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Verslag van de bestuursvergadering 

Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede op 

26 augustus 2019 

Opening en mededelingen 

16.00 Gerrit heeft zojuist de vergadering geopend in het koele kantoor van Jos 

en er komt een telefoontje binnen. Er staat een hele delegatie van de 

gemeente Haarlemmermeer bij de vluchthaven. Even later melden zich Jarno 

Kamphuis, Mieke Rieder, Rik Storm en Rob de Ruiter.  

Wij wisten hier niets van maar kennelijk hadden wij een afspraak. Dat geeft ons 

de gelegenheid om ze te confronteren met heikele kwesties. 

Allereerst komt Jarno Kamphuis met een bomenrooilijst. De enige die hier een 

vraag over heeft is Angelique. Zij wil weten hoe het zit met bomen die dreigen 

om te vallen en op prive-grond staan. De gemeente laat weten dat deze niet 

zomaar gekapt kunnen worden, ook niet als ze dreigen om te vallen. De 

eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Een gesprek met de eigenaar is altijd de 

eerste stap. Lukt dit niet dan kan de gemeente behulpzaam zijn. 

Nu we het toch over het buitengebied hebben wil Inge weten wat er precies 

gaat gebeuren aan de Oostzijde van de Hoofdvaart. Zij kwam twee mannen 

tegen die aan het opmeten waren. Dit zou verband hebben met het fietspad 

wat er komen gaat. Zij wil weten of de straat autoluw wordt gemaakt. Dit is 

hard nodig i.v.m. de onoverzichtelijke bocht naar de dijk. Volgens Rik Storm 

mogen we niet spreken van autoluw maar er komt een snelheidsbeperking.  

Joop Baars heeft gesproken met Jan van Schellen, werkvoorbereider i.v.m. het 

voetpad dat vernieuwd gaat worden. Hij heeft gevraagd hoe het er nu voor 

staat. De heer van Schellen heeft te kennen gegeven dat het voetpad vanaf het 

kerkje tot aan de Schipholweg niet wordt doorgetrokken i.v.m. vervuilde grond. 

Er wordt wel gedraineerd. Bewoners in Lijnden worden hierover nog 

geinformeerd op een bijeenkomstavond in de Vluchthaven.  

Gerrit uit zijn ergernis over de verpaupering van Haarlemmermeer-Noord. Er 

staan diverse oude boerderijen leeg en op instorten. Hij heeft hierover al eens 



navraag gedaan bij de gemeente maar is niet veel verder gekomen. Sommige 

boerderijen staan al 10 jaar leeg. De kans op kraken is groot. Hij wil weten 

waarom ze niet gesloopt worden.  

Jarno Kamphuis laat weten dat er wettelijk wel wat aan gedaan kan worden 

behalve met het anti-kraak beleid. Het punt is dat Schiphol de oude 

boerderijen heeft opgekocht en zij bepaalt wat er mee gebeurt. De afdeling 

handhaving en toezicht van de gemeente Haarlemmermeer kan in 

samenwerking met Schiphol wel naar oplossingen zoeken. Jarno belooft ons 

dat hij dit op zal pakken. 

Otto van Vught maakt zich zorgen om de onveilige verkeerssituatie in 

Boesingheliede. Er wordt te hard gereden en door alle geparkeerde auto’s is er 

te weinig overzicht. Hierdoor zijn er al ongelukken gebeurd. Hij blijft pleiten 

voor een 30 kilometer zone.  

Rik Storm laat weten dat je dit niet gaat oplossen met een 30 kilometer zone. 

Het is namelijk nooit bewezen dat een 30 kilometer zone ook veiliger is. Dit is 

trouwens niet te handhaven. Dit is wel het geval met een 50 kilometer zone. 

Hij belooft ons dat er tenminste wat smilies geplaatst kunnen worden. 

Verder meldt Otto dat de lus aan het einde van de weg richting de 

Driemerenweg ook onoverzichtelijk is. Dit heeft Otto al vaker schriftelijk 

gemeld bij de gemeente. Het enige wat er tot nu toe is gedaan is dat het groen 

gesnoeid is.  Het probleem is dat de parallelweg van de gemeente is en de 

Schipholweg van de Provincie. Otto was hier niet van op de hoogte. De 

gemeente had hem hierop kunnen wijzen of de e-mail door kunnen sturen naar 

de juiste personen van de Provincie. Rob de Ruiter laat ons weten dat het 

meldingssysteem bij de gemeente niet optimaal werkt.  

Het fietsbruggetje bij de hoek Ijweg Boesingheliede is ook verrot. Een 

gevaarlijke situatie vinden wij. De gemeente laat weten dat dit ook een taak is 

van de Provincie.  

