
 
    
 
 
 
 
 
 
Aan alle inwoners van Linden   Stichting Dorpsraad Linden 
  postadres:  Eindsestraat 14 
   5439 NH  Linden 
   0485-322819 
  KvK: 17112464 
  Rabobank: 105215708 
Aankondiging vergadering Dorpsraad op donderdag 19 januari 2011               datum:      24-11-2011 

De dorpsraad Linden is op dit moment klein maar heeft niet stil gezeten. Er is een nieuwe versie van het Dorpsontwikkelingsplan  gemaakt en de 
actualiteit gaf ook meer dan voldoende aanleiding om de renovatie of nieuwbouw van De Burcht op de politieke agenda te plaatsen. De dorpsraad 
vindt het belangrijk u op de hoogte te brengen van deze plannen en de bespreking daarvan alvast aan te kondigen.      
 
Op de agenda in januari 2012 staat in elk geval: 
 
1. Aanvulling Dorpsraad  
Toelichting: Oproep voor nieuwe bestuursleden, die als bijlage is bijgevoegd.  
 
2. Dorpsontwikkelingsplan 
Toelichting: Tijdens de jaarvergadering is een concept van het dorpsontwikkelingsplan besproken. De reacties tijdens de vergadering zijn in een 
definitievere versie meegenomen. 
Deze versie van het plan is bijgevoegd.. 
 
3. Plan voor renovatie van De Burcht in combinatie met de bouw van woningen voor senioren en starters. 
Toelichting: De politiek in Cuijk is in de afgelopen weken bezig geweest met de begrotingen voor de komende jaren. Inmiddels is bij de vaststelling 
van de begroting 2012 besloten dat er geld beschikbaar komt voor de uitvoering van delen van dorpsontwikkelingsplannen.  Daarom heeft het 
bestuur van de Dorpsraad haast gemaakt met het dorpsontwikkelingsplan en een nog niet uitgewerkt deelplan voor renovatie of nieuwbouw van 
De Burcht  gemaakt.  
Het bestuur heeft het dorpsontwikkelingsplan en dit deelplan al ingediend bij het college van B&W met het voorbehoud van goedkeuring door de 
vergadering. Wanneer de gemeente ook groen licht geeft voor de plannen dan zal een werkgroep worden ingesteld die het plan nader zal gaan 
uitwerken. In de werkgroep zullen ook Stichting De Burcht en de verenigingen vertegenwoordigd zijn.Tijdens de vergadering zal het plan 
“Renovatie of nieuwbouw van De Burcht in combinatie met de realisering van woningen voor senioren en starters” (zie Bijlage) worden besproken. 
 
Daarnaast heeft de Dorpsraad zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 

-het ontwerpbestemmingsplan Dommelsvoort; de dorpsraad heeft daarover een zienswijze  ingediend, 
-het rapport over het onderzoek van de gestorte microzanden, waarover u in de pers een en ander kunnen lezen; de Dorpsraad heeft 
daarover o.a. overleg gevoerd met  de verantwoordelijke wethouder; dit onderwerp zal op een thema-avond met de gemeenteraad 
opnieuw besproken worden. 

 
Over de vorderingen bij het tot stand komen van bestemmingsplannen met betrekking tot de toeristische ontwikkelingen is  nog weinig nieuws te 
melden. Het ligt wel voor de hand dat dit onderwerp tijdens de vergadering van de Dorpsraad aandacht krijgt.   Begin januari 2012 ontvangt u nog 
een herinnering aan de dorpsraadsvergadering met een definitieve agenda. 
  
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Stichting Dorpsraad Linden 
 
 
Petra Schimmel, Rik Nuijen, Jan van den Broek 


