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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 28 mei 2018 van 16:00 – 18:00 uur in de Vluchthaven. 

1. Opening en Mededelingen 

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

De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Vaststellen agenda: toevoegen bezorging Dorpsgids Badhoevedorp etc. 2018/19. 

3. Goedkeuren verslag vergadering 30 april 2018:  

Het verslag wordt inhoudelijk ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken en reactie op actiepunten 

a. Uitnodiging Veteranendag 2018: Joop Baars en Otto van Vugt zullen, samen met hun 

echtgenotes het concert bijwonen.  

b. Mail secretaris SBOH – hun nieuwsbrief zal op de Dorpsraad-website worden geplaatst. 

- Connie heeft helaas het ANWB-initiatief over goede fietsroutes niet meer terug kunnen vinden. 

- Inge heeft vernomen dat er een aanvraag voor een busbaan is gedaan langs de A’damse 

Baan. Carlinde Adriaanse vragen hoe dit zit. Actie Christel  

- Dorpsraad uitje – Jos zal dit bespreken bij ‘herstel verlichting gemaal’ 

- Bijeenkomst over de Contourennota (nieuwe) Omgevingswet. De bijeenkomst was een uitleg 

van de visie van de Gemeente. Jos en Inge merken op dat de neutrale behandeling van de 

aanvragen in de nieuwe wet positief is en dat de uiteindelijke wet door verschillende 

onmogelijkheden erin, een uitgeklede versie van het huidige ontwerp zal worden. 

- de bijdrage voor de ijsbaan is nog niet door de penningmeester ontvangen. 

5. Dorpsraad 

a. De eerder geplande sloop van het oude A9 viaduct is uitgesteld tot 4 juni. 

b. Bijeenkomst 14 mei Dorps- en wijkraden met B&W: in de vergadering werd het herstel van de 

verlichting van het gemaal als casus gebruikt voor participatie. Christel zal Rik Rolleman 

vragen hoe de procedure luidt om de bijdrage van SLS en de Gemeente hiervoor aan te 

wenden, zodra de heer Donselaar met een kostenraming is gekomen.   

c. Joop heeft intussen de subsidies voor Lijnden en Boesingheliede voor 2019 digitaal 

ingediend. 
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d. Om te komen tot een raming kosten herstel verlichting gemaal heeft de heer Donselaar 

een bijeenkomst gepland met o.a. Rijnland. Jos heeft gesproken met de huurder van het 

Gemaal (Qunis) en Christel is aan het proberen contact te krijgen met BOEi.  

Qunis was zeer enthousiast over herstel van de verlichting en vroeg ook om een bordje waarop 

naar hun restaurant verwezen werd. Jos heeft geantwoord dat daar weinig kans op is, maar dat 

we een wegwijzer-monumentenbordje voor het gemaal zullen aanvragen. Actie Christel  

De nu ontbrekende hoge luiken aan de ringvaartkant zijn in restauratie, maar zullen worden 

herplaatst. 

Al sprekend met Qunis heeft Jos geopperd of er een mogelijkheid is met de Dorpsraad in Qunis 

te eten voor een Dorpsraad-budget.  

e. De nieuwe privacywetgeving zal het nodig maken bij het plaatsen van foto’s op de website de 

toestemming van betrokkenen te hebben (bij voorkeur schriftelijk) en op de website een 

disclaimer te plaatsen. 

f. Vakantieplanning: besloten wordt de juni-vergadering af te gelasten. 

6. Rondvraag 

Behoud/verbetering speelplaats op het VOS-terrein 

Het verzoek tot behoud van deze speelplaats wordt onderschreven – gevraagd zal worden om 

ideeën hiervoor tijdens de komende Burendag. Actie Connie 

Burendag 2018 op zaterdag 22 september op het Lijndenplein  

Connie zal de gebruikelijke subsidie aanvraag bij het Oranjefonds verzorgen. Budget voor een 

cartoonist (ca. 500 euro) wordt goedgekeurd. Actie Connie 

Erna Roukema/voorwaarden huur Vluchthaven – tekst voor stukje in komende Boeselijn (22 juni 

2018). Actie Christel 

Ringvaartbeleid – ‘knip’ in Lijnden: Christel zal Rik Rolleman vragen waar de ‘knip’ in de dijk in 

Lijnden gepland is. 

7. Vaststellen volgende vergadering – juni vergadering is afgelast - 27 augustus 2018 

9. Vergaderingen 2018:  

25 juni (afgelast), (juli geen vergadering), 24 september*, 29 oktober, 26 november, {december 

geen vergadering}. * op deze datum is Rik Rolleman bij onze vergadering aanwezig (besproken 

met Joan Foree). 


