Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede,
gehouden op donderdag 22 februari 2018 om 20:00 uur in Dorpshuis ‘de Vluchthaven’ te Lijnden

Aanwezig Bestuur: Gerrit Klaasse Bos, voorzitter, Joop Baars, Penningmeester, Inge Visser,
Secretaris, Jos Weel, Connie Ottenhof, Otto van Vugt, Christel Biermans
Overige aanwezigen: 9 belangstellenden
1.

Opening en mededelingen.

Om 20:00 uur opent de Voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name de
heer Takkenberg, Bouwkundig expert Troostwijk en de heer Van Ommeren van HC Nieuws.
2.

Notulen vergadering 16 februari 2017

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen; de notulen worden goedgekeurd.
3.

Financieel verslag 2017

Een kopie van het financiële verslag 2017 is voor alle aanwezigen beschikbaar. De penningmeester
geeft een korte uitleg. De reserves van de Dorpsraad vertonen een gezond batig saldo. Niet alle
subsidies zijn dit jaar totaal besteed. De bijdrage door de Dorpsraad aan de activiteiten van de Soos
‘Oud doet Wijs’ wijst dit eerste jaar een klein negatief saldo aan. Kascontrole is, dooe de lage
begroting, niet nodig. Het verslag is goedgekeurd en getekend door de Voorzitter, Penningmeester
en Secretaris van de Dorpsraad.
4.

Exploitatie Vluchthaven

Dit is het eerste jaar dat Maatvast de exploitatie van het Dorpshuis geheel heeft overgenomen. Het
eerste jaar werden de oude prijzen voor consumpties gehandhaafd. Er wordt nu onderhandeld met
Maatvast over prijzen, maar de prijzen voor drank staan voor alle Dorpshuizen in de H’meer vast. De
huurprijzen zijn zeer redelijk, met name bij eigen werkzaamheden. Belangrijkste voorwaarde is dat
de ruimtes achtergelaten moeten worden, zoals bij aanvang aangetroffen.
5.

Verslag activiteiten 2016

De secretaris leest het activiteitenverslag over 2017 voor. Het verslag is te vinden op de website
www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede bij de Dorpsraadverslagen. Desgevraagd antwoordt Inge dat
het ‘Lijndenplein’ geen officiële locatie is, maar voor dorpsbijeenkomsten gebruikt wordt.
6.

Nieuwe Bestuursleden

Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld Otto van Vugt, vertegenwoordigend Boesingheliede
en Christel Biermans, die Inge opvolgt als secretaris. De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor.

7.

Een ijsbaan bij het Vossenest

Als de temperaturen blijven dalen zal getracht worden van het handbalveld bij clubhuis ‘het
Vossenest’ een ijsbaan te maken. Om snel smelten tegen te gaan komt er een witte ondergrond en
wordt daarop het water gespoten. De buitenverlichting is hersteld en er komt een koek en zopie.
8.

Rondvraag

Herstel verlichting Gemaal: de herstellenkosten voor de verlichting van het gemaal zijn te hoog voor
pachter Qunis en eigenaar Boeij. Daarom is daarvoor een deel van de bijdrage van de Stichting
Leefomgeving Schiphol (SLS) aangewezen. De heer Van Donselaar (aanwezig) is bekend met de
technische details en zal nagaan hoe de oude toestand hersteld zou kunnen worden en wat het
budget voor herstel is.
Clubgebouw ‘Het Vossenest’: ofschoon de handbalvereniging verhuisd is naar Zwanenburg, staat de
vereniging statutair nog in Lijnden geregistreerd. Op dit moment is het gebouw bij verschillende
verenigingen in gebruik en als kantoor voor gedupeerden van de grote brand op de Raasdorperweg
in augustus 2017. Financieel is het gezond. Mocht de vereniging statutair verhuizen, dan zal de
situatie opnieuw worden bezien.
In de Boeselijn is een foutje gesloten bij de data voor de uitvoering van Genesius: deze zijn 17 en 24
maart 2018 (en niet april).
Voortbestaan Vluchthaven: Tot nu toe heeft de Dorpsraad van de zijde van wethouder Steffens geen
schriftelijke bevestiging ontvangen van de berichten in de pers dat ‘de Vluchthaven’ gerenoveerd
wordt en nog 10 jaar open blijft.
De voorzitter heeft een bijeenkomst bijgewoond, gewijd aan fijnstof in onze regio. Als de metingen
kloppen is geluidsoverlast van Schiphol een veel kleiner probleem dan fijnstof. Deze luchtdeeltjes
zijn zo fijn dat ze rechtstreeks opgenomen kunnen worden in de bloedbaan en vandaar naar de
organen. Nu de ingebruikname van vliegveld Lelystad is uitgesteld en het idee een vliegveld op een
eiland voor de kust te plannen meteen snelle treinverbinding naar Schiphol niet wordt ondersteund,
is het laatste woord over dit probleem duidelijk nog niet gesproken.
Na sluiting van de vergadering en een korte pauze, waarbij de consumpties voor rekening van de
Dorpsraad komen, zal de heer Thomas Takkenberg de aanwezigen informeren en vragen
beantwoorden over de consequenties en aandachtspunten bij een ernstige brand. Dit naar
aanleiding van de grote bedrijvenbrand aan de Raasdorperweg op 28 augustus 2018.
9

Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en aandacht.
Na de pauze wijst de heer Takkenberg (Troostwijk) de aanwezigen op de noodzaak clausules,
voorwaarden in hun brandpolissen goed te kennen en voor up-to-date waardebepalingen van de
eigendommen te zorgen. Bij verschil van mening is een contra-onderzoek meestal in de
verzekeringsbepalingen opgenomen. Een levendige praktische discussie volgt.