Jos heeft gesproken met Hilke de Vries over het bijhouden van agrarische 

grond (genaamd: bouwplan Betley). De braakliggende gronden zijn een 

verzamelplek van onkruid. Bovendien wordt er niet gemaaid. Kan er geen 

fatsoenlijke beplanting ingezaaid worden? Jos heeft dit al meerdere malen 

gemeld en mailcontact gehad met Edwin Blijleven. Volgens Jarno Kamphuis is 

dit niet de juiste persoon maar gaat wel contact opnemen met hem.  



Jarno heeft ook nog wat mededelingen. Zo is er een aanvraag gedaan voor een 

subsidie t.b.v. de buurtbarbeque op 14 september. Dit wordt bekostigd vanuit 

het wijkbudget. Het standaard bedrag hiervoor is € 100,- 

Iedereen mag voor buurtinitiatieven aanspraak maken op het wijkbudget. Dit is 

anders dan bij het activiteitenbudget. Dat moet altijd via de dorpsraad.  

Verder is de subsidie voor het Boerenkoolfeest geregeld en het schijnt dat de 

gemeente iets royaler is dan voorgaande keren.  

Joop vind dat er veel fouten zijn gemaakt in het verleden en verwijt dit ook 

Marjolein Steffens. Joop had op zijn minst een excuus van haar verwacht. Deze 

bleef uit. 

Jarno Kamphuis bestrijdt dit en zegt dat alle procedures goed zijn verlopen en 

er geen fouten zijn gemaakt.  

De aanvraag voor de recreatiestijger aan de Ringdijk ligt bij Rijnland. De locatie 

is bekend, n.l. bij de lus in de dijk bij de T106 in de bocht. Verder is dit een zaak 

van SLS.  

De aanleg voor het Jaagpad langs de dijk gaat starten in maart 2020. Het 

Ringdijkbeleidsteam houdt zich hiermee bezig. Er komt ook nog een 

inspraakavond.  

Het Nomos meetpunt 92 is verplaatst. De reden dat dit zolang heeft geduurd is 

dat er problemen waren met de betalingen vanuit Schiphol naar het 

installatiebureau. Dit heeft Louis van Daalen laten weten in een e-mail naar 

Angelique. 

Rik Storm meldt dat de oplaadpaal voor fietsen er komt. Deze wordt geplaatst 

in week 36/37 bij de nieuwe woningen op de dijk op de hoek 

Nieuwerkerkerstraat en de dijk.  

De AED mag helaas niet bij de oplaadpaal geplaatst worden. De zonnepanelen 

geven hiervoor niet genoeg stroom. Volgens Hartslag.nu mag een AED wel bij 

een lantaarnpaal hangen. Volgens Rik Storm mag er absoluut geen stroom van 

lantaarnpalen worden afgetapt.  

Het is overigens nog niet bekend waar de AED komt te hangen. Qunis is een  

optie omdat deze locatie een centrale ligging heeft. Uiteraard moet de AED op 

elk moment beschikbaar zijn en kan deze niet achter een hek op het gebouw 

hangen. De gemeente zal hier nog een beslissing over moeten nemen.  



Er komen nog wat vragen van onze kant, t.w.: 

Jos heeft gezien dat er bij het oude V.O.S.-terrein een boom is geplaatst. Echter 

de boom viel uit omdat deze geen water kreeg. Weet de gemeente hier iets 

van? Rob de Ruiter weet van niets maar gaat het uitzoeken.  

Verder heeft Jos geconstateerd dat het trottoir dat pas vernieuwd is aan de 

Hoofdvaart vlakbij zijn huis alweer behoorlijk beschadigd is. Heel erg jammer 

van het mooie voetpad. Het heeft immers jaren geduurd voordat het er kwam. 

Hij stelt voor om blokken te plaatsen of paaltjes (Inmiddels heeft Jos ons per 

mail laten weten dat de paaltjes er al staan!) 

Angelique vraagt nog om e-adressen van de gemeente ambtenaren, die ze niet 

meer had. Ieder heeft een visitekaartje gegeven met de tip hun secretaresse te 

informeren over allerlei zaken. Dan komt het bij alle vier terecht.  

De delegatie vertrekt en inmiddels is de heer Slingerland aangeschoven die zijn 

vraag mag voorleggen aan het eind van de vergadering.  

Ingekomen stukken 

Gerrit heeft een e-mail ontvangen van raadslid Wim Jansen van Groenlinks. 

Vanuit zijn functie als raadslid wil hij graag op de hoogte gehouden worden van 

wat er speelt binnen de dorpsraad en vraagt of hij notulen en de agenda mag 

ontvangen. Hij is bereikbaar voor vragen en opmerkingen waar het gaat om 

politieke zaken. Angelique zal contact met hem opnemen.  

Vaststellen agenda 

Geen opmerkingen 

Goedkeuren verslag van vergadering d.d. 24-6-2019 

Eten bij “het Fornuis” in de Schuilhoeve is toch verplaatst naar 6 september a.s. 

omdat Christel er dan ook bij is.  

