
 Verslag van de bestuursvergadering van maandag 12 dec. 2022     

Aanwezig:  Johan van den Boom, Ed Tigchelaar, Janneke 

Straten, Han Ribberink en  Jan van Essen, Bart Bakker. 

Bericht van verhindering: Els van Daal 

Als gast: Corné Tak, raadslid “fractie ‘Team Lokaal’ 

 

 

 

1. Janneke opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

Corné vertelt dat Team Lokaal graag contact wil maken en onderhouden met de dorps- kernen en 

de raadsleden gekoppeld heeft aan een aantal kernen. Zo heeft en houdt Corné contact met Haps, 

Escharen, Velp,  Katwijk en Linden. We maken nader kennis met elkaar en hij geeft tot slot te 

kennen dat we waar nodig, een beroep op hem kunnen doen. Naar aanleidng van de laatse 

gemeenteraadsvergadering kwam nog het zoekgebied voor de surfclub ter sprake, - de voormalige 

ligplaats van Olie en Stoom, langs de Steegstraat. Gezien het gemeentelijk beleid dat alle recreatie 

gepositioneerd moeten worden aan de oostkant van het Plasssengebied zullen er wel geen andere 

opties zijn dan daar. De wethouder Jilissen gaf aan dat nog onderzocht moest worden hoe een plek 

voor de surfers ten noorden van bruggetje Steegstraat zich verhoudt tot natuurgebied met daaraan 

verbonden vereisten te zuiden van Linden. Hij gaf aan dat nog onderzocht moest worden in 

hoeverre dit mogelijk belemmerend kan zijn voor een te creëren surfplek. 

 

2.    Verslag vorige vergadering van 7 november 2022 

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

 

1. Stichting Taurus – nieuwe grazers – Als bekend gemaakt via website, facebook en de 

nieuwe DR-App komen per per begin 2023 een 5 tal Exmoor paarden, 4 merrie’s en 1 

hengst in het natuurgebied ten zuiden van Linden.  

2. Nieuwsbrief waterschap inkv projekt Dijkverzwaring. Ook te vinden op onze website. 

Han geerft toelichting over de voorgang van het proces waarbij er nu sprake is van een 

voorkeursprofiel voor het gedeelte Cuijk – Grave. Hierin is ondermeer een doorgaand 

fietspad van Katwijk –Grave op het dijklichaam meegenomen als zogenaamd MKK, 

(meekoppelkans) Ondeer MKK8 pleitten wij voor het realiseren van een 2 baans 

HoogeVoort ipv van huiduige te smalle weg met passeerstroken. Op deze wijze willen 

we, als bekend, de recreatieve verkeersafwikkeling niet dóór naar óm Linden leiden. We 

brengen deze meekoppelkans nogmaals met klem onder de aandacht bij de gemeente. 

Volgens planning moet het gehele  genoemde tracé in 2028 klaar zijn.  

3. Uitnodiging zwerfafvalbijeenkomst 26 november. Jan van Essen laat weten dat het een 

druk bezochte ochtend was, zo’n 150 deelnemers! We praten nog even door en stellen 

vast dat met name het Bastion, het stompe stuk aan de Steegstraat en het fietspad vanaf 

de A73 brug tot de Oostermeerweg het meeste zwerfafval kennen. Daarnaast dat we 

meer dan tevreden zijn over de opkomst van kinderen en volwassenen bij de landelijke 

“opschoondag” die Jos organiseert. Daarnaast de suggestie: laat de gemeente melden 

wanneer er bermen gemaaid worden, zodat het afval geruimd kan worden ipv in teveel 

snippers de rommel dan verspreid wordt en blijft liggen. 

4. Bijeenkomst 28 nov – over ouder worden en zorg – Omdat Els afwezig was hebben we 

de info hierover verze naar de eerstvolgende vergadering op 9 januari. 

5. Nieuwsbrief vereniging van KKNBr van 30 november: NL Doet staat gepland voor 10 

en 11 maart ’23..  7 dec. was er een webinar over verduurzaming van kerkgebouwen. 

