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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  
 

 

 

Verslag van de bestuursvergadering Dorpsraad Lijnden en 

Boesingheliede op 28 oktober 2019 

1.Opening en Mededelingen 

Jos Weel opent om 16.00. Gerrit is niet aanwezig.  

2. Goedkeuren verslag vergadering 30 september j.l.:  

Het verslag wordt inhoudelijk goedgekeurd. Er zijn echter nog wat opmerkingen. 

Inge laat weten dat de workshop Indigo verven zeer geslaagd was. Ze heeft Celia een 

bloemetje gegeven.  

Joop gaat nog even in op het voortbestaan van onze dorpsraad. Het contact met de gemeente 

blijft een probleem. Hij is hier inmiddels op afgeknapt. De gemeente heeft ons een e-mail 

gestuurd met twee data waarop zij bij ons willen aanschuiven. Voordat wij akkoord gaan met 24 

februari 2020 willen wij antwoord op de volgende vragen: 

- Hoe staat het met de verlichting van het Gemaal? 

- Wanneer start de renovatie van de Hoofdweg oostzijde? Deze is na de omlegging van de A9          

nog niet begonnen. 

- Hoe is het met de drainage van het V.O.S.-terrein? 

- Is er i.v.m. de verpaupering van de boerderijen al contact geweest met Schiphol? 

- Wanneer worden de smileys geplaatst in Boesingheliede. 

Angelique zal deze vragen voorleggen. Wij willen voor januari antwoord hebben anders heeft 

het geen zin om de gemeenteambtenaren uit te nodigen.  

3. Ingekomen stukken:  

De Rabobank stelt een bedrag beschikbaar voor het organiseren van een kerstborrel. Echter, 

voor 1 november wilde zij al weten hoeveel personen hieraan mee willen doen. Joop zegt geen 

vrijwilligers te kunnen vinden en mensen weten zo vroeg nog niet wat zij met kerst gaan doen.  

Een uitnodiging per mail van de dorpsraad Badhoevedorp om een bijeenkomst bij te wonen. Wij 

zien hier niets in gezien de ervaringen uit het verleden. Er worden alleen zaken besproken die 

Badhoevedorp aangaan.  

4. Boerenkoolmaaltijd en Winterborrel 

De Boerenkoolmaaltijd is niet rond kerst maar wordt gehouden op 23 januari 2020 
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De Winterborrel is op 12 januari 2020. Dit keer houden we het in het Verscholen Vossenest. Wij 

zullen dan in tegenstelling tot het dorpshuis, huur moeten betalen en ook mensen moeten inhuren. 

Inge zal Tine op de hoogte brengen.  

Els zullen we vragen weer te zorgen voor een kadootje na afloop, net als vorig jaar. Het is wellicht 

handig om wat statafels aan te schaffen. Een voetbaltafel zou ook leuk zijn. Connie kan er misschien 

een regelen.  

5. Kerstbomen 

Er komt weer een kerstboom in Lijnden. Waarschijnlijk op het Lijndenplein. In Boesingheliede op de 

hoek Ijweg/Schipholweg bij Otto. Dit wordt weer geregeld door Gerrit Wolkers.  

6. Rondvraag 

Jos laat weten contact te hebben gehad met de beheerster van de volkstuintjes op verzoek van de 

heer Slingerland. Zij hanteert bepaalde regels en ieder dient zich daaraan te houden. Zij is geheel 

vrij om te bepalen hoe zij de tuintjes beheert. Als dorpsraad bemoeien wij ons daar niet mee.  

9. Vaststellen volgende vergadering  

De volgende vergadering is op maandag 25 november 2019 in de Vluchthaven. Joop is dan niet 

aanwezig.  

10. Sluiting 

 


