
     

 

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Els van Daal, Jan van Essen, Han Ribberink,  

Ed Tichgelaar.  

Aanwezige gasten: Fons en Mien Heijnen, Willemien Selten, Wiel Thelosen, Johanna Jongekrijg. 

 

1. De voorzitter opent en stelt de agenda vast.  

2. Verslag  vergadering 5 maart 2018 is al goedgekeurd en op de site geplaatst. Toevoegen bij punt 5.1  

m.b.t open plekken in Linden die wat de dorpsraad betreft bebouwd kunnen worden: Hostert. 

3. Ingekomen post en mededelingen: 

Info door Johanna en Els. Definitief rapport “wonen – zorg – welzijn” is op 28 maart rondgedeeld en 

aangeboden aan een breed veld van betrokkenen: gemeente, zorgverzekeraar, woningbouwvereniging en 

zorgverleners. Projectleider H. Geene stopt zijn voortrekkersrol, de diverse werkgroepen continueren, zo 

ook de onze: Johanna, Han M. en Els. Zij zullen in overleg blijven met Sander voor de juiste afstemming. 

Op gemeentelijk niveau heeft er 10 april overleg plaats over “Ouderenbeleid” en het rapport wordt 

meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke ‘Woonvisie’. Alle kernen hebben die middag apart 

en zinvol gediscussieerd over de situatie in hun eigen dorp. Hierbij was het uitgangspunt:  ga na hoe de 3 

fases van wonen- zorg- welzijn feitelijk zijn. Fase 1: creëer een sociale infrastructuur. Fase 2: kleinschalig 

wonen. Fase 3 verpleeghuis.   

Vanuit Linden is de gedachte: fase 1 achten we aanwezig. We hebben voldoende zicht op en zorg voor 

elkaar. We maken ter vergadering desalniettemin de afspraak om in het dorp toch nog concreter te 

inventariseren of dit inderdaad zo is en er geen “witte vlekken” in Linden meer zijn. Vraag is dan: is onze 

buurtzorg / zorg voor elkaar in het hele dorp zoals die wezen moet? Fase 2: er bestaan in Linden concrete 

plannen m.b.t kleinschalig wonen: het particulier initiatief van Sander en Miranda om aan de Hostert 

ruimte te maken voor senior-wonen werd daar concreet genoemd en als voorbeeld aangehaald van ‘good 

practice’. Fase 3 : het verpleeghuis. Hierover moet gaandeweg duidelijk worden dat verpleeghuizen zoals 

we die in het verleden kenden; - een vervolg stap na bv. het verzorgingshuis, die bestaan niet meer. 

Verpleeghuizen van nu vragen een allerhoogste urgentie verklaring en blijken in de praktijk zich steeds 

meer te ontwikkelen naar zogenoemde ‘hospices’, waar de verblijfsduur steeds geringer wordt en het 

sterftecijfer hoog is. Er is vanuit het verpleeghuis geen weg terug. Ook duidelijk wordt dat waar in de 

fasen 1,2,en 3 sprake is van “vast” verblijf en in 3 van welhaast palliatieve zorg, er een toenemende 

behoefte is aan revaliderende zorg. Deze vindt meestal plaats tussen de fasen 2 en 3; zowel intern als 

wijkgebonden. Samengevat kijken we in Linden naar 1. Thuis blijven wonen met domotica, (Han M.) en 2. 

Bij elkaar wonen met ondersteuning (Sander P.). Tenslotte werd er een nadrukkelijk beroep op de 

gemeente gedaan om meer te faciliteren dan bezwaren op te werpen. 

Over de dorpsentree aan de Oostermeerweg valt geen nieuws te melden behalve dan dat de afstemming 

tussen de verschillende gemeentelijke diensten niet naadloos op elkaar lijkt aan te sluiten. 

Terugkijkend op de Aktie Nederland Schoon vinden we als dorpsraad unaniem een welgemeend 

compliment en dankjewel meer dan op zijn plaats aan het Gilde in de persoon van Jos Bakker. 

4. Plan Hostert van Sander en Miranda. Met de komst van een nieuw college moet even gewacht worden op 

wie waarvoor benaderd moet worden. Daarnaast wordt al wel bezien wat bv. aan bebouwing kan i.v.m. 

de geluidscontouren van A73 en zijn er eerste contacten met ‘n architect over ontwerpen etc.etc. 

Onzerzijds  willen we graag meedenken over randvoorwaarden m.b.t. bv. bewoning, uitstraling, veiligheid 

en verkeer. De werkgroep pleit terecht voor voortvarendheid en houdt contact met Sander. 

