
DORPSRAAD 

LIJNDEN en BOESINGELIEDE
 HAARLEMMERMEER

Notulen/Verslag bestuursvergadering dorpsraad Lijnden en Boesingheliede,

25 september 2017 van 16.00 tot 18.00 uur in de Vluchthaven

Punt Onderwerp Verslag/actie

1 Opening en 

mededelingen

aanwezig:  Jos,  Joop, Connie, Christe, Otto en Inge(not)

afwezig: Gerrit

2 Vaststellen agenda Ongewijzigd

3 Goedkeuren notulen         

28 augustus 2017

inhoudelijk: enige data verbeteren, verder akkoord.

4 Ingekomen stukken

11/9 Soray Warnink-la Lau, gemeente H'meer: mailtje voor Jos over 

de bijeenkomst voor ondernemers nav de brand van 28/8 > 

doorgestuurd naar Jos. Jos vertelt kort over de brand en huidige stand 

van zaken. Hij sprak de burgemeester bij een evenement van de 

Voedselbank en heeft zijn verbaasdheid geuit over dat de gemeente 

niets van zich heeft laten horen en dat er geen water was. Bij de 

bijeenkomst waren er geen politici en brandweerlieden aanwezig.

14/9 Nieuws Dorps- en Wijkraden: nieuwsbrief;

14/9 Peter Douwes, Oranjefonds: nieuwsbrief;

18/9 secr dorpsraad B'dorp: uitnodiging openbare 

Dorpsraadbijeenkomst 25/9 a.s. > doorgestuurd naar iedereen.

5 Dorpsraad Leefomgeving Schiphol:  morgenavond 26/9 is er een avond 

georganiseerd. Wij verzinnen alvast een aantal punten: dorpshuis, 

speelplaatsen opknappen

Sociaal (Jumbo ) Kerstdiner:  = geen Jumbo meer.  Besloten wordt 

dit te organiseren aansluitend met de soos Oud doet Wijs op 

donderdag 14 december. Geen kosten voor de deelnemers. En sociaal 

onder het motto: "neem zelf iemand mee". Stukje in komende 

Boeselijn (24/11) > via de burendag heeft 1 iemand zich opgegeven 

om eventueel te helpen



Burendag, 23 september: nabespreken: er waren ongeveer 80 

mensen. Volgende keer een plek zoeken met meer zon en meer 

drinken. Helaas was de fietsenmaker verhinderd vanwege ziekte van 

zijn personeel. Voor de vlag zijn vier aanmeldingen. En aantal nieuwe 

namen voor de locatie. Inge maakt een overzicht, wij kiezen de 3 

leukste en daar kan men weer opstemmen. Prijs uitreiking op 

Winterborrel. Plaatsnaam plaatsen tijden NLdoet in maart 2018

Workshop Keramiek: 7 oktober in de Vluchthaven > via burendag 8 

aanmeldingen

Workshop ALOTTESTAMPINGFUN, kerstsfeer donderdagavond 

30 november > via burendag 10 aanmeldingen

Workshop ALOTTESTAMPINGFUN, kerstsfeer zaterdagmiddag 2 

december (voor kinderen) > via burendag 1 aanmelding. Dit is te 

weinig. Inge stuurt een mail om af te zeggen.

Website: Christel laat zien hoe ver zij en Connie al zijn gevorderd. 

Wordt mooi en duidelijk

6 Rondvraag Otto: in Boesingheliede is de Wifi erg slecht. Provider wil wel kabels 

aanleggen maar 1 iemand (waar men dan door zijn land moet) houdt 

dit tegen.

7 Vaststellen volgende 

vergadering

maandag 27 november

8 Sluiting


