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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 26 november 2018 van 16:00 – 18:00 uur in de Vluchthaven. 

 

1. Opening en Mededelingen 

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

Namens de Gemeente Ceyda Bergman-Yildis (Asst. Gebiedsmanager), Paul Heuberger 

(Projectmanager o.a. SLS kernen ringdijkbeleid), Jaap den Breejen (Projectleider Infrastructuur) 

en Martin Sulman (Cluster Sport, Samenleving & Cultuur).   

De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2.Overleg met vertegenwoordigers Gemeente inzake SLS-maatregelen Lijnden en aanleg 

laadpaal fietsen in Lijnden 

In de in juni 2016 vastgestelde Visie Ringdijk was er nog geen budget vastgesteld. In April 2017 

werd hiervoor € 4,2M bestemd en kan, met extra bijdrage van SLS, nu een aantal projecten wel 

uitgevoerd worden, die eerder buiten het beleid vielen. Deze bijeenkomst met de Dorpsraad 

moet beschouwd worden als een eerste toets, alvorens de participatie van de bewoners te 

vernemen tijdens een separate sessie.  

Vaststelling van de bij deze projecten behorende bedragen vindt later plaats. 

Knip in de Ringdijk – het lijkt erop dat deze voor Lijnden vooralsnog geen prioriteit heeft. 

Jaagpad – aanleg van een ‘schelpen’pad aan de Ringvaartkant in Lijnden, daar waar er geen 

trottoir is (ongeveer tussen Raasdorperweg en brug over de A5 in Zwanenburg) wordt van harte 

ondersteund. 

Recreatiesteiger in de Ringvaart – wordt ondersteund. Enkele aandachtpunten: niet te dicht 

bij de brug (kinderen springen dan van de brug af), toegankelijk voor invaliden (vissers), bankje. 

Passantensteiger – de Dorpsraad beziet dit voorstel als twijfelachtig. Er is maar één 

horecagelegenheid in Lijnden aan het water. 

Aanlichting Gemaal – hierover heeft de Gemeente ook overleg met SLS. Na de afgelopen 

inspanningen van de Dorpsraad om de verlichting hersteld te krijgen gaan hiervoor uiteraard 

alle handen op elkaar. Het is bekend dat ook wethouder Elzakalai dit project ondersteunt. SLS 

heeft toegezegd eventuele zonnepanelen te bekostigen in het kader van duurzaamheid. 

Herstelde verlichting zal ook het parkje naast het gemaal weer veiliger maken. 

Laadpaal fietsen – bij het aanpakken van de Lijnderdijk in 2019. Op dit moment wordt de 

geplande plek ‘bezet’ door een bouwbedrijf. Graag wil de Dorpsraad bij herstel van deze plek, 

naast de laadpaal voor fietsen, terugkeer van het bankje en herstel van het gat met buis, waarin 

de jaarlijkse kerstboom weer geplaatst kan worden. Wellicht kan dan de kerstboomverlichting 

voor een paar weken van dezelfde laadpaal gebruik maken.  
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Otto vraagt nog aandacht voor een tweetal zaken in Boesingheliede: 1. snelheid op de 

ventweg en onoverzichtelijkheid van de uitritten op die ventweg door geparkeerde voertuigen 

maken de verkeerssituatie daar gevaarlijk, ook voor fietsers en 2. discussie met gemeente over 

door gemeente geclaimde parkeerplaatsen op privé terrein. 

Joop vraagt of de afwijzing door de gemeente van opknappen van de speelplaats bij het 

Vossenest alsnog in de plannen opgenomen kan worden.  

Participatiebijeenkomst  - Vluchthaven - maandag 11 februari 2018 van 19:00 – 20.30 u.  

Er komt een uitnodigingsbrief aan de inwoners voor een inloop-voorlichtingsbijeenkomst en 

tijdige informatie voor vermelding in de Boeselijn van 8 februari 2019..  

