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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 januari 2019 van 16:00 – 18:00 uur in de Vluchthaven. 

1. Opening en Mededelingen 

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

De Voorzitter heet alle aanwezigen op deze eerste dorpsraadvergadering van het nieuwe jaar 

van harte welkom. Jos is afwezig vanwege een ongeval. De vergadering wenst hem van harte 

voorspoedig herstel 

2. Vaststellen agenda: toegezonden agenda is akkoord – toegevoegd worden bij punt 6. 

Dorpsraad: datum jaarvergadering en gevaarlijke verkeerssituatie ventweg naast Schipholweg 

in Boesingheliede. 

3. Goedkeuren verslag vergadering 26 november 2018:  

Het verslag wordt inhoudelijk ongewijzigd goedgekeurd.   

4. Ingekomen stukken:  
a. Goedkeuring financieel overzicht 2018 van de Penningmeester. De Secretaris wordt gevraagd in 
overleg met Louis van Daalen de dure oude website te sluiten en te bespreken of en hoe de inhoud 
bewaard kan blijven. De Ouderensoos snoept een groter deel van het budget op dan verwacht, 
voornamelijk door de huidige betaalde vrijwilliger. Er zal gezocht worden naar een alternatieve 
oplossing, maar de sociale activiteit is te waardevol om financien deze te laten inperken. Voor het 
jaar 2019 worden de kosten boven de subsidie derhalve nogmaals voor rekening van de Dorpsraad 
genomen.  
b. Gebiedsindeling Gemeente Gemeente Haarlemmermeer per 2019. Lijnden blijft deel uitmaken 
van het gebied Haarlemmermeer Noord. De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

5. Informatiebijeenkomst  SLS aanvragen op maandag 11 februari 2019: Alle inwoners van Lijnden 

en de bedrijven in het bedrijvenpark Lijnden krijgen een uitnodiging met informatie en verzoek tot 

aanmelding over de avond met zo gewenst een wintermaaltijd  van de Gebiedsmanager Noord, 

Jarno Kamphuis.  Besloten wordt de jaarvergadering van de Dorpsraad niet aansluitend aan deze 

avond te houden. De Dorpsraad hoopt dat er voldoende belangstelling voor is. Er zal nog een extra 

oproep op NextDoor Lijnden en de website gezet worden. 

7. Dorpsraad 

Wijkbudgetten – de penningmeester wacht op een afspraak met de daarvoor verantwoordelijke 

wethouder (Steffens) om te spreken over het beleid rond de wijkbudgetten. Hij wil nog even 

afwachten. Inmiddels is besloten beleid en besteding wijkbudgetten ook op de agenda van de 

februari vergadering met de Gebiedsmanager te zetten.  
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De winterborrel op zondag 20 januari 2019 in de Vluchthaven werd bijgewoond door zo’n 45 

volwassenen en 15 kinderen. Het waren een paar geanimeerde uurtjes met voor alle kinderen 

die kerstboomlootjes hadden meerdere prijzen en een Rad van Avontuur voor de volwassenen. 

Daarvoor waren een dozijn (deels) gesponsorde cadeaus door Lijndense bedrijven beschikbaar 

gesteld.   

De Ouderensoos, wordt, zoals hierboven onder 4a. beschreven nog een jaar in een ietwat 

soberder vorm voortgezet. 

Wat betekent de participatie overeenkomst SLS wanneer er bijv. rond de ‘renovatie’ van een 

speeltuin eerst extra bewonersondersteuning wordt gevraagd, die geleverd wordt in de vorm 

van creatieve voorstellen van kinderen op de Burendag en het dan alsnog een afwijzing volgt.  

Tijdens de info bijeenkomst zal de speeltuin alsnog worden inebracht. 

Verhuizing NOMOS meetpunt – na drie reminders komt er, zo lijkt het enig schot in de 

verhuizing – als de condities (bliksemafleider, trillingsarm) in orde zijn is de Gemeente akkoord 

met verplaatsing van het NOMOS meetpunt van de Nieuwerkerkerstraat 34 naar de 

Vluchthaven. Louis van Daalen vertrekt in maart uit zijn huis.  

Ventweg Boesingheliede – ondanks herhaald wijzen op de gevaarlijke situatie voor zowel 

fietsers als uit de uitritten komende auto’s door serieuze snelheidsovertreders, komt er geen 

reactie van de Gemeente, aldus Otto. Bij wie moet dit aangekaart worden?  Ook dit punt zal op 

de agenda worden gezet voor de vergadering in februari, waarbij de Gemeente 

vertegenwoordigd zal zijn.   

De Jaarvergadering wordt, zoals eerder gepland gehouden op donderdag 14 maart 2019 om 

20:00 u. in de Vluchthaven. Inloop vanaf 19:30. Joop en Christel verzorgen koffie/drankje. 

8. Rondvraag 

a.  Verplaatsing Boeing 747-400 van Schiphol Oost naar het Corendon Hotel in 

Badhoevedorp. Omdat het vliegtuig deels over land van de voorzitter zal gaan kan hij de 

spannende finesses van de verplaatsroute over weilanden, sloten en de snelweg A9 tussen 5 

en 10 februari 2019 vertellen. Voor geinteresseerden is meer informatie te vinden op de website 

Corendon.nl/Boeing747. Het toestel is intussen al in de Corendon-kleuren geschilderd. 

b. Inge vraagt hulp van de leden voor details in het Dorpsraad-stuk voor de komende Boeselijn, 

omdat ze bij een aantal activiteiten niet aanwezig kon zijn. 

c. Joop wordt gefeliciteerd met de komst van een kleinzoon in Australie. 

d. Christel, de secretaris, meldt dat ze Lijnden gaat verlaten en na de jaarvergadering in maart 

helaas geen activiteiten voor de Dorpsraad meer zal kunnen verrichten.  

9. Vaststellen volgende vergadering – 25 februari 2019 van 16:00 – 18:00 uur 

10. Vergaderingen/bijeenkomsten 2019:  
Vergaderingen maandagen 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 kan de vergadering na een klein uur sluiten.  


