
DORPSRAAD 

LIJNDEN en BOESINGELIEDE
 HAARLEMMERMEER

Notulen/Verslag bestuursvergadering dorpsraad Lijnden en Boesingheliede,

29 januari 2018 van 16.00 tot 18.00 uur in de Vluchthaven

Punt Onderwerp Verslag/actie

1 Opening en 

mededelingen

aanwezig:  Gerrit, Jos,  Joop, Connie, Inge, Otto, Christel (verslag)

afwezig: niemand

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom op de eerste vergadering van 2018 en hoopt dat het wederom een vruchtbaar jaar mag worden. Hij kondigt 

eveneens aan dat dit zijn laatste jaar als voorzitter zal zijn, omdat zijn bedrijf teveel tijd opslokt en hij op korte termijn hierin geen verbetering ziet. 

2 Vaststellen agenda Toegevoegd aan de agenda wordt de correspondentie van het bewonersplatform luchtvaart en leefomgeving lange termijn.

3 Goedkeuren notulen         

27 november 2017

akkoord.

4 Ingekomen stukken 22/12 en 5/1 SBOH: Thea Buiting, die de Lijnden-informatie coördineerde, wil aftreden en zal in de Boeselijn een oproep voor opvolging doen.

11/1 en 18/1 Uitnodiging en bekendmaking SLS bijdragen: voor de Gemeente H'meer is € 3 miljoen toegezegd voor ingediende projecten. Informeel is 

vernomen dat voor projecten in Lijnden € 900.000 beschikbaar komt. .  

5 Dorpsraad Sociale Kerstlunch op vrijdag 22/12/'17: is door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Er waren ca. 40 aanwezigen. Bijzondere dank aan Rechel en aan 

vrijwilligster Marja Kortlever. Er zal een stukje voor de Boeselijn geschreven worden..

Leefomgeving Schiphol: Voor de volgende vergadering, waarop Rik Rolleman ook aanwezig zal zijn, wordt hem gevraagd hoeveel er voor Lijnden 

beschikbaar is, welke projecten in de Dorpsraad ter bespreking worden voorgelegd en of er nog actie moet komen n.a.v. onze aanvragen. Tijdens de 

bijeenkomst op 18/1 heeft Rik aan Christel bericht dat er geld komt voor renovatie van het Dorpshuis, verlichting gemaal, zwemsteiger en een jaagpad 

tussen einde Lijnden en fietsbrug Zwanenburg.  Actie: Christel

Open blijven Vluchthaven: de Dorpsraad moest uit de krant vernemen dat de Vluchthaven nog 10 jaar open blijft. Officieel is dit echter niet door 

wethouder Steffens aan ons medegedeeld. Gerrit zal haar hier informeel op aanspreken.

Workshops 2018: Indigo verven gaat voorlopig niet door. Connie/Inge zullen een alternatief bedenken voor het voorjaar ter aankondiging in de 

Boeselijn van februari.

NL doet za 10 maart 2018: 15:00 uur  Elfendorp plaatsen bij het VOS clubhuis en  naambord Lijndenplein plaatsen bij het milieuparkje. Connie zorgt 

voor drankjes. Inge zal naamgevers uitnodigen voor de onthulling. Els zal een bordje maken (geen officieel  blauw/wit straatbord).

Winterborrel, zondag 14 januari 2018: Gezellige bijeenkomst. Ca 60 personen. Knikkerbaan en tafeltennis waren een succes, blokken niet. Er komt een 

stukje in de Boeselijn. 

Volgend jaar zal Connie poffertjes bakken met de kinderen. 

Jaarvergadering op 22 februari 2018. Inloop vanaf 19:30, vergadering om 20:00 uur, daarna voordracht over brandverzekeringen. Agenda standaard, 

Christel maakt notulen.

Financieel verslag 2017. Joop licht enkele posten toe. De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de financiële verantwoording. Connie vraagt of de 

komende (5e) burendag vanwege dit lustrum iets luxer mag. Dat is akkoord.   

Uitje Dorpsraad. Besloten wordt een uitje op een zaterdag in mei. Zelf pizza bakken in Vijfhuizen; Jos zal dit gaan regelen.

Bewonersplatform Luchtvaart en Leefomgeving in de toekomst: Gerrit staat op de lijst van deelnemers, niet actief, maar om als Lijnden bij de 

informatie en besluitvorming betrokken te blijven. Hij geeft aan dat in de toekomst problemen met fijnstof ernstiger kunnen worden dan geluidsoverlast.

6 Rondvraag Otto: kapotte stoplichten in Boesingheliede werden niet snel gerepareerd. Politie deed niets. Wie is hiervoor te benaderen. Jos geeft aan dat het 

algemene gemeentenummer 0900-1852 gebeld kan worden.  

Boeselijn: verzoek om contributie Dorpsraad over te maken.

Joop: bedankt voor de fruitmand na zijn operatie. Het gaat hem goed.

Inge: heeft het secretariaat aan Christel overgedragen, maar zal wel lid van de Dorpsraad en de coördinatie met de Boeselijn blijven doen.

Lidmaatschap Dorpsraad: Otto en Christel zullen formeel als lid worden voorgedragen in de jaarvergadering en Christel als secretaris.

Info-bord milieuparkje : Slot is verroest. Connie heeft een band gekocht om het bord dicht te houden. 

7

Vergaderingen 2018 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


