
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, Christel en Inge(not)

afwezig: Gerrit en Otto

2 Vaststellen agenda Ongewijzigd

3 Goedkeuren notulen         

30 oktober 2017

inhoudelijk: enige data verbeteren, verder akkoord.

4 Ingekomen stukken 27/9 Jan Pool, gemeente H'meer: verslag scenario Lijnden juli 2017 

>doorgestuurd 9/10 + bij deze agenda gevoegd;

3/10 Christel: kaart bij Ouderenkrant Amstelveen, voor noodsituaties, 

bij Boeselijn? >> Joop neemt dit mee naar Rik Rolleman;

6/10 Vivienne Otto, gemeente H'meer: over 

www.socialekaarthaarlemmermeer.nl; 

12/10 Stephanie Kim, gemeente H'meer: indieningsformulier initiatief 

SLS n.a.v. avond 26/9:

17/10 Rik Rolleman, gemeente H'meer: informatiebrief over 

reconstructie Raasdorperweg 14/11 - 7/12:

20/10 Joop: reactie op informatie Raasdorperweg;

23/10 Rik Rolleman, gemeente H'meer: reactie op vragen Joop.

5 Dorpsraad Sociaal Kerstdiner: wordt op donderdag 21 december van 12.00-

13.30 uur, voorafgaand aan soos Oud doet Wijs, allemaal 1 of 2 

personen meenemen. >> Inge zorgt voor stukje in Boeselijn.

Wedstrijd: Verzin een naam: Inge heeft lijst met namen gemaakt, 

wij kiezen nu Koningslindeveld, het Lijndenplein en De Driehoek. In 

Boeselijn schrijft Inge een stukje met daarbij dat mensen kunnen 

stemmen voor de leukste naam. Meeste stemmen krijgen een prijs (2 

kop en schotels van gemaal de Lijnden, Inge zorgt hier ook voor). 

Voor iedereen die stemt een kleine attentie bij de Winterborrel. Dat is 

een reep chocolade met vlag De Lynden als wikkel, Els vragen dit te 

maken << Inge.



Workshop Keramiek: deze was 7 oktober in de Vluchthaven. Was 

erg leuk. De werkstukken worden door Camile gebakken. Komt een 

stukje in Boeselijn >> Inge. Met NL doet gaan we de elfenhuisjes 

plaatsen bij het Vossennest.

Workshop ALOTTESTAMPINGFUN, kerstsfeer donderdagavond 

30 november > via burendag 10 aanmeldingen

Leefomgeving Schiphol: Alexander Smal heeft contact opgenomen 

met Inge, op 1 november a.s. wil hij onze voorstellen graag 

uitgewerkt (zoveel mogelijk) hebben. Inge heeft een formaat. Connie 

(zwemsteiger en speelplaatsen) en Christel (dorpshuis, voetpaden en 

verlichting terug van het gemaal) sturen stukjes naar Inge. Inge maakt 

er 1 verslag van en stuurt dit naar dhr Smal.

Workshops 2018, voorstellen: Indigo sjaal/tas verven > Inge neemt 

contact op met Cecile over wanneer + min aantal deelnemers, (nog 

een keer) papier LOTTESTAMPINGFUN ?, 

Hawaiifeest/zomerborrel?, kunstroute door Lijnden/Boesingheliede.

NL doet, maart 2018: Elfendorp + naambord plaatsen

Dorpshuis de Vluchthaven, n.a.v. mail Joop d.d. 20/10 over alle 

activiteiten in het Vluchthonk. Inge had Erna uitgenodigd maar zij 

kon vanmiddag niet. Is dit alleen met Petanque geregeld? InWaarom? 

En zijn andere verenigingen geinformeerd? Dorpsraad in ieder geval 

niet.

Boeselijn: komt 24 november uit. 

6 Rondvraag Christel: Hilde Streefkerk heeft gereageerd op website. Sommige 

mensen willen niet alles (naam + telefoonnr) erop hebben staan 

(Sennie, Rechel)

Joop: aanpak ecologische zone achter Veldweg, vanuit de gemeente 

was de informatieverstrekking anders dan door Griekspoor is 

uitgevoerd. Dit was wel heel logisch en door de werknemers van 

Griekspoor ter plaatse ook duidelijk uitgelegd tijdens 

werkzaamheden. Alle bewoners van de Veldweg hebben van de 

gemeente een brief gehad met uitleg.

7 Vaststellen volgende 

vergadering

maandag 27 november

8 Sluiting


