DORPSRAAD Lijnden
en Boesingheliede

___________________________________________________________________________________
Verslag van de bestuursvergadering Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede op
26 februari 2018 van 16:00 – 18:00 uur in de Vluchthaven.
1. Opening en Mededelingen
Aanwezig: Gerrit (vz), Jos, Joop, Inge, Otto, Christel (verslag) – Connie afwezig.
Namens de Gemeente Haarlemmermeer: Rik Rolleman (Gebiedsmanager Noord), Rik (Riks)
Storm (Assistent Gebiedsmanager Noord i.v.m. uitbreiding nieuwe kernen) Ramon Boerlijst
(Manager Beheer), Rob de Ruiter (Beheer). Verhinderd: Carlinde Adriaanse
Omgevingsmanager Badhoevedorp.
Riks, Ron en Ramon stellen zich kort voor. Carlinde is toegevoegd aan Badhoevedorp in
verband met de uitbreiding na verdwijning van de A9 uit het dorp.
De Voorzitter heel alle aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda: toevoegen: fijnstofmeting, ijsbaan en aanmelden nieuwe bestuursleden
Otto en Christel en afmelden Inge.
3. Goedkeuren verslag vergadering 29 januari 2018:
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd
4. Ingekomen stukken
email 22/2: verzoek Carlinde Adriaanse (Omgevingsmanager Badhoevedorp) om mee te
denken waar extra budget aangevraagd zou kunnen worden voor invulling van de plannen (met
name voor sport) rondom de Groene Singel, Badhoevedorp en uitnodiging voor vergadering 23
mei om 5 uur in Dorpshuis Badhoevedorp. Geantwoord zal worden dat de Dorpsraad interesse
in de voortgang heeft en graag op de hoogte gehouden wil worden, maar dat een financiële
bijdrage niet haalbaar is. (in een telefoongesprek op 7 maart met haar heb ik o.a. de
Bedrijvenvereniging van het Airport Business Park genoemd).
5. Dorpsraad
a. NL doet – Connie zal de activiteit rond het plaatsen van de elfenhuisjes organiseren. Gerrit
zal een bord ‘Lijndenplein’ bestellen.
b. Nabespreking jaarvergadering 22 februari 2018. Informatie van de branddeskundige
Takkenberg (Troostwijk) interessant; jammer dat er weinig toehoorders waren.
c. MRA (langeafstand routes fietspaden) Haarlemmermeer: fietspad Lijnden meenemen in
discussie met Gebiedsmanager tijdens deze vergadering en melden aan Carlinde Adriaanse.
6. Gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord, Rik Rolleman
De recente wijzigingen in de regio Noord (toevoeging gemeente Spaarnwoude en
Haarlemmerliede en wijziging servicecentra) zijn in het algemeen goed opgepakt. Een vraag om
een parttime hulpsecretarie in Badhoevedorp kan om praktische redenen (met name beveiliging
documenten en IT) niet worden gerealiseerd.
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Agenda’s van het Platform Badhoevedorp zullen aan de Dorpsraad Lijnden ter info worden
toegezonden.
IHM (mobiliteitsplan) – informatieavond over alle verkeersonderwerpen (behalve over Schiphol)
op 20 maart om 18:30 in het Dorpshuis B’dorp. Uitnodiging volgt. Verzoek om lijst met
pijnpunten voor Lijnden in te dienen.
Petanque – vergunning voor legalisering loods – Inge zal uitzoeken welk soort vergunning (op
kosten van Petanque) nodig is.
Renovatie Vluchthaven – tot zover heeft de Dorpsraad geen officiële bevestiging dat de
Vluchthaven de komende 10 jaar openblijft. Rik antwoordt dat vastlegging in een Raadsbesluit
de officiële bevestiging is. De gemeente wil daarmee tijd krijgen om te bezien hoe de bezetting
van de nieuwe dorpshuizen in Zwanenburg en B’dorp functioneert ten opzichte van de behoefte
in Lijnden, alvorens mogelijk te investeren in nieuwbouw. Inge zal ten behoeve van de
Dorpsraad het betreffende Raadsbesluit opzoeken.
