
Verslag jaarvergadering  Dorpsraad Linden  

Maandag 31 oktober 2022 

Aanvang; 20.00 uur 

Locatie: De Burcht 

 

 

Aanwezig 45 personen. Zie de presentielijst onderaan het document.  

 

1. Opening 

De voorzitter Jan van den Broek opent precies op tijd de vergadering.  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter verwelkomt naast de inwoners van Linden onze contactpersoon met de 

gemeente Arno van Haren en Jos Jongenelen, gemeentelijke gebiedsmanager. De enige 

aanwezige vertegenwoordiger van de politieke partijen is Jan van Densen van de SP. 

De secretaris nog aan dat het Jeux de Boules toernooi deze zomer financieel quitte heeft 

gespeeld, mede met dank aan het 4 daagse comité dat het restant drank ter beschikking stelde, 

zoals ook voor deze vergadering. Verder vermeldt hij dat in het toegestuurde jaarverslag 2021-

2022, er geen melding gemaakt is van de eerste goed bezochte voorjaarsbijeenkomst op 30 

mrt. 2022. Mogelijk een goed idee om ook het komend jaar weer een voorjaarbijeenkomst te 

houden.  

Rola laat weten dat het bord aan de Raamweg waarop staat dat campers en botentrailers 

rechtsaf moeten rijden, veel te kleine letters heeft. Het staat er op initiatief van de dorpsraad  

en bij de uitvoering hebben we geen inspraak gehad. 

 

3. Verslag van de jaarvergadering 2021. Ter kennisname en goedgekeurd. 

 

4    Jaarverslag van het bestuur, Johan neemt als secretaris het verslag door met de aanwezigen. 

 

Bij punt 1: KernenCV: alle 33 KernenCV-s zijn inmiddels vastgesteld en staan op de website 

van de gemeente Land van Cuijk (LvC). Janneke meldt, als deelneemster en aanwezig bij de 

presentatie van de kernenCV aan het College van B&W, dat er nogal wat overeenkomsten 

waren. Het verkeer of beter gezegd de overlast van verkeer in dorpen, met name het te hard 

rijden; de (on)mogelijkheden van ouderen om te blijven wonen in hun eigen omgeving en het 

gebrek aan woonruimte voor starters en jongeren. Janneke benadrukt dat de gemeente hier 

mee aan de slag zal gaan , maar dat het geen “U vraagt wij draaien” wensenlijstje kan zijn. 

Bij punt 4: Runderen: een belangrijk (twist)punt voor en in ons dorp. Meerdere Lindenaren 

laten van zich horen waarbij de strekking is: zolang er geen afrastering of omheining is voelen 

we ons niet veilig. Daardoor zijn er nogal wat inwoners die niet meer in het gebied durven te 

komen. Els van Daal, onze contactpersoon in deze met Taurus en de gemeente, benadrukt dat 

velen van ons het ook zouden betreuren als de beesten weg zouden moeten. Vooralsnog poogt 

de dorpsraad in het overleg met de gemeente en Taurus  een zo veilig mogelijke situatie met 

behoud van de runderen te realiseren. Overigens heeft de gemeente ook in deze zaak het 

laatste woord. De tijdelijke afwezigheid van de runderen heeft er ook voor gezorgd dat de 

begroeiing te hoog is geworden en er inmiddels ratten en muizen zitten. Het idee om schapen 

daar te laten grazen werd geopperd, maar dat bleek om meerdere redenen ook niet zo’n goed 

idee. 



Bij punt 6a. en 6b: Topparken en ontwikkeling Kraaienbergse Plassen staan apart geagendeerd 

Dat geldt ook voor de laatste alinea over verkeer en verkeerscirculatie. Dit komt bij punt 7 aan 

de orde. Het verslag wordt geaccordeerd. 

             Financieel jaarverslag: Zowel het beknopt als het volledig financieel jaarverslag ligt ter 

inzage. Bij monde van Petra Schimmel meldt de kascontrolecommissie dat alles in orde is 

bevonden. Jan van Essen penningmeester zegt dat Janneke Straten haar 2
de

 controle nu achter 

de rug heeft, weliswaar als bestuurslid, maar voor vgl. jaar dient er een nieuwe controleur 

gezocht te worden. Het financieel jaarverslag wordt aangenomen en de penningmeester 

decharge verleend. 

5. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing. De voorzitter geeft aan dat Bart Bakker mee  

zal aanschuiven bij de bestuursvergaderingen om mogelijk later tot het bestuur toe te treden. 

Er zijn geen kandidaten voorgedragen.  

Jan meldt als voorzitter zijn eigen aftreden aan omdat zijn maximale zittingstijd als bestuurslid 

erop zit. Zijn medebestuursleden grijpen dit moment aan om hem met ludieke tekst en een 

eerste echt Lindense unieke trofee te bedanken voor zijn meer dan trouwe dienst en inzet. 

Voor Trees zijn er bloemen en waardering voor de ruimte die zij hem hiervoor gaf. 

 

6. Ontwikkelingen rond de Kraaienbergse Plassen (KP): de voorzitter schetst de ontwikkelingen 

die uitgemond zijn in het uitvoeringsprogramma KP, waarbij met name het in het verleden 

eerder ingenomen beleidsuitgangspunt van intensieve recreatieve ontwikkelingen aan de 

oostzijde van het gebied nog steeds leidend zijn. In alle bijeenkomsten met stakeholders, zoals 

dat heet, en waar inspraak mogelijk was, hebben we als dorpsraad deelgenomen om steeds 

aandacht te vragen voor een betere balans tussen recreatieve ontwikkelingen en natuurwaarden 

cq. ecologische ontwikkelingen. Vanuit de zaal merkt Fons Heijnen op dat er meer vanuit 

cijfers gewerkt moet worden, zo is het getal van 1 miljoen bezoekers per jaar genoemd. Jos 

Bakker is van mening dat er nog voldoende ruimte is voor groei van de waterrecreatie op de 

plassen.  

Met betrekking tot de ontwikkeling van Topparken blijkt dat vele Lindenaren de stand van 

zaken volgen en op de hoogte zijn van de discussie over de hoeveelheid vakantiehuisjes die 

daar gaan komen.  De volgens het bestemmingsplan toegestane 700, zoveel lijkt wel zeker, 

zullen er niet komen. Topparken wil in het voorjaar van 2023 met een (eerste) ontwerp van het 

gehele gebied komen. Op dit moment ligt er een raadsinformatiebrief van 26 oktober, waarin 

het college samenvat waaraan de M.E.R, na bestudering vanuit de provincie, aan moet 

voldoen en welke aanbevelingen de provincie geeft. Dit alles mede naar aanleiding van 

meerdere inspraakreacties waaronder die van onze Dorpsraad Linden. Deze stukken zijn te 

vinden op de website van de gemeente. Voorzichtig kunnen we concluderen dat ook de 

provincie meer oog krijgt voor milieu, natuur en leefbaarheid.  

Rik Nuijen wijst erop dat de projectleider op de vorige meeting beloofd had om het dorp eerst 

te informeren voordat er besluitvorming plaats vindt. Daarnaast stelt hij dat omdat Topparken 

zelf geen handhaving regelt we de politiek moeten houden aan effectieve handhaving op en 

om het water. 

Desgevraagd stemt de vergadering in met het door de Dorpsraad gevoerde beleid. 

 

7. Verkeersproblematiek. Johan schetst de uitkomsten van de telgegevens van deze zomer aan de 

Hardweg over een periode van begin juli tot begin september. Geteld wordt in termen van 

vrachtwagens en auto’s met trailer. Concreet in onze situatie campers (- 10% bezorgbusjes) en 



botentrailers. De gemeente levert de cijfers aan en heeft onze conclusies geaccordeerd. Waren 

het vorig jaar nog minder dan 1 op de 5 campers en trailers die over de Hardwegbrug terug 

reden, nu zijn er dat 2 op de 5. (van 20 naar 40%) Opgesplitst tussen campers en botentrailers 

blijken er inmiddels iets meer dan de helft van de campers via de Hardwegbrug het 

camperterrein te verlaten. Van de botentrailers helaas maar 1 op de 4. (23%). 

