
DORPSRAAD 

LIJNDEN en BOESINGELIEDE
 HAARLEMMERMEER

Notulen/Verslag bestuursvergadering dorpsraad Lijnden en Boesingheliede,

27 november 2017 van 16.00 tot 18.00 uur in de Vluchthaven

Punt Onderwerp Verslag/actie

1 Opening en 

mededelingen

aanwezig:  Gerrit, Jos,  Joop, Connie, Christel en Inge(not)

afwezig: Otto

2 Vaststellen agenda Ongewijzigd

3 Goedkeuren notulen         

30 oktober 2017

inhoudelijk: enige data verbeteren, verder akkoord.

4 Ingekomen stukken 2/11 Rik Rolleman, gemeente H'meer: graag reactie op voorstel dat 

gemeente in gaat dienen bij SLS over dorpshuis > 4/11 heb ik 

gereageerd (wij hebben onze voorstellen al verzonden naar dhr Smal), 

6/11 reactie Rik Rolleman;

2/11+ 4/11 Joop: reactie naar Jacqueline Schildwacht over gang van 

zaken in dorpshuis voor verenigingen en bijeenkomst hierover op 29 

november a.s.(Jos en Joop gaan)> naar iedereen verzonden door Joop 

>> Gaat over bespreking tarieven;

3/11 Christel: verzoek naamgeving website 

(dorpsraadLijndenBoesingheliede.nl) en kosten > door Christel naar 

iedereen verzonden >> Louis wil de "oude" website niet opgeven, dit 

betekent wel 2x rekening. We besluiten het een jaar aan te kijken. 

Wel zullen we Louis vragen om naar de nieuwe website door te 

verwijzen, dit dus voor beide websites regelen!;

6/11 Oranjefonds: NL doet, klus aanmelden kan weer >> Joop heeft 

ons aangemeldt;

8/11 Gerben van den Hurk, Rijkswaterstaat: wil graag met dorpsraad 

een afspraak maken om bij te praten over de ontwikkelingen rond de 

sloop oude A9 en openstelling nieuwe S106 >> Jos, Christel en Gerrit 

willen hier wel heen, Inge mailt naar dhr vd Hurk met cc naar Jos, 

Christel en Gerrit;

9/11 Rik Rolleman, gemeente H'meer: projectvoorstellen van uit de 

gemeente en verzoek om onze voorstellen te mogen ontvangen> 

doorgestuurd naar alle bestuursleden + gemaild (20/11);



9/11 Kees Weijer: stop groei Schiphol, of wij een petitie willen 

ondertekenen en ook onze leden willen vragen deze te ondertekenen.

10/11 Jonette van Ingen Schenau, gemeente H'meer: nieuwsbrief 

Dorps- en wijkraden  d.d. 10 november 2017

14/11 Jonette van Ingen Schenau, gemeente H'meer: uitnodiging 

halfjaarlijks overleg Dorps- en wijkraden, d.d. 27 november 2017 >>  

(dit is niet met B&W) Christel gaat hierheen. 

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

13.30 uur, voorafgaand aan soos Oud doet Wijs, Rechel heeft al 

versierd er zijn genoeg vrijwilligsters.

Workshop ALOTTESTAMPINGFUN, kerstsfeer donderdagavond 

30 november > Inge regelt 2 x bloemetje en koekjes.

Leefomgeving Schiphol: nog geen bericht

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

Raasdorperweg 14/11-7/12: Connie geeft aan dat het nogal 

rommelig geregeld is.

Winterborrel, zondag 14 januari 2018: Els verzorgt (zoals altijd) de 

kinderprijzen, Connie voor het Rad v Fortuin, Inge prijzen voor de 

naam van het veldje (! Mogelijk 3), worden weer kop en schotels met 

gemaal de Lijnden, Joop verzorgt visschotel en kaas. We huren 

Sennie in voor de bediening, vragen of hij voor Gluhwein wil zorgen. 

Connie wil graag een knikkerbaan en zelf poffertjes bakken voor de 

kinderen. Inge vraagt bij de Ommekeer of zij een knikkerbaan kunnen 

sponseren.

6 Rondvraag Gerrit: worden er dit jaar weer kerstbomen geplaatst? Joop vraagt 

Jos weer 2 kerstbomen te laten regelen door Wolkers. Er moet een 

bericht naar Rik, Christel brengt dit vanavond in bij overleg met 

gebiedsbeheer.

Jos: stelt voor om dit jaar na de jaarvergadering een item over 

brandpreventie te houden. Ook in Rijsenhout en Boesingheliede zijn 

in het afgelopen jaar grote branden geweest. Hij zal iemand vragen 

bij Troostwijk.

Joop: wil een bloemenbon geven aan Rechel, voor haar werk en ook 

voor Joke Gabes en Ria van der Haak. Bonnetjes voor de 

kerstversiering moeten in december nog worden gedeclareerd.



Christel: kan er in de volgende Boeselijn een oproepje komen 

voor/aan kunstenaars in Lijnden en Boesingheliede voor het opzetten 

en meedoen aan een Kunstroute het komende jaar? Gaat Inge voor 

zorgen.

7 Vaststellen 

vergaderingen 2018

29 januari, 22 februari jaarvergadering, 26 februari*, 26 maart, 30 

april, 28 mei, 25 juni, {juli geen vergadering}, 27 augustus, 24 

september*, 29 oktober, 26 november, {december geen vergadering}. 

* op deze data is Rik Rolleman bij onze vergaderingen aanwezig, 

door Inge besproken met Joan Foree (data zo gekozen direct na 

jaarvergadering en Burendag).

8 Sluiting


