
Vergadering dorpsraad dd 19 januari 2012 
 
1. Opening 
Welkom 
Mededelingen: 
 -Fietsoversteekplaats Raamweg 
 -Activititenbord  
 -AED herhalingscursus en cursus Katwijk 
 -Sociaal Fonds 
 
2.  Aanvulling Dorpsraad 
 -Afscheid Rik 
 -nieuwe bestuursleden? 
 
3.  Vaststelling dorpsontwikkelingsplan 
 Het dorpsontwikkelingsplan is vorig jaar geactualiseerd en in de jaarvergadering in 
juni besproken. Er bleek i.h.a. instyemming met dit plan en op basis van de uitkomsten van de 
vergadering zijn enkele paragrafen herschreven.  Daarom denken we dat het niet nodig is de 
gehele notitie paragraaf voor paragraaf te bespreken. Wel is het zinnig stil te staan bij de 
concusies verwoord in paragraaf 5 
 * realistisch zijn: dat betekent dat we moeten beseffen dat Linden onderdeel is van een 
regio waar vanalles gebeurt. Naar verwachting zal met name zal de ontwikkeling van de 
recreatie een belangrijke invloed hebben, die kansen biedt maar ook bedreigingen kan 
veroorzaken. 
 *we denken dat het de moeite waard is Linden als vitale wwonkern te behouden 
  
Op basis daarvan hebben we hoofdlijnen van beleid geformuleerd via dire items: 
-enige woningbouw realiseren om Linden als woonkern vitaal te houden 
-het kleinschalig houden van recratieve ontwikkelingen 
-beperken van overlast van verkeer 
 
We willen graag peilen in hoeverre jullie het daarmee eens zijn want wij willen als bestuur 
van de dorpsraad deze drie items als basis voor ons beleid de komende jaren aanhouden en dat 
kan alleen als onze notitie vanavond met overgrote steun kan worden vastgesteld. 
 
4. Plan voor renovatie of nieuwbouw van  De Burcht in combinatie met de bouw van 
woningen voor senioren en starters 
Korte voorgeschiedenis: 

-vertrek van Smals en energietechnische staat van de huidige De Burcht zorgen voor 
problemen die om een oplossing vragen.  
-Ook vanuit de gemeente is een combinatie van renovatie.nieuwbouw met woningen 
gesuggereerd 
-de gemeente heeft geld vrijgemaakt voor struct5uurversterkende maatregelen dwz er 
zijn op dit moment kansen. 

Huidige situatie: 
 -Bestuur Dorpsraad heeft plan ingediend bij gemeente 

-Tot op heden niets gehoord; Op 12 maart heeft wethouder Van Veen een gesprek met 
bestuur van De Burcht  

 -Bestuur Dorpsraad heeft contact met bestuur van De Burcht.  
 Afgesproken: samen optrekken i.v.m.de gebruikerswensen en exploitatie 



  
Er moet werkgroep komen die het plan uitwerkt; in die werkgroep zal het bestuur van 
De Burcht vertegenwoordigd zijn  
We wachten op groen licht en in principe medewerking van de gemeente  

. 
Vraag  1. Wat vindt men van het plan en de aanpak?  Instemming? 
Vraag 2   Wie wil vanuit Linden zitting nemen in de werkgroep? 
 
5.   Stand van Zaken m. b.t. voorbereiding bestemmingsplannen 
 
 * De Dommelsvoort 
 DR heeft zienswijze  ingediend 

Voornaamste punten: 
Jachthaven daar vestigen 
L 
Maandag gesprek met wethouder met toelichting op de plannen zoals ze naar de 
commissie ruimte en de raad gaan. Het is de bedoeling dat er in september een 
bestemmingsplan ligt en ( hopelijk) een toezegging van het consortium  dat ze 
mettrerdaad aan de slag gaan (toelichting Petra? 

  
 *De Jachthaven 

De  Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend.en gesproken met een  van de betrokken 
ambtenaren. 
Voornaamste punten: 
Geen samenhang door allemaal afzonderlijke plannen bijvoorbeeld de totale 
verkeersdruk 
De jachthaven wordt met vanalles en nog wat uitgebreid De dorpsraad pleit voor 
vestiging in De Donmmelsvoort en anders zo klein mogelijk in Linden; vestiging en 
/of uitbreiding van jachthaven in combinatie met uitbreiding van de camping is naar de 
mening van de DR te veel: Dus steek in op vestiging in De Dommelsvoort en als het 
nniet anders nkan hou hem µzo klein mogelijk 
 
Daarop heeft de Dorpsraad een uitnodiging vor een gesprek van de wethouder met de 
betrokken ambtenaren ontvangen waarbij de dorpraad de kans heeft gekregen voor een 
toelichting   

  
  


