
Verslag van de  bestuursvergadering van  maandag  6 maart  

2023.  Aanwezig:  Johan van den Boom, Ed Tigchelaar, Janneke 

Straten en Jan van Essen. Als gast: Jan van den Broek 

Afmelding van: Els van Daal, Bart Bakker en Han Ribberink 

 

 

 

1. Janneke opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Verslag vergadering van maandag 6 februari 2022 

Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

. 

 Installatie Marieke Moorman: Jan van Essen en Els van Daal waren namens ons daar 
aanwezig. Jan: een prima bijeenkomst. 

 Raadsavond 16 februari  over ondermeer KernenCV. De nieuwe gemeente is nog zoekend 
naar de consequenties in het omgaan met de kernenCV’s  en de subsidieregelingen. 
Inmiddels is alle kernen een kernenCV subsidie van 2500,= toegezegd. Daarnaast zal er ook 
financiële ruimte gemaakt worden voor burgerinitiatieven. 

 Proces mbt de geluidswal. Johan zal een afspraak maken met alle daarbij betrokkenen zodat 
we zo mogelijk deze maand nog  nader geïnformeerd te worden over de stand en gang van 
zaken. 

 HoogeVoort. Er is dringend actie nodig om de meekoppelkans  (MKK) voor een hernieuwde 
en naar onze wensen verbrede HoogeVoort opgenomen te krijgen in de uitvoeringsplannen 
bij de dijkverzwaring . Johan maakt concept voor alle bij deze besluitvorming betrokkenen. 

 Debbie en Marcel gaan de speeltoestellen controleren. Jan van Essen zorgt voor een 
afvinklijst van controlepunten en we zijn blij dat Debbie en Marcel deze klus voor hun 
rekening willen nemen. Daarvoor dank. 

 Subsidie regeling Cultuur en Sport gaat naar agendapunt 4. 

 Status offerte kerkklok verlichting. Zit nog geen schot in. Er is binnenkort weer overleg met 
het parochiebestuur (J v.d. Br.) en inmiddels is duidelijk dat het toch een complexe klus is om 
de verlichting weer op orde te krijgen. Als dorpsraad willen toch graag zelf het heft in handen 
houden en spoedig na het overleg met het kerkbestuur knopen kunnen doorhakken. 

 Nagekomen: nieuwsbrief Kleine Kernen (KKN). Vaker is er sprake van mogelijkheden om voor 
diverse projecten subsidies te verwerven. We spreken af dat de digitale nieuwsbrief ook aan 
alle Lindense verenigingen doorgestuurd wordt, mogelijk dat zij daar ook hun voordeel mee 
kunnen doen of dat er combi’s van gezamenlijke aanvragen kunnen worden gedaan. (Johan) 

 Subsidieaanvraag 2024. Er is bericht binnengekomen dat de subsidie 2024 volgens een 
nieuwe procedure voor 1 mei aangevraagd moet worden (Jan en Johan) 

  

 

4. Regiodeal / Subsidieregeling Cultuur & Sport 

Janneke schrijft een concept plan van aanpak / procedure over hoe te handelen bij het 

bezien en beoordelen van subsidiemogelijkehden. Komt op de mail. (Janneke) 

 

5. Gemeente raads agenda. Tot op heden krijgt Johan info van Marielle als er relevante zaken 

voor ons dorp op de agenda staan. Dat werkt naar tevredenheid. Daarnaast zal Johan ook  



agenda’s van de diverse commisssie vergaderingen scannen zodat we waar nodig tijdig onze 

inbreng kunnen hebben. (Johan) 

6. Dommelsvoort / Greenlabel doornemen procesgang  HR/BB. 

Han en Bart vragen om een tussentijds bestuurlijk overleg. (Janneke)  

In de mail van Han van 6 mrt dient naast wegrijdend,  bij de 2de serie bolletjes in inder geval 

ook aankomend, opgenomen te worden. 

 

7. Dorpsraad overname functies eind 2023 

Naast het verplicht aftreden van Jan als voorzitter verleden jaar staat het vertrek van Jan van 

Essen, penningmeester komend najaar vast en het jaar daarop het regulier vertrek van Johan  

secretaris. Los van het dan noodzakelijk wisselen van functies komt ter sprake dat het 

verplicht stoppen van het bestuurslidmaatschap na 3 perioden van 4 zittingsjaren steeds 

problematischer wordt. In een tijd waarin steeds meer beide partner samen werken, 

tweeverdieners zijn en de pensioen en AOW leeftijd steeds hoger komt en is komen te 

liggen, wordt het er niet eenvoudiger op om steeds nieuwe bestuursleden te vinden. We 

horen die geluiden ook van andere vereningeingen die op grond van deze situiatie inmiddels  

hun statuten / Huishoudelijke Reglement  aangepast hebben.  Als dorpsraad zullen we gaan 

kijken wat onze gedachten hierover zijn en mogelijk tot wijzigingsvoorstellen komen die aan 

de jaarlijkse algemene vergadering zullen - statutair moeten - worden voorgelegd. (wordt 

vervolgt) Janneke laat in dit verband weten dat onze statuten niet digitaal opvraagbaar zijn  

dan wel niet gedeponeerd bij de KvK. Jan vd Broek laat weten dat op het laatste platvorm- 

overleg van dorps- en wijkraden Jos Jongenelen, gebiedsmanager, gezegd heeft statutaire 

wijzigingen in het kader van de nieuwe wet mbt bestuurlijk aansprakelijkheden  voor alle 

dorpsraden te willen regelen. (Johan > Jos contact) 

 

8. HoogeVoort dijkverzwaring is reeds bij de ingekomen stukken behandeld. 

 

9. Wat verder ter tafel komt./ Rondvraag 

Buurtcirkels overleg o.l.v. Sociom 20 maart  20.00 uur – 21.00 uur in de Burcht 

Ed heeft contact met Rinie Janssen gehad ivm het verzorgen van de AED 

reanimatiecursussen. Johan maakt contact met haar i.v.m. planning data. 

NL- Doet is komende zaterdag  11 maart. Ed zal er melding van maken op website en 

FaceBook.  

 

   Datum volgende vergadering: ma  3 april  2023 20.15 uur    

 

   Johan van den Boom, secr. DR Linden 

   2023.03.07 


