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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 27 augustus 2018 van 16:00 – 18:00 uur in de Vluchthaven. 

1. Opening en Mededelingen 

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

De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom na drie maanden zomer-afwezigheid.. 

2. Vaststellen agenda: toegezonden agenda is akkoord. 

3. Goedkeuren verslag vergadering 28 mei 2018:  

Het verslag wordt inhoudelijk ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken en reactie op actiepunten 

a. Mail secretaris SBOH – de laatste SBOH-nieuwsbrief is inmiddels op de Dorpsraad-website 

geplaatst. 

b. Uitnodiging afscheid Rik Rolleman, Gebiedsbeheerder tijdens mini symposium op 11 

september 2011 - 15:00 uur. 

Aan de organisatie zal bericht worden dat helaas niemand namens de Dorpsraad bij het 

symposium aanwezig kan zijn – mogelijk wel nog even tegen het einde van de bijeenkomst. De 

secretaris zal namens de Dorpsraad een kaart aan Rik Rolleman sturen.  

c. De penningmeester heeft zeer recent de toegezegde € 1000 bijdrage in de gemaakte kosten 

voor de ijsbaan (afgelopen februari) ontvangen.   

- Dorpsraad uitje – er is nog geen definitief voorstel of datum. Mogelijk bij de Waterwolf in 

Badhoevedorp. 

5. Dorpsraad 

a. De uitgestelde sloop van het oude A9 viaduct is nu bijna voltooid. De omleiding heeft goed 

gewerkt. Nu is het wachten op herstel van de bestrating aan beide zijden. 

b. Herstel verlichting gemaal: BOEi is akkoord dat er aan het gebouw ‘gesleuteld’ wordt en dat 

de stroom bij Qunis vandaan komt – zonnepanelen zullen voor duurzaamheid en beheersing 

van de elektriciteitskosten zorgen. Alexander Smal zal helpen met de verwoording van het 

voorstel, zodat de sociale component zichtbaar is. 

c. Draaiboek Burendag 22 september 2018 en tekst voor Boeselijn.  

Connie regelt grotendeels de organisatie. Christel en Inge zullen helpen. Inge zal een tekst 

maken voor de Boeselijn. Ook Marja Kortlever zal gevraagd worden een helpende hand te 

bieden. Aan bezoekende kinderen zal gevraagd worden een tekening te maken over de 

speelplaats bij het Vossennest, die opgeknapt moet worden. Er zal een cadeaubon voor de 

twee beste ideeën verstrekt worden. Namens de Dorpsraad zullen aanwezigen, die met de fiets 
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komen met defecte verlichting een werkende fietslamp en reflecterende strips krijgen. Bij slecht 

weer wordt de Burendag verplaats naar het Vossennest.    

d. Desgevraagd hebben Qunis, noch Wortell bericht dat zij dit jaar niet open zijn met 

Monumentendag. 

e. Winter workshop – Joop zal navragen of in November een indigo-verf werkshop mogelijk is. 

 f. Opvolger Rik Rolleman: opvolger als Gebiedsmanager zal zijn Jarno Kamphuis, met Mieke 

Rieder als Regiomanager. Inmiddels is bevestigd dat Jarno Kamphuis en Rik Storms de 

septembervergadering zullen bijwonen, evenals Alexander Smal/SLS. 

g. Tekst voor Dorpsgids 2019 – de tekst zal worden aangepast zonder vermelding van namen, 

in verband met het mogelijk aftreden als Voorzitter van Gerrit Klaasse Bos op de volgende 

ledenvergadering. 

6. Rondvraag 

“Racen” op Hoofdweg en Raasdorperweg door lang parkeren op verschillende plaatsen in 

Lijnden. Ofschoon het verkeer beperkt wordt door de eigen weg naar het terrein vanaf de 

Hoofdweg, zal Jos de chauffeurs op hun gedrag aanspreken. 

Brengparkje Lijndenplein – er is nu duidelijk minder afval sinds handhaving in de 

zomermaanden na gesprekken met Mieke Rieder en Rob de Ruyter. Handhaving is verlengd tot 

midden september om te zien of er na de vakanties weer meer illegaal afval geplaatst wordt. 

Plukken appels bij Frans van de Putten ten behoeve van de Voedselbank Haarlemmermeer op 

zaterdag 8 september. Joop zal een tekst maken voor HC Nieuws en Westerpost en Connie zal 

deze tekst op Nextdoor zetten. Dit is inmiddels gebeurd. 

7. Vaststellen volgende vergadering – 24 september 2018 van 16:00 – 18:00 uur 

9. Vergaderingen 2018:  

29 oktober, 26 november, {december geen vergadering}.  


