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D O R P S R A A D  L i j n d e n    

e n  B o e s i n g h e l i e d e  
 

 

 

Verslag van de bestuursvergadering Dorpsraad Lijnden en 

Boesingheliede op 30 april 2018 van 16:00 – 18:00 uur in de Vluchthaven. 

1. Opening en Mededelingen 

Aanwezig: Gerrit (vz), Jos, Joop, Inge, Connie, Otto (verhinderd), Christel (verslag) 

De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Vaststellen agenda: toevoegen: invalidenparkeerplaats Dorpshuis, wijkbudget ijsbaan, 

bijeenkomst dorps- & wijkraden met College van B&W, oud Archief Louis van Daalen, 

Dorpsgids Badhoevedorp 2018/19. 

3. Goedkeuren verslag vergadering 29 januari 2018:  

Het verslag wordt inhoudelijk ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken 

a. Reacties Rik Rolleman op vragen Dorpsraad (28/3): Jos meldt dat toezegging tot herstel van 

de parkeerplaatsen aan de Raasdorperweg bij de ingang van het VOS-terrein, anders dan nu 

door Rolleman gereageerd, wel degelijk door de aannemer was toegezegd. 

Het oude A9 terrein is eigendom van de Rijksoverheid, de Gemeente heeft er geen 

zeggenschap over.  

Het niet herstelde groen na werkzaamheden is opgenomen met de aannemer; de Dorpsraad 

krijgt nog terugkoppeling.  

In de bijeenkomst over Mobiliteit Haarlemmermeer in Badhoevedorp zijn de voorstellen met 

betrekking tot lange fietsroutes H’meer aan de betreffende Commissie mondeling en schriftelijk 

medegedeeld waar het de nieuwe inrichting rond de T106 betreft. Actie Inge. 

Connie meldde dat de ANWB een initiatief over goede fietsroutes heeft. Actie Inge/Connie 

b. Het verzoek in informatie over de sloop van het oude A9 viaduct resulteerde in een 

informatiebijeenkomst in de Vluchthaven door RWS op 11 april 2018. 

c. De Nieuwsbrief SBOH zal op de website van de Dorpsraad worden geplaatst. 

e. Service Centrum Gemeente faciliteiten B’dorp – is niet van groot belang voor Lijnden. 

d. Lange Termijn luchtvaartbeleid: De Voorzitter woonde een bijeenkomst bij waaruit een regio 

gebonden rapport een initiatief meldt voor een luchthaven (na 2025) 8 km in zee, met twee 

banen voor intercontinentale verbindingen en een monorail die passagiers in 8 minuten naar 

Schiphol v.v. brengt. Later uit te breiden naar 4 banen. Stroomvoorziening door gebruikmaking 

van eb/vloed waterenergie. Het probleem is de politiek hiervoor te enthousiasmeren. NCW en 

maritiem aannemer Van Oord zijn geïnteresseerd. Gezocht wordt naar 3 personen voor 

bemanning van een stuurgroep die de voorstellen gaat voorbereiden. Wellicht is hiervoor een 

jong iemand uit Lijnden beschikbaar. Inge stelt voor om, aan de hand van enige door Gerrit aan 

te leveren informatie, een oproep te doen in de Boeselijn of er iemand bereid is zich voor deze 
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plannen voor de toekomst in te zetten. Actie Gerrit & Inge 

Connie ziet niet veel in het initiatief voor een eiland en kijkt liever naar investeringen in 

technische innovatie initiatieven. 

5. Dorpsraad 

a. Vluchthaven gebruik en huur. Christel zal een Erna Roukema (nogmaals) vragen een kort 

stukje hierover te schrijven voor De Boeselijn (op eerder verzoek van Joop werd niet 

gereageerd) 

b. Invalidenparkeerplaats bij de Vluchthaven: akkoord en additioneel laadplek voor elektrische 

auto’s voorstellen. Actie a. en b. Christel 

b. Invitatie bijeenkomst 14 mei Dorps- en wijkraden met B&W: aanmelden Gerrit en Christel.  

c. Raming kosten herstel verlichting gemaal door F. Donselaar. Inge zal trachten contact te 

krijgen met de heer Donselaar. Actie Inge  

d. Omlegging Hoofdvaart West bij sloop viaduct: de bijzonder smalle omlegging is 

onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk voor fietsers en te smal voor groot transport. 

e. Oude archief Dorpsraad: de dossiers van Louis van Daalen kunnen in de Vluchthaven 

opgeslagen worden. 

f. Vakantie zomer 2018: de secretaris kan de vergadering van 25 juni niet bijwonen.  

Vakantie 18/6-10/7. Andere vakantieplannen zijn nog niet bekend.  

6. Rondvraag 

Budget IJsbaan Lijnden: Naar de teleurstellende mail wisseling met de Commissie 

wijkbudgetten over de declaratie uitgaven voor de ijsbaan en de reactie van Ril Rolleman besluit 

de Dorpsraad de zaak te laten rusten, de aangeboden 1000 euro te accepteren en de overige 

kosten ten laste van het budget van de Dorpsraad te nemen. Actie Joop 

Inge schildert de besluitprocedures binnen de verschillende organen in een Gemeente, 

waardoor deze situaties kunnen ontstaan. 

Het verschil met de ijsbaan in Zwanenburg is, dat aldaar een ijsclub vereniging over jaarlijkse 

budgettoezeggingen beschikt. 

De secretaris wordt verzocht na ontvangst van de bijdrage een mail te sturen aan Ril Rolleman, 

waarin de teleurstelling van de Dorpsraad over de afwikkeling van deze aanvraag geuit wordt. 

Actie Joop & Christel 

Uitje Dorpsraad met partners: Jos gaat informeren bij de pizzabakker in het Fort Vijfhuizen. 

Actie Jos 

Website: eenmaal aandacht voor de jaarlijkse contributie Dorpsraad vragen. Actie Christel 

Lintjesuitreiking tijdens Oud doet Wijs lunch op 26 april: De uitreiking van een koninklijke 

onderscheiding aan Frans van der Putte door waarnemend Burgemeester Onno Hoes was een 

emotionele en persoonlijke gebeurtenis. Christel zal aan de griffier een mail sturen met 

complimenten aan de Burgemeester voor de uitstekende wijze waarop deze zich van zijn taak 

gekweten heeft. 

In dit verband wordt gevraagd of er momenteel in Lijnden personen zijn, die eventueel voor een 

‘lintje’ in aanmerking zouden komen. Jos merkt op dat de aanvraagprocedure een persoonlijk 
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initiatief moet zijn, aan zeer strenge regels gebonden is en enorm veel energie van de 

initiatiefnemer(s) vraagt.  

7. Vaststellen volgende vergadering - te houden op maandag 28 mei 2018 om 16:00 u. 

9. Vergaderingen 2018:  

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). 


