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

1. Opening en Mededelingen 

Aanwezige Dorpsraadleden: Gerrit, vz,, Jos, Inge, Connie, Christel (verslag) – Afwezig: Joop en 

Otto. Gast: Angelique Vrijbloed.  

Namens de Gemeente Haarlemmermeer Noord: Jarno Kamphuis, Gebiedsmanager, Rik Storm, 

asst. Gebiedsmanager, Rob de Ruiter en Mieke Rieder, Gebiedsbeheerders.  De Voorzitter en 

Jarno Kamphuis heten alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Bespreking aandachtpunten met Gebiedsmanagement Haarlemmermeer Noord. 

Er heerste enige onduidelijkheid aan beide zijden wie wie uitnodigt voor het overleg van de 

Dorpsraad met de Gebiedsmanager (en omgekeerd