In het verslag wordt er gesproken over een barbecue met burendag. Deze komt 

er uiteraard niet. Het voormalige clubgebouw van V.O.S. heet officieel “het 

Verscholen Vossennest”. 

In de laatste notulen wordt gezegd dat Joop een aanvraag heeft gedaan bij het 

Oranjefonds voor Burendag. Dit is echter nog niet gebeurd omdat er nog geen 

concrete plannen zijn doorgegeven. Hij zegt dat de aanvraag nu te laat is.  



Ten onrechte staat ook vermeld dat alle mailtjes over AED doorgestuurd 

moeten worden naar Jos. Dit moet Joop zijn. 

Ingekomen stukken 

Inge vraagt n.a.v. het mailtje van Jelte Faber als nieuwe ORS kiesman of hij 

bereid is ook de schrijven voor de Boeselijn. Dit is nog niet aan hem voorgelegd. 

Angelique wil hem dat vragen.  

N.a.v. het rapport van de R.I.V.M. plaatst Gerrit toch wel wat kanttekeningen. 

Zo staat het meetpunt  volgens hem op de verkeerde plaats. Deze staat niet 

waar de vliegtuigen starten maar bij de taxibaan. Bovendien vraagt hij zich af of 

er alleen fijnstof afkomstig van vliegtuigen wordt gemeten of zou het fijnstof in 

het algemeen zijn. Dus ook afkomstig van het verkeer of openhaarden die 

branden. Kortom; hoeveel waarde moeten we toekennen aan dit rapport. In 

ieder geval komt er nog een vervolg, n.l. het langetermijn effect.  

AED 

Inge gaat een stukje schrijven in de Boeselijn over de AED. Ze zal een oproep 

plaatsen of mensen zich willen aanmelden voor de AED-trainingen en of 

mensen die kunnen reanimeren. Verder zal ze vragen of mensen een apparaat 

op de gevel van hun woning willen plaatsen. Het is belangrijk dat er een 

postcode en huisnummer worden gekoppeld aan de plaats waar de AED hangt. 

Het is wel de bedoeling dat dit een centrale goed bereikbare plek is voor 

iedereen.  

Verder vraagt Inge zich af wat de taak van Hartslag-nu is als het gaat om 

onderhoud en controle van het apparaat op lange termijn.  Zijn ze ook 

“hufterproof”? 

Rondvraag 

Koos Slingerland doet zijn verhaal over het volkstuincomplex. Hij is van mening 

dat niet alle volkstuinders gelijk worden behandeld. Mevrouw Wiet van den 

Horn van de gemeente Haarlemmermeer en verantwoordelijk voor volkstuinen 

binnen de gemeente, zou volgens hem discrimineren. Een lid van het 

tuincomplex met een buitenlandse achtergrond zou niet meer welkom zijn. 

Volgens Slingerland zou ze doen aan “vriendjespolitiek”. De persoon in kwestie 

zou gif gebruiken voor het verwijderen van o.a. riet. Slingerland laat weten dat 

hij dit goedkeurt omdat het riet anders niet weg te krijgen is. Het is ons bekend 

dat  mevrouw Van den Horn voorstander is van biologisch tuinieren.  



Als dorpsraad wijzen wij Koos er op dat het gebruik van Round up voor 

particulieren inmiddels is verboden. Koos wil dat de dorpraad deze kwestie 

oplost.  

Wij maken Koos er op attent dat dit geen taak van de dorpsraad is. De 

dorpsraad is ook niet verantwoordelijk voor de tuintjes. Alleen de financiering 

loopt via de dorpsraad omdat de bewoners niet verenigd zijn in een Stichting. 

Dit is namelijk een voorwaarde van de gemeente om volkstuinen te bekostigen. 

Jos Weel verklaart bereid te zijn om contact op te nemen met Wiet. Dit gaat 

dan buiten de dorpsraad om.  

Joop meldt dat de workshop Indigo schilderen gratis is voor de bewoners van 

Lijnden. Voor buitenstaanders zijn de kosten gering. 

Inge meldt dat zij binnenkort het concept voor het stukje in de Boeselijn 

rondstuurt. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: De buurtapp, nieuwe 

ORS kiesman, burendag en het afval bij het brengparkje.  

Verder geeft ze nog als tip dat we met de gemeente-delegatie vaste tijdstippen 

moeten afspreken om een bezoek te brengen zodat we niet meer verrast 

worden. Twee keer per jaar zou voldoende moeten zijn. Bij voorkeur na de 

jaarvergadering en na Burendag. Het is dan handig om de agenda van te voren 

te sturen zodat ze op de hoogte zijn.  

Vaststellen volgende vergadering. 

30 september 2019. 

Sluiting 

Rond 18.00 ronden we af.  

 

 

 

 

 

 

 


