
Vergadering dorpsraad 13 september 2012 20.00 uur. 

Toon Driessen e Tonnie Jacobs hebben zich afgemeld. De aanwezigen kunnen een presentielijst invullen. 

1 Welkom: 
Jan van den Broek heet iedereen welkom. 
 

2 Mededelingen: 
Maandag 24 september is er op het gemeentehuis een thema avond waar de verschillende 
varianten gepresenteerd worden met betrekking tot de brug op de Dommelsvoort. 
 

3 Jaarverslag: 
Petra geeft een korte uitleg en beantwoordt een paar vragen. 
Jan van den Broek vertelt dat door het vrijkomen voor extra gelden voor realisatie van I-Dop alles in 
een stroomversnelling te recht is gekomen. Bij agenda punt 7 komt dit thema uitgebreid aan bod.  
 
De vergadering spreekt haar steun uit voor de werkwijze van de dorpsraad. 
 
Er zijn 2 bijlage een van Johan van de Boom en een van Fons Heijnen over groot en kleinschalig. 
 
Martien Schoenmakers en Ed Tichelaar stellen zich beschikbaar om de kas te controleren. Er wordt 
afgesproken dat indien zij niet akkoord gaan met het financieel verslag dit in de eerstvolgende 
vergadering behandeld word.  
 

4 Samenstelling bestuur: 
Er zijn geen bestuursleden aftreedbaar en er hebben zich ook geen kandidaten gemeld zodat het 
bestuur ongewijzigd blijft.  
 

5 Werkgroep Burcht: 
Frans Schimmel geeft namens het stichtingsbestuur uitleg. De werkgroep heeft in samenwerking 
met het stichtingsbestuur een tekening gemaakt en offertes opgevraagd. Het stichtingsbestuur dat 
de gesprekspartner van de gemeente is heeft deze ingediend bij de gemeente. De offertes komen 
uit op een prijs van ongeveer 400.000 euro exclusief keuken en bar. 
 
Mariëlle van Zuilen refereert aan de i-dop gelden. Gezien de voorwaarden voor deze gelden is er 
haast geboden. 
 

6 Presentatie werkgroep oud worden in Linden: 
De werkgroep bestaat uit Theo Emons, Han Maassen, Rickie van MIl, Birgit Houman en Jan van den 
Broek. 
Han Maassen geeft uitleg over de doelstellingen van de werkgroep. Het kunnen blijven wonen van 
ouderen in hun vertrouwde omgeving en hoe dit te bereiken. Omdat de werkgroep pas kort voor de 
vakantie periode begonnen is zijn er nog weinig concrete plannen. 
 
Hierna volgt een korte pauze.  

7 Uitwerking i-dop (integraal dorpsontwikkelingsplan) 



Jan van den Broek vertelt over de mogelijkheid van een zogenaamd kantelproject onderzoek. Dit 
houdt in dat onderzocht wordt wat/als. Wat gebeurt er als men niets doet en wat kan (gaat) er 
veranderen en wat houdt dit in voor Linden. Dit alles met betrekking tot bv vergrijzing en recreatie 
en wat voor gevolgen heeft dit voor leefbaarheid/verenigingen etc.  
 
Er is een bedrag van ongeveer 4000 euro beschikbaar voor hulp bij het uitwerken van diverse 
plannen in het kader van het i-dop. 
 
Er is in 5 groepjes gesproken over de uitwerking van de ideeën. 
 
Groep 1: Onderzoek of het mogelijk is dat de camping meer gebruik kan/wil maken van de Burcht. 
Groep 2: Heeft niets opgeschreven maar zegt het onderzoek naar het kantelpunt een goed idee te 
vinden. 
Groep3: Senioren en jongeren wonen combineren en niet aparte plannen.  
     Spreekuur ouderenwerker. 
Groep 4: Heeft niets opgeschreven maar vraagt zich af of Katwijk en Linden iets voor elkaar zouden 
kunnen betekenen. 
Groep 5: Makkelijker maken om woning aan te passen of in eigen tuin nieuwbouw te plegen. 
Gezamenlijk eten, vragen spreekuur en kleinschaligheid behouden. 
 
In de komende tijd zal begonnen worden met het uitwerken van plannen. 
 
Wethouder Stoffels komt nog naar de wijk en dorpsraden toe om uitleg te geven over de 
voorwaarden voor de verdeling van de i-dop gelden. 
 
Burcht, oud worden in Linden en het kantelproject worden met instemming van de vergadering als 
belangrijkste onderwerpen aangemerkt. 
 

8 Op de agenda stond dit agendapunt evenals het vorige als punt 7 genoemd. Het volgende agenda 
punt wordt dus als punt 9 vermeld in het verslag. 
 
Stand van zaken voorontwerpbestemmingsplan Kraaienbergse Plassen. Jan van den Broek geeft een 
korte uitleg. De zienswijze die de dorpsraad ingediend kan op de website www.grootlinden.nl 
bekeken worden. 
 

9 Rondvraag: 
Fons Heijnen vraagt waarom de schriftelijke vraag die hij voor aanvang van de vergadering 
ingediend heeft niet behandeld is.  
De dorpsraad zal de vraag van Fons meenemen bij de verdere uitwerking van de i-dop. 
 
Ed Tichelaar vraagt hoe het staat met de problematiek in verband met het storten van microzanden 
is afgehandeld. 
Het antwoord is ja. 
 
Willemien Selten merkt op dat er jaren geleden een plan van Jos Hoeimakers was met betrekking tot  



de inrichting van de oever ten zuiden van Linden. Wandelpaden etc.. 
Het is niet helemaal duidelijk welk plan bedoeld wordt. Bij het bestuur van de dorpsraad is dit plan 
niet bekend. 
 
Ans Driessen vraagt of bekend is wie er verantwoordelijk is voor het snoeien van de Ganzenorgel. 
Grave of Cuijk en als dit de verantwoordelijkheid van Cuijk is of er dan iets aangedaan kan worden. 
Volgens een aantal aanwezigen is dit Cuijk.  
Jan antwoordt dat iedereen de gemeente kan bellen om dit door te geven. 
 
Hierna sluit Jan de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 
Petra Schimmel 
secretaris   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