Daarnaast is er een programma “Samen Kansrijk en Gezond” waar initiatieven in 

ontwikkeld kunnen worden, met een subsidie van 80% van 20.000 €  Aanvragen tot 15 

april ’23 . Suggestie “zonnebus Vianen Beers Linden Katwijk”Agenderen op 9 jan.’23. 



6. DR - App – we zijn positief verrast door het aantal deelnemers, inmiddels 42. We gaan 

uit van 1 á 2 posts per maand.  

7. Green Label. Huidige stand van zaken. NL Groen is een gecertificeerde organisatie, die 

op aanvraag gaan werken aan het verkrijgen, na onderzoek / 0-meting van een gebied dat 

de huidige situatie op meerdere punten wil ‘waarderen’ omdat er een aantal ingrijpende 

ontwikelingen van dat gebied gepland zijn en worden. Door vast te stellen hoe de 

huidige situatie is op een aantal relevante natuurwaarden kan gemeten worden en 

inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten zijn bij toekomstige ontwikkelingen in 

datzelfde gebied en wat er gedaan kan worden om die effcten zo nodig te minimaliseren. 

Hierover is al contact gelegd met de Groene Kraaij en inmiddels laat ook de dorpsraad 

Beers weten te willen aanschuiven. Han zal samen met Bart, juridische expertise, deze 

portefieulle trekken waarbij de eerste stap een audit zal zijn met NLGroen. Procesgang 

komt terug op eerstvolgende vergadering 

8. Donatie aan de voedselbank vanuit dorpsraad op voorstel van de penningmeester wordt 

in pricipe een goed voostel gevonden, Jan kijkt in overleg met de voedselbank of deze 

donatie in natura of in geld kan plaatsvinden.  

 

4. Enquête aanpassing verordening Kraaijenbergse Plassen 

Onder regie van Janneke vullen we de consepttekst van Johan aan, wijzigen we die waar nodig 

of schrappen de niet relevante passages. Janneke stuurt het geheel voor 16 dec. op naar de 

gebiedsmanager KP. 

 

5. Veiligheid in en rondom het dorp. De tekst van de wijkagent wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

6. Commissie overleg 1 december en raadsvergadering 8 dec. mbt behandeling Úitvoeringsplan  

Kraaijenbergse Plassen, er is ingesproken door Johan op 1 dec en Els heeft dit onderdeel 

gevolgd op 8 dec. Naast het steeds op nieuw benadrukken dat de invulling en uitvoering 

gestoeld is op een visie uit de negentiger jaren die om velerlei redenen aan  herziening toe zou 

moeten zijn, hebben we het accente gelegd op de knellende verkeerssituatie in Linden en 

daaraan gekoppeld als gedeeltelijke verlichting van de verkeersstromen de verplaatsing 

danwel het aanleggen van een 2
de

 botenhelling aan de zuidoost zijde van de Plassen. De 

gemeenteraad heeft zich achter onze zorgen gesteld en het college verzocht hier op korte 

termijn wwerk van te maken. Het college heeft de problematiek erkend, gezegd dat het een 

complexe en lastig te realiseren situatie is maar dat het alle aandacht heeft ook in het overleg 

met Topparken. Het college heeft zich onthouden van een toezegging tot realisatie. 

 

7. Vergadering met Dhr. Solez aangaande mogelijk budget inzake leefbaarheid en 

toekomstbestendigheid. Janneke en Johan zullen hierover nader contact met elkaar hebben. 

 

8. Wat nog ter tafel komt / Rondvraag. 

 Han zegt dat er nodig onderhoud aan het Mariakapeltje nodig is. Hij neemt daarover 

contaact met Hannie.  

 Han laat verder weten een WOB verzoek te hebben ingediend om de juiste 

taakomschrijving / opdracht van de gebiedsmanager KP te kunnen inzien. Deze 

inzage procedure dient binnen een maand afgerond te zijn. 

 Bart vraagt naar de portefieulleverdeling binnen het bestuur en het daarbij behorend 

vergadergedrag. We komen daar 9 januari op terug.  

 

Linden 14 dec. 2022 

 Johan vd Boom 

Secr. DR Linden  

 

Datum volgende vergadering: maandagavond 9 jan. ’23   20.15uur 


