
 Op maandag 10 september 2018 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 
uur. 
Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te 
brengen.  
 
Agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden  
Datum: maandag 10 september  2018 
Plaats:  De Burcht (biljartzaaltje)  
Tijd:  20.15 uur  
 
1.  Opening en vaststelling agenda (Nico afgemeld)    
2.   Verslag vergadering  6 augustus  2018  (Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd) 
3.  Ingekomen post en mededelingen 
 -Agenda vergadering platform 29 augustus j.l. en terugkoppeling. 

-Terugkoppeling nieuw project burgerparticipatie (aftrap bijeenkomst 21 aug. J.l ) 
- Ontwikkelingen zorg en wonen? 
Verdere mededelingen / discussie: (Johan) 
• Bomen Eindsestraat (J van Essen) 
• Glasvezel aanleg, planning voorjaar 2019 (In de kerk, in de Burcht, in de 

pastorie,connectie’s. 
• Glasvezel: gebruik maken van open sleuven: buurkracht, energie, veld van Gilde… 
• Mailtje van Nico Heere 

4.  Visieontwikkeling  op toekomstige invulling van Kern Linden  
-Met het oog op de jaarvergdering zou op deze vergadering de conceptvisie volledig moeten 
zijn ingevuld. Wat klaar is ligt ter tafel (zie bijlage, die ter vergadering aanwezig is). 
-Vorige vergadering bleek dat sommige thema’s nog niet voldoende duidelijk zijn. 
  

5.   Concept agenda jaarvergadering  
(ter voorbereiding op de jaarvergadering van 11 okt.) 

6.   Wat verder ter tafel komt 
7.   Rondvraag  
Mailtje Nico 
Hoi Johan, 
 Op 11 oktober staat de jaarvergadering van de dorpsraad Linden gepland, als het goed is 
ben ik daarbij aanwezig. Wordt hiervoor ook de wethouder uitgenodigd? 
 Vanuit  het bestuurssecretariaat en namens wethouder Gerard Stoffels komt daarnaast de 
vraag wanneer het wenselijk is dat de wethouder bij een (regulier) dorpsraad overleg 
aanwezig is. 
Het zou op basis van de inhoud van de agenda moeten zijn.  
Kun je me hierover adviseren?    
Met vriendelijke groet, 
Nico Heere 
Hoi Nico, 
Zodra de agenda van de jaarvergadering (in concept) af is gaan de 
uitnodigingen de deur uit.Uiteraard aan het college i.c.de wethouder, 
portefeuille dorps en wijkraden, alsook aan alle vzt./cq. raadsleden van de 
politieke partijen, en alle dorps-en wijkraden in Cuijk Ik breng je laatste 
vraag vanavond nog even in. 

http://i.c.de/


 
 