Gaandeweg verbetering dus, maar op vragen vanuit de zaal bevestigen we nogmaals dat 

vertrekken van achter de slagbomen bij de camping voor alle verkeer de linksaf uitrijrichting 

wettelijk verplicht is. Rechtsaf richting Kerkstraat is dus wel degelijk een verkeersovertreding. 

Tonnie Jacobs vraagt waarom de wijkagent niet aanwezig is. Ondanks herhaald vragen om 

contact is dat niet gelukt. Tijdens en ook na de vergadering worden er nog meerdere 

suggesties gedaan om de overlast te voorkomen: inzet BOA,s verkeersregelaars op spitstijden 

Ps. Arno van Haren, contactpersoon LvC laat op 3 nov. per mail weten dat wijkagenten niet 

zomaar meer aanwezig kunnen zijn bij dorpsraadvergaderingen.. 

De vergadering gaat akkoord met het gepresenteerde jaarverslag. 

Na een korte pauze. 

8. Plan: Naar een leefbaar en toekomstbestendig Linden 

 

2.  

Het bewaren van het dorpskarakter met het ‘historische’ centrum het liefst in combinatie met 

voorzieningen die de toekomstbestendigheid individueel en collectief veilig stellen. 

 

Met als basis dorpsvisie Linden, masterplan wonen en onderdelen kernencv Linden 

presenteert Els aan de hand van sheets en stellingen ideeën en mogelijkheden wat betreft 

wonen en zorg. Ze nodigt herhaaldelijk uit om aanwezig te zijn op de speciale bijeenkomst 

van 28 november in de Burcht over dit onderwerp. Veel gedachten en suggesties passeren de 

revue, zoals de pastorie door het dorp gerund of als appartementen complex voor senioren. 

Ook wordt er suggesties gedaan voor een café in het dorp gerund door vrijwilligers. Waar 

halen we die vandaan is een gehoorde tegenwerping. De vertegenwoordiger van de  SP vult 

aan dat je nog veel breder kunt kijken; een gemeenschap met een in hoge mate 

zelfvoorzienend systeem met ook energie, zorg etc… 

 

3. 

Het ontwikkelen van een beleid dat de leefbaarheid in het gebied Kraaienbergse Plassen 

duurzaam beschermd. 

 

Jan vd Broek presenteert de gedachte dat de lang geleden ingeslagen weg van maximaal 

economische belang en rendement nu niet meer houdbaar is. Vooraf sturen in plaats van 

achteraf moeten corrigeren. Op allerlei gebied, CO2, stikstof, etc is duidelijk geworden dat de 

huidige richting van denken dient te veranderen. De getoonde foto bij de entree van ons dorp 

geeft aan “Linden Ecodroom” Een compacte samenvatting van dat het niet alleen anders kan, 

maar ook anders moet. Meer aandacht voor natuur, milieu, leefbaarheid in balans met wonen 

en recreatieve ontwikkelingen. Het wil een aanzet zijn naar een andere manier van kijken en 

denken. De opmerking uit de zaal: Ben je tegen recreatie wordt duidelijk beantwoord met een 

nee. Het is geen zaak van óf voor óf tegen. De opmerking van Jos dat hij er wel wat in ziet 

maar het een moeilijk onderwerp is om vast te pakken lijken meerderen te beamen. 

 



9. Rondvraag 

Martien Bos vraagt naar het hoe van het realiseren van Topparken, gebeurd dit gefaseerd of 

gaat het gehele gebied in een keer op de schop? 

Rola Emons stelt dat het nieuwe kale stuk van de geluidswal aan de Heeswijk duidelijk meer 

geluidsoverlast in het dorp geeft en vraagt om spoedige aanplant aan deze zijde om het geluid 

te dempen. 

 

10. Sluiting 

Jan van den Broek voorzitter draagt de voorzittershamer over aan Janneke Straten haar daarbij 

alle succes wensend. Janneke op haar beurt zal met waardigheid haar voorzitterschap 

uitdragen en nodigt alle aanwezigen uit voor de borrel. 

03.11.2022   Verslag: Johan van den Boom, secretaris  
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