5. Wat er verder ter tafel komt  Binnengekomen een nadrukkelijke vraag om aandacht te schenken aan: 

Verslag van de bestuursvergadering van: 9 april 2018 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie:  De Burcht 

 



Toenemende overlast van hondenpoep op meerdere plaatsen in het dorp: met name genoemd het  

 JP. Keijzersplein, de Steegstraat en de Hostert. 10 minuten verder lopen, welke kant uit dan ook en je 

bent buiten de bebouwde kom !!! Dringend beroep aan alle hondenliefhebbers: NIET in de bermen van 

het centrum maar even verderop zijn er meer dan genoeg uitlaatplekken. Een goede gewoonte is ook 

de uitwerpselen op te raken en mee te nemen. Wat elders kan, kan toch zeker ook in ons dorp!!!!!!.  

 

We denken verschillend over het plaatsten van opvang bakken met plastic zakjes.  

 

Glasvezel. Binnen nu en 2 jaar is de verwachting gaat ook Linden op de schop voor het leggen van kabels. 

We denken na en inventariseren of we daarbij mee kunnen liften voor b.v. vaste audio/video verbinding 

tussen kerk en de Burcht, aansluitingen op een centrale plek van collectief ingekochte zonnepanelen; 

camera beveiliging bij de openbare ruimten. Kortom; suggesties zijn welkom. Nu we praten over 

beveiliging, mede n.a.v. de woninginbraken tijdens de pronkzitting wordt geopperd over te gaan tot het 

vormen van een Lindense meld-wattsapp-groep en de daarbij behorende plaatsing van borden aan de 

dorpsgrenzen.  

Goed om te weten: op de gemeentesite “Cuijk.nl” kan iedereen melding doen van zaken in de openbare 

ruimte die niet op orde zijn. Zo constateerde Ed dat 2 draad-overstap-plekken aan de Steegstraat kapot 

waren. Hij werkt de melding verder af. Johan heeft al een paar dagen eerder melding gemaakt van de 

kapotte entree van het wandelpad  aan de Hardweg rechts over de brug.  

Het komt incidenteel voor dat een van de bestuursleden aangesproken wordt, gevraagd wordt naar een 

standpunt /visie/of om een beslissing op korte termijn. Vaak is het dan niet helder of het gaat over zijn of 

haar privé mening dan wel om een uitspraak als bestuurslid. Na ampel beraad zijn we van mening dat ad 

hoc besluiten gewoon niet kan; er moet minimaal ruimte blijven voor ruggespraak met mede 

bestuursleden. Als de tijd het toelaat en dat zal in de meeste gevallen zo zijn, kiezen we voor het 

uitnodigen van de vraagsteller op de eerstvolgende bestuursvergadering.  

“De dag / nacht van het goede leven.” Een Cuijkse manifestatie op 23 juni ’18. Zie voor nadere algemene 

informatie op: www.nachtvaneengoeileven.nl 

6. Visieontwikkeling op de toekomstige invulling van de kern Linden. De aandachtspuntenlijst die Han R.   

had gemaakt was niet rondgestuurd. Foutje Johan. We spreken af het geheel in stukken te ‘knippen’ en 

per vergadering 1 of 2 onderdelen te bespreken.  Voor de komende vergadering van 14 mei zullen we het 

dorpshart (gedeelte Kerkstraat/Hostert/verbindingspad/gedeelte Steegstraat) behandelen aan de hand 

van plattegrond(jes). 

Over de pastorietuin bestaat veel onvrede. Nu gebeurd er niets meer. Maak onderscheid tussen de door 

ons voorgestelde inrichting en openstelling die het parochiebestuur heeft aangehouden en hoognodig 

onderhoud. Daar moeten we het bestuur toch op aanspreken. Stormschade en bedreigde kastanjes door 

woekerende klimop en overhangend groen langs de Hostert. Ook het paadje langs het kerkhof, 

gemeentegrond, is nauwelijks meer goed begaanbaar.  We maken hierover contact met resp. het 

kerkbestuur en de gemeente. 

7. Rondvraag.  

Na de vorming van het nieuwe college stellen we kennismakingscontact op prijs, in ieder geval met de 

wethouder die Linden in zijn/haar portefeuille krijgt. 

Er wordt, met name zondagsochtend (weer) met crossmotoren in de omgeving van Olie en Stoom 

gecrost. We zullen hiervan melding maken bij de wijkagent en vragen om toezicht en handhaving. 

8. Data volgende vergaderingen maandag 14 mei en 4 juni 20.00 uur in de Burcht.   

 

Dinsdag 10 april 2018 

Notities 

Johan van den Boom 

Secr. 

http://www.nachtvaneengoeileven.nl/

