DORPSRAAD Lijnden
en Boesingheliede

Verslag van de bestuursvergadering Dorpsraad Lijnden en
Boesingheliede op 29 oktober 2018 van 16:00 – 18:00 uur in de Vluchthaven.

1. Opening en Mededelingen
Aanwezig: Gerrit, vz, Jos, Joop, Inge, Christel (verslag) – Afwezig: Connie en Otto
De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda: toegezonden agenda is akkoord – toegevoegd wordt vaststelling van de
jaarvergadering 2019
3. Mededelingen
De voorzitter heeft vernomen over het ‘huiskameroverleg’ inzake Schiphol met Badhoevedorp/Zwanenburg en vraagt zich af waarom Lijnden hier niet bij betrokken is. Lijnden is
benaderd (nl. Louis van Dalen) en heeft voorgesteld om deze bijeenkomst in de Vluchthaven te
houden, maar dat was niet de bedoeling. De Voorzitter biedt aan alsnog een gesprek te houden
en wel bij hem thuis.
De Secretaris zal dit alsnog aan de contactpersoon van de Omgevingsraad Schiphol melden
(Lisette Sinkeler) – inmiddels gedaan.
4. Goedkeuren verslag vergadering 24 september 2018:
Het verslag wordt inhoudelijk ongewijzigd goedgekeurd. De partytenten, waarover in het
verslag wordt gesproken zijn niet meer te vinden in De Vluchthaven.
5. Ingekomen stukken:
a. Bewonersbrief herinrichting Hoofdweg West tussen Schipholweg en Nieuwerkerkerstraat d.d. 15
oktober 2018 met informatie over de werkzaamheden en de tijden van afsluiting. Jos heeft de
gemeente geïnformeerd dat hij zijn huisnummer (69) aan het alleen vermelde nummer 65
toegevoegd heeft.
b. OVV-brief over vuurwerk overlast d.d. 15 oktober 2018 – voor Lijnden zijn er geen plekken aan te
wijzen waar sociale overlast te verwachten is (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.).
c. Bloemetjesmatten rond containers milieuparkje Nieuwerkerkerstraat email d.d. 22 oktober 2018.
De matten zijn geplaatst, maar vormden geen beletsel het beletsel om grote stukken karton buiten
de containers te proppen. Ingrid zal een stukje schrijven voor de Boeselijn om grote stukken en veel
papier af te leveren bij de containers achter op het terrein van Jos Weel (Hoofdweg 69).
d. Internet consultatie bewoners rond Schiphol email d.d. 17 oktober 2018 – Het invullen vraagt wat
tijd en denkwerk. De Voorzitter vraagt om deze enquête ook in de Boeselijn te vermelden –
inmiddels gedaan.
e. Afwijzing Gemeente Haarlemmermeer inzake plaatsen monumentenbordje Gemaal: Gemeente wil
geen ‘kerstboom’ aan aanwijsborden. Het gemaal is ook niet voor het publiek toegankelijk.
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6. Voortgang SLS aanvragen: Alexander Small/SLS heeft schriftelijk bevestigd geen bezwaar te
hebben tegen aanvraag bijdrage Meerlandenfonds 2018 in herstel verlichting Gemaal De Lynden –
zie e-mail 15 oktober 2018. Het Meerlandenfonds heeft de aanvraag voor ontvangst bevestigd.
Tijdens de volgende Dorpsraad vergadering zal mevrouw Ceyda Bergman-Yidiz (assistent
gebiedsmanager) en projectmanager Paul Heuberger de voortgang van de activiteiten waarvoor
SLS-subsidie is aangewezen toelichten
7. Dorpsraad
Joop meldt, dat na zijn ‘aanvaring’ met Rob de Ruiter tijdens de vorige vergadering over de
aanpak van de ecologische zone tussen bedrijventerrein Lijnden en de bewoners, deze laatste
later alsnog contact met hem heeft opgenomen over het afronden van de betwiste
werkzaamheden.
De winterborrel wordt gepland voor zondag 20 januari 2019 in de Vluchthaven met de
gebruikelijke verloting van de kerstboomlootjes
De Jaarvergadering wordt gepland op donderdag 14 maart 2019 om 19:30 u. in de
Vluchthaven
8. Rondvraag
a. Er is een voorstel binnengekomen om een boerenkoolmaaltijd voor alle Lijndenaren te
houden op 13 december na een donderdagse Soos (om ca. 17:00 uur). Jos gaat met Rachelle
spreken over de planning en hierover een stukje in de Boeselijn plaatsen.
b. Joop zal de gemeentebijdrage voor de jaarlijkse 2 kerstbomen weer aanvragen en Jos laten
weten of ze inderdaad weer zoals gebruikelijk besteld kunnen worden.
c. Joop meldt dat hij in verband met de geplande volgende heupoperatie wellicht niet bij de
volgende vergadering zal kunnen zijn.
d. Op het voormalig Noba terrein/Raasdorperweg is een mevrouw als taartenbakker aan de slag
gegaan en in het nieuwe pand bij Jos komt een bedrijf met koffiemachines dat ook proeverijen
gaat houden. Wellicht is het goed met deze nieuwe ondernemers kennis te gaan maken en ze
zich in een van de komende Boeselijnen te laten te laten voorstellen
9. Vaststellen volgende vergadering – 26 november 2018 van 16:00 – 18:00 uur
10. Vergaderingen/bijeenkomsten 2019:
Winterborrel – zondag 20 januari – Vergaderingen maandagen 28 januari, 25 februari (met
Gebiedsmanager),14 maart (donderdag jaarvergadering), 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni (in juli
geen vergadering), 26 augustus, 30 september (met Gebiedsmanager), 28 oktober, 25 november,
{in december geen vergadering}.
11. Sluiting
De Voorzitter kan de vergadering na een klein uur sluiten.
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