Jos meldt aan de vertegenwoordigers van de Gemeente dat z.i. de werkzaamheden bij het 

herstel van de Hoofdweg West o.a. met betrekking tot de waterafvoer (moet naar de 

Hoofdvaart en niet naar het land) en glasvezelbedradingen niet efficient worden uitgevoerd, 

maar dat hij hierover bij de Gemeente bij niemand gehoor vindt.  

3. Vaststellen agenda: toegezonden agenda is akkoord – toegevoegd wordt Bericht 

Meerlandenfonds  

4. Goedkeuren verslag vergadering 24 september 2018:  

Het verslag wordt inhoudelijk ongewijzigd goedgekeurd.  Bij punt 7 wordt Jos gewijzigd in Joop. 

5. Ingekomen stukken:  
 

• Nederland doet – De Dorpsraad zal wegens gebleken gebrek aan interesse geen actie 
ondernemen voor de NL-Doet activiteiten. 

• Er is nog geen reactie op de aanvraag wijkbudget voor de Boerenkoolmaaltijd op 13 
december. 

• Aanvraag budget 2 kerstbomen (Boesingheliede en Lijnden) is goedgekeurd. Plaatsing 
kerstbomen actie Jos. 

• Mail secretaris SBOH – Dorpsraad zal niet reageren – alleen nieuwsbrief op website 
plaatsen. 

• NOMOS meetpunt Lijnden – voorstel voor verplaatsing naar de Vluchthaven. Christel zal 
aan Ceyda vragen of dit mogelijk is en aan wie hoe het beheer/rapportage geregeld is.    

 

6. Voortgang SLS aanvragen:   

SLS heeft besloten alleen een subsidie te verstrekken voor de aanschaf van de zonnepanelen op 

het Gemaal de Lynden, indien BOEI de lampen weer aansluit. De Dorpsraad besluit het overleg van 

de Gemeente en SLS over de projecten in Lijnden af te wachten. 

7. Dorpsraad 

Nabespreking gesprek met Schiphol CEO Benschop/Alders en ORS: Schiphol wil duidelijk 

mogelijkheden tot groei vinden. Alders hield zich op de vlakte. Verhoging van duidelijk tegengas 

geven door de bewoners lijkt de enige optie om Schiphol te laten kijken naar alternatieve 

ontwikkelingen. 

8. Rondvraag 

Organisatie winterborrel zondag 20 januari 2019 van 15:00 – 17:30 in de Vluchthaven: 

Joop spreekt met Maatvast over catering en bediening; Christel zal met Connie contact 
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opnemen over de cadeautjes voor het Rad van Fortuin (budget als vorig jaar) en de tafeltennis-

spullen. Er wordt geen extra speelgoed voor de kinderen gehuurd.   

Els zal de gebruikelijke verloting van de kerstboomlootjes doen.  

Door de geringe bezoekers aan de Jaarvergadering Dorpsraad in 2018 (volgende gepland op 

donderdag 14 maart 2019 om 19:30 u. in de Vluchthaven) wordt geen externe spreker gezocht. 

 

Christel heeft Tine Buis/Maatvast de data van de jaarvergadering, winterborrel en 

Dorpsraadvergaderingen voor 2019 doorgegeven. 

9. Vaststellen volgende vergadering – maandag 28 januari 2019 van 16:00 – 18:00 uur 

10. Vergaderingen/bijeenkomsten 2019:  
Winterborrel – zondag 20 januari – Vergaderingen maandagen 28 januari, 25 februari (met 
Gebiedsmanager),14 maart (donderdag jaarvergadering), 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni (in juli 
geen vergadering), 26 augustus, 30 september (met Gebiedsmanager), 28 oktober, 25 november, 
{in december geen vergadering}. 
 

11. Sluiting 

De Voorzitter sluit de vergadering na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun bijdragen in 

het afgelopen jaar en met allen goede feestdagen toe te wensen.  


