
D O R P S R A A D  L i j n d e n    

e n  B o e s i n g h e l i e d e  

___________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

Verslag van de bestuursvergadering Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede op  

26 maart 2018 van 16:00 – 18:00 uur in de Vluchthaven. 

1. Opening en Mededelingen 

Aanwezig: Gerrit (vz), Jos, Joop, Inge, Connie, Otto, Christel (verslag) 

De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Vaststellen agenda: toevoegen: getuigschrift Sennie Chan en hoeveelheid inbraken in 

Lijnden 

3. Goedkeuren verslag vergadering 29 januari 2018:  

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

Christel zal informeren bij Louis van Daalen naar oud archief bestuursstukken. 

4. Ingekomen stukken 

a. Thema-avond Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. Christel zal deze op 27 

maart bijwonen en horen of er iets voor Lijnden van belang is. 

5. Dorpsraad 

a. NL doet – participatie teleurstellend – volgend jaar een keer niets doen. Lijndenplein is door 

Els Dikkes met kleine toespraak onthuld.  

b. Na december niets meer gehoord van Van den Hurk/Rijkswaterstaat. Christel zal contact 

opnemen om te vragen hoe de werkzaamheden rond de oude A9 voor Lijnden vorderen. 

Er is informeel vernomen dat er voor ca. zes weken een omleiding gemaakt wordt tijdens de 

afbraak van het oude viaduct over de Hoofdvaart. 

c. Aan Rik Rolleman zal gevraagd worden wat de plannen zijn voor het in Lijnden nu braak 

liggende land van de oude A9.  

d. Bijeenkomst Mobiliteit Haarlemmermeer 20 maart in Badhoevedorp. Plenaire uitleg over de 

inrichting van de verschillende verkeersstromen, daarna individuele gesprekken. De voorstellen 

van Lijnden zijn ingediend bij de juiste groep. 

e. Mails over de Buurtbus Badhoevedorp: Christel zal twee haltes in Lijnden aanmelden: 

Vluchthaven en ‘Lijndenplein’.  

f. Beheerder Dorpshuis: in de praktijk blijkt Tine Buis de beheerder te zijn. Haar 

contactinformatie zal op de website worden vermeld en ook doorgegeven aan de Boeselijn 

6. Rondvraag 

Fijnstof: tijdens een persoonlijke rondleiding op Schiphol door de Havenmeester in verband met 

ganzenoverlast op zijn terrein heeft de Voorzitter uit eigen waarneming de hoeveelheid fijnstof 

ervaren die vliegtuigen met draaiende motoren net voor de start uitstoten. Fossiele brandstoffen 

bevatten fijnstof en reductie vindt niet plaats in de brandstof, maar doordat vliegtuigen zuiniger 
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kunnen gaan vliegen. Door de uitstel van vliegen via Lelystad en niet accepteren van de 

alternatieven zal het rond Schiphol alleen maar erger worden.  

IJsbaan: Alle vijftien vrijwilligers hebben via Joop en Jos een paas-attentie gekregen voor hun 

werk bij de aanleg. Joop heeft (n.a.v. de reactie van de Gemeente in onze vorige vergadering) 

nogmaals de gemaakte kosten ingediend bij de gemeente. Tot zover nog geen reactie. Ze 

zullen in de komende Boeselijn nogmaals worden bedankt. 

Getuigschrift Sennie Chan: besloten wordt geen schriftelijk getuigschrift te verstrekken, maar in 

een brief de bereidheid van het Bestuur Dorpsraad voor referenties toe te zeggen. 

Burendag: Connie vermoedt dat de komende Burendag een lustrum is. Ze zal bij De Boeselijn 

navragen of dat zo kan zijn. 

Oud doet Wijs op 26 april: Mogelijk wordt op deze laatste soos van het seizoen een 

onderscheiding uitgereikt aan Frans van de Putten, voor zijn sociale activiteiten. Aanwezigheid 

van het Bestuur Dorpsraad zou extra luister toevoegen.  Otto bevestigd dat hij van de Deken 

over de verdiensten van Van de Putten gehoord heeft.  

Kosten herstel verlichting Gemaal: aan Van Donselaar zal gevraagd worden of hij al iets kan 

aanleveren 

Herstel parkeerplaatsen en plantsoenen na werkzaamheden: bij het opnieuw bestraten van de 

Raasdorperweg zijn parkeerplaatsen bij de ingang vaan het VOS terrein verdwenen. Dat hoeft 

geen probleem te zijn als het terrein naast het clubhuis toegankelijk voor parkeren gemaakt kan 

worden. Ook worden bij werkzaamheden door eten, kabels e.d. plantsoenen vernield en worden 

bijv. bollen niet terug geplant. Christel zal dit in de mail aan Rik Rolleman aanstippen. 

Inbraken in Lijnden: voor informatieavond beveiliging in 2016 bleek geen interesse.  

7. Vaststellen volgende vergadering - te houden op maandag 30 april 2018 om 16:00 u. 

9. Vergaderingen 2018:  

28 mei, 25 juni, {juli geen vergadering}, 27 augustus, 24 september*, 29 oktober, 26 november, 

{december geen vergadering}. * op deze datum is Rik Rolleman bij onze vergadering aanwezig 

(besproken met Joan Foree). 


