
     

 

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

Ed Tigchelaar. Als gasten aanwezig wethouder David Sölez, ter kennismaking en Eric Noy, verkeersdeskundige en 

Jos Jongenelen, contactpersoon. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering. 

We maken een “wie is wie” presentatie rondje en de meegestuurde Visienota 2018 wordt kort toegelicht 

door Jan en Han als onderliggende koers van ons werk. Jos merkt op dat het woord concept en wel af 

kan. Actualisatie ieder jaar bij de jaarvergadering in oktober. 

 

2. Het verslag van vergadering van 8 en 15 juni, één verslag,  is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst.  

Geen opmerkingen. 

 

3. Stand van zaken geluidswal A73:  

We vragen om verduidelijking van de stand van zaken n.a.v. de behandeling raadsinformatiebrief. De 

wethouder maakt duidelijk dat deze, na discussie ongewijzigd akkoord is. Dat betekent dat het college 

een haalbaarheid onderzoek is gestart en hoopt in november de uitkomst hiervan te kunnen 

presenteren. We complimenteren de wethouder met zijn optreden. Dit onderzoek vraagt geen nieuwe 

geluidsberekeningen maar onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid.  Het Lindens Gilde is als 

eigenaar van een van de benodigde percelen al benaderd door de gemeente en heeft ons als dorpsraad 

om nadere info gevraagd. Ze vergaderen dinsdag 14 juli en Johan zal per ommegaande de nodige bij ons 

bekende info doorsturen. De wethouder maakt duidelijk dat na presentatie van het onderzoeksrapport 

het woord is aan de politiek, die met name de financiële consequenties weleens doorslaggevend zal 

kunnen gaan vinden. Van de totale financiën zal grondverwerving wellicht de grootste kostenpost en dus 

cruciaal  zijn.  

Op de vraag wat we als dorpsraad kunnen doen in deze is zijn antwoord tweeledig. Aan het onderzoek 

hoeven nu geen acties te worden toegevoegd. Aan de financiële kant is het zaak een zo groot mogelijk 

draagvlak en medewerking te creëren in Linden. Op die manier zorg je er voor dat het door kan gaan! 

 

4. Brief van de dorpsraad aan B&W m.b.t. de start van het nieuwe toeristen seizoen. 

 De wethouder stelt dat er sprake is van een handhavingprobleem. Wij vullen aan dat er tevens 

een capaciteitsprobleem is. We maken de afspraak dat we als dorpsraad op een warm zonnig 

weekend met het hoofd handhaving “live” kennis zullen nemen van de feitelijke drukte en gang 

van zaken in en om Linden. (bastion, verkeer, wild parkeren, uitrijden etc, etc.). 

 Eric Noy merkt op dat de aanleg van passeerstroken feitelijk niet meer te verwachten is voor het 

huidige seizoen In aansluiting daarop is ook verstaanbaar dat de camping heeft gezegd geen 

uitrijdend verkeer meer te wijzen op de verplichte uitrijrichting omdat er vaker op die route 

problemen waren. 

 Wel zal deze zomer de verkeerstelling worden aangepast zodat duidelijker het aan- en 

wegrijdend verkeer van de gehele watersport camping, botenhelling en jachthaven in beeld kan 

worden gebracht. Er zal tijdens  de zomervakantieperiode op de Hardweg geteld worden én ruim 

voor de camping en aan de noordkant van de Hardweg-brug. Dat zal meerdere jaren gaan 

gebeuren om de effectiviteit van de verkeersmaatregelen in kaart te kunnen brengen. 

 We zullen moeten nadenken over wat is er nog op korte termijn mogelijk om overlast te 

voorkomen en wat op middellange termijn.  Zo is een tweede botenhelling elders inmiddels 
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bespreekbaar als verlichting van de verkeersdruk. De wethouder komt hier nog op terug. 

Uitvoerbaar op korte termijn is een middenstreep aanbrengen in de Steegstraat bocht bij 

vdBoom/vDaal. het aanpassen van de navigatiesystemen en de door ons ingebrachte 

fietsveiligheid ideeën op het project Oostermeerweg - Raamweg. 

 N.a.v. de niet tijdig verzonden brief m.b.t. de renovatie van de N321, herhalen we de 

aanbevelingen waaronder: 

o De rotonde naar de Dommelsvoort  (die blijkt er nog niet in opgenomen).  

o De betere oversteek voor langzaam verkeer bij de Beerse kerk.  

o De betere doorstroming vanaf de A73 naar en van Cuijk. Daar is al veel aandacht voor bij 

de provincie. 

o Een betere verlichting voor de fietsers Beers – Cuijk wordt inmiddels veranderd in 

reflecterende belijning langs het fietspad. Kostenbesparend en bij goede fietsverlichting 

net zo effectief.  

We willen graag op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen rond Dommelsvoort  

en de verbindingen vanaf het ophaalbruggetje richting Beers en Cuijk. 

 

5. Stand van zaken afwerking ingang Linden. 

 Informatie borden. De definitieve versie van het Lindens informatiebord is klaar, het wachten is 

op de plaatsing ervan. 

 Er wordt teveel wild geparkeerd daar. Er is een bericht verstuurd met FIXI-App en inmiddels zijn 

er zwerfkeien geplaatst op het gedeelte bij het monument. Daarmee is echter nog niet overal 

voldoende gedaan om het wild parkeren te voorkomen. 

 

6. Ingekomen post en mededelingen: 

 Op de website Grootlinden is volgens afspraak een doorklik verbinding gemaakt naar 

www.Samencuijk.nl 

 Voortgang Zorg en Wonen. De werkgroep wil op de Soos ideeën ophalen over de behoeften aan 

gemeenschappelijke hulp, om mensen langer hier zelfstandig te kunnen laten wonen. Te denken 

valt aan samen inhuren van (tuin)onderhoudsbedrijven. 

 Fietsveiligheid. Henriette heeft onze ideeën ingebracht in de Cuijkse werkgroep. 

 Agenda vergadering Platform en bijeenkomst Kernendemocratie: Jan v.d. Broek meldt aan. 

 Stand van zaken renovatie voorplein De Burcht. Er is contact gelegd met de aannemer, die de 

goten ontkoppelt van het riool, om werk met werk te maken (uitvoering sept.’20) 

 Maandag 20 juli hebben Jan v.d. Broek en Johan op uitnodiging contact met het parochiebestuur. 

Thema: onderhoud pastorietuin en aansprakelijkheid bij veroorzaakte schade. 

 Voor de volgende agenda: beschermd dorpsgezicht: hoe doe je dat? 

 T.a.v. Taurus : we hebben problemen met de kalveren, onlangs tot 2x toe mensen bedreigd door 

de koeien, gelukkig nog net goed afgelopen. Het probleem is dat de volwassen moeders hun 

kroost beschermen en daarmee wandelaars bedreigen en onbetrouwbaar worden. Johan contact 

Taurus. Dan maar beesten zonder jongen! 

 Het eigendomsrecht van het monument moet nog geregeld worden, graag agenderen vgl. 

vergadering. 

 

Data volgende vergaderingen zijn maandagavonden om 20.15 uur in de Burcht: 

3 aug. – 7 sept. - 5 okt.  

De  jaarvergadering: donderdag 22 oktober 20.00 uur. 

 

 

Linden, 14 juli 2020 

http://www.samencuijk.nl/


 Johan vd Boom 

Secr. DR Linden 


