadering 2021  

 Dit verslag is eerder op de site gepubliceerd en ligt ook ter inzage.  

 

4. a. Jaarverslag van het bestuur   

Dit verslag is bijgevoegd  

 

     b. Financieel jaarverslag  

Een beknopt financieel jaarverslag is bijgevoegd 

(Een uitgebreid financieel verslag ligt ter inzage tijdens de vergadering) 

 

5.  Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing   

-  Het bestuur bestaat momenteel uit : 

   Johan van den Boom,  Jan van den Broek,  Els van Daal,  Jan van Essen, 

   Janneke Straten en Ed Tigchelaar. 

   Henriette Huisinga/Han Ribberink, aftredend en herbenoembaar. 

-  Jan van den Broek is aftredend en niet herbenoembaar. 

 

    Voor elk (her) te benoemen bestuurslid kan iedereen een tegenkandidaat stellen tot één   

    dag voor de vergadering.  

 

Lopende Lindense ontwikkelingen en beleid voor komende jaren. 

 

6.   Ontwikkelingen rond de Kraaijenbergse Plassen   

 

7.   Verkeersproblematiek. 

 

 

-------Pauze------- 

 



Themagedeelte  

 

8.   Plan:  Naar een leefbaar en toekomstbestendig Linden. 

 

      Na een korte toelichting  willen we dit onderwerp  bespreken.  

       

Toelichting: 

De Dorpsraad denkt dat voor een leefbaar en toekomstbestendig dorp Linden het volgende 

noodzakelijk is: 

1. Fysieke voorzieningen:  

-  Beperking van de geluidsoverlast  van de A73 

- Beperking van het recreatief autoverkeer van en naar de watersport camping ‘t Loo         

   en  botenhelling middels de omleidingsroute via Hoge Voort. 

 

2. Het bewaren van het Dorpskarakter inclusief  het ‘historische centrum’, het liefst in  

combinatie met voorzieningen die de toekomstbestendigheid individueel en collectief 

veiliger stellen. 

 

3. Het ontwikkelen van een beleid dat de leefbaarheid in het gebied Kraaijenbergse  

Plassen duurzaam beschermt.   

Dat betekent dat het uitgangspunt: het maximaal exploiteren van het gebied 

Kraaijenbergse Plassen niet meer houdbaar is. De natuurwaarden en de leefbaarheid 

(ook in ecologische zin) dienen beschermd te worden. We denken dat zowel voor 

inwoners,  ondernemers en exploitanten  als gasten een gedragscode moet gaan gelden 

die bijdraagt aan deze bescherming. Zo’n gedragscode zal vervolgens de basis zijn voor 

het nieuwe beleid. Mogelijkheden en onmogelijkheden, regelgeving zoals verordeningen 

zijn daarop gebaseerd.   

               

Met name de punten  2 en 3 willen we via het bespreken van een aantal stellingen helderder 

krijgen. 

 

Afsluiting 

 

9.   Rondvraag 

 

10.  Gezellige afsluiting met een drankje 

  

Het bestuur hoopt weer velen te mogen begroeten op de jaarvergadering. 

 

Johan van den Boom  

Jan van den Broek 

Els van Daal 

Henriëtte Huisinga/ Han Ribberink 

Janneke Straten 

Ed Tigchelaar 


