
 
 

Deelnemende bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Ed Tigchelaar, 

Els van Daal, Henriette Huisinga, alsmede Janneke Straten als, formeel, gast. 

 

1. Jan van den Broek opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Het verslag van vergadering van 6 april is reeds goedgekeurd en op de site geplaatst. 

 

3.  Ingekomen post en mededelingen:  

 

 Bouwteam, eerste sessie . Er ligt een uitnodiging het concept verslag ervan met de deelnemers te bespreken, 

Jan zal als penvoerder optreden. Algemene gedachte goede bijeenkomst, goede grote overeenkomstige lijn bij 

de deelnemers (Jos Dennissen, Marcel Derks, Wil Liebrand, Joost Angenent, Janneke Straten, Jan van den 

Broek en Han Ribberink). 31 mei is de tweede en laatste bijeenkomst. Jan vd Broek mogelijk verhinderd. 

 Terugkoppeling van gesprek Johan, Els en Han met de gemeente over de stand van zaken Lindense A73 

geluidswal. Samengevat, het is nog geen gelopen race of de gemeenteraad akkoord zal gaan met de aanleg van 

de westelijke geluidswal t.b.v. Linden en Vianen, totale kosten +/-  € 500.000,=. Rijkswaterstaat is inmiddels 

wel bereid mee te denken over de mogelijkheden van realisatie. Met het Lindens Gilde worden de 

onderhandelingen over benodigde grondpercelen voorgezet. Er is een vervolgafspraak met bovengenoemden 

gemaakt voor juni. 

 Kleine Kernen nieuwsbrief is doorgestuurd.  

 Aan de 29 april bijeenkomst over Eenzaamheid is door niemand van ons deelgenomen. Els was verhinderd. 

 Jan heeft contact gemaakt met Mariëlle van Zuijlen over de granuliet kwestie en heeft laten weten dat we als 

dorpsraad de initiatieven van Erwin Broere , te weten nader onderzoek, ondersteunen. 

 

4. Project pastorietuin en omgeving. 

 

Jan van den Broek heeft nog geen reactie van het parochiebestuur op zijn vraag om een afspraak te maken. Hij 

werkt nog aan de vervolg notitie die ook in Rond de Lindense Toren geplaatst wordt zodat Lindenaren hun 

visie erop kunnen geven. We willen voor het eind van het jaar zicht hebben op wat het dorp wil en wat te 

realiseren is. 

 

5 Verkeersproblematiek Linden 

 

Janneke heeft de aanwonenden van de Eindsestraat  benaderd over hun ideeën. Handhaving eventueel middels 

een flitspaal, haaientanden bij De Berg, 30 km borden en andere verkeersremmende middelen, mits er geen 

overlast komt door voordurend remmend en optrekkend verkeer. In het kader van de mogelijkheden om voor 

eind mei projectplannen in te dienen, willen we daar gebruik van maken. 

 

6 Projectaanvragen i.h.k.v. extra beschikbaar gestelde gelden.  

 

Naast de twee eerder gemelde projecten, - het energie zuinig(er)  maken van de Burcht en het opknappen van 

het JPM Keijzersplein, - voegen we daar nog aan toe snelheidsbeperkende maatregelen op de Eindsestraat en 

het verhogen van de veiligheid door de fietsoversteek op de Oostermeerweg vlakbij de T-splitsing met de 

Raamweg meer naar het dorp te verplaatsen. 

Het voorstel om voor € 100.000,= vanuit Cuijk om in de openbare ruimten voor alle dorpen en wijken 

trimtoestellen te kunnen plaatsen, vinden we te overwegen mits het niet ten koste gaat van de financiële 

ruimte om juist voor ieder dorp of wijk zijn of haar eigen invulling te kunnen maken. 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de digitale bestuursvergadering maandag 3 mei 2021 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie:  ieders thuissituatie 



7 Ontwikkeling Masterplan Wonen Linden. 

 

 Inmiddels is door de gemeente huis aan huis de enquête verspreid. We hopen dat iedereen mee wil doen en de 

enquête invult en terugstuurt, al of niet digitaal. Als dorpsraad hebben we wel wat vragen, maar wijzen erop 

dat er ruimte is gegeven om je eigen ideeën en vragen erin kwijt te kunnen. Veel zal afhangen van wat er met 

onze gegeven gebeurd in het vervolg traject van vaststelling van dit Masterplan. We hopen dat er te zijner tijd 

fysiek daarover gediscussieerd kan worden.  

 

8 (In de agenda was dit punt 6, op advies van de voorzitter hebben we de volgorde gewijzigd) 

Voorbereiding bezoek B&W aan Linden op 26 mei a.s. van 19.00 – 21.00 uur.  

Jan van den Broek is dan mogelijk afwezig.  

We verdelen de agendapunten ivm voorbereiding en woordvoering. Aan de orde willen we hebben, 

vooralsnog in willekeurige volgorde: 

 Verkeersproblematiek, zowel de circulatie als de veiligheid 

 De vorige B&W bijeenkomst, wat is het resultaat / effect ervan geweest? 

 Recreatieve ontwikkelingen, zoals overlast (ook op het water) 

 Lindens karakteristiek dorp(sgezicht), hoe beschermen en toekomst bestendigen. 

 Stand van zaken geluidswal en masterplan wonen 

 Afscheid van het huidige college en gedachten over kernendemocratie. 

We verdelen de agenda punten onder de bestuursleden met de afspraak, eenieder maakt een korte inleiding 

over zijn/haar onderwerp en zorgt voor het aanleveren van bijbehorende stukken. De bedoeling is 14 dagen 

tevoren de agenda met voorbereidende stukken aangeleverd te hebben bij Johan. We hopen dat er fysiek 

bijeengekomen kan worden. 

           

        9.  Wat er verder ter tafel komt en rondvraag. 

-     Topparken.  

Er is een mail met aantekeningen van de surfers over hun contact met Topparken binnengekomen. Ze zijn 

voorzichtig optimistisch dat er mogelijk langs de oever plek voor hun activiteiten kan blijven. Daarnaast 

is het bericht in de Gelderlander over het park in Ede verontrustend. Reden om alert te blijven. 

- De runderen in het begrazingsgebied. Opnieuw een melding van agressief gedrag van een van de beesten 

waarbij een man ‘voor zijn leven’ moest rennen om weg te komen. Els neemt, als contactpersoon, met 

Taurus hierover contact. De borden waarop duidelijk gemaakt gaat worden dat wandelaars en fietsers te 

gast zijn staan er nog niet. Wel is er een begin gemaakt met het aanleggen van meerdere toe- en 

uitgangen. 

- En vraag/klacht over overhangende boomtakken van de pastorietuin naar particulier eigendom: Ed neemt 

contact met de betreffende personen op. 

 
Data volgende vergaderingen:   26 mei: bezoek college van Cuijk en 7 juni bestuursvergadering. 

Jaarvergadering 2021 op 14 okt. 20.00 uur 

 
Johan v.d. Boom 

5 mei 2021 