De bouw van de Meet-In (evenementengebouw) aan de overkant van de Ringvaart in Osdorp,
gaat door.
Een lijst met projecten, die gedeeltelijk door de SLS-bijdrage worden gefinancierd wordt
uitgereikt. Op de lijst ontbreekt het wandelpad richting loop/fietsbrug tussen Lijnden en
Zwanenburg. Er is nog ruimte voor enkele kleine projecten.
Jos vraagt aandacht voor de toekomst van het Vossenest: het gebouw is van de vereniging, de
grond van de Gemeente. De toegankelijkheid van het handbalveld is problematisch. Afspraken
met de gemeente over de diverse aspecten lukt niet. Rik zegt toe een vergadering te
organiseren met Jos, hemzelf en de verschillende ambtenaren.
De Dorpsraad zal Rik informeren over herstel en kosten van de verlichting Gemaal.
Rik zal ter verduidelijking de afspraken tussen hem en de Dorpsraad Lijnden & Boesingheliede
op papier zetten en aan de Dorpsraad zenden.
Otto vraagt aandacht voor parkeer en veiligheidsproblemen door de inrichting van de
parallelweg in Boesingheliede.
Aanmelding gedeeltelijke bewoning van bedrijfsruimte moet worden aangemeld bij het
Ondernemersplein van de gemeente.
Joop brengt het half afgemaakte werk aan de beschoeiing achter Hoofdweg Oost. Het werk
staat op de planning om voor de zomer afgemaakt te worden.
7. Rondvraag
Fijnstofmetingen
De voorzitter heeft een bijeenkomst bijgewoond, bijgewoond door ECN (Energie- onderzoek
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Centrum Nederland) (Gerard Kos), en RIVM (Marita Voogt) gewijd aan fijnstofmetingen in onze
regio. Als de metingen kloppen is voor de toekomst geluidsoverlast van Schiphol veel minder
zorgelijk dan fijnstof. Deze luchtdeeltjes zijn zo fijn dat ze rechtstreeks opgenomen kunnen
worden in de bloedbaan en vandaar naar de organen. Metingen worden gerelateerd aan tonnen
verstookte brandstof. Nu de ingebruikname van vliegveld Lelystad is uitgesteld en het idee voor
een vliegveld op een eiland voor de kust met snelletreinverbinding naar Schiphol niet wordt
ondersteund, wordt dit onderwerp voor de omgeving Schiphol nijpender.
IJsbaan
Joop heeft zich gestoord aan de behandeling en daarop volgende afwijzing van een kleine
subsidieaanvraag voor aanleg van de ijsbaan op het VOS-veld, terwijl zoveel vrijwilligers
belangeloos hebben bijgedragen. Voor een volgende gelegenheid zullen de zaken die gratis ter
beschikking zijn gesteld vooraf als giften in de aanvraag worden opgenomen (o.a. zand, vervoer
water, bielzen etc.)
Voor een volgende keer: aanvragen of een ijsbaan kan worden gerealiseerd op het Lijndenplein
– locatie achter de huizen langs de Ringvaart.
Aan/afmelden bestuursleden bij Kamer van Koophandel.
Joop zal zorgen voor afmelding van Inge en aanmelding van Otto en Christel (secretaris)
Contributie Vereniging Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede
Een oproep tot betaling van de jaarlijkse contributie zal in de volgende Boeselijn worden gezet
Beschikbaarheid/bereikbaarheid Dorpshuis ‘de Vluchthaven’
Aan Erna Roukema wordt gevraagd een stukje te schrijven in de Boeselijn inzake de
bereikbaarheid (telefoonnummers), beschikbaarheid en kosten voor het gebruik van het
Dorpshuis.
8. Vaststellen volgende vergadering - te houden op maandag 26 maart 2017 om 16:00 u.
9. Vergaderingen 2018:
30 april, 28 mei, 25 juni, {juli geen vergadering}, 27 augustus, 24 september*, 29 oktober, 26
november, {december geen vergadering}. * op deze datum is Rik Rolleman bij onze vergadering
aanwezig (besproken met Joan Foree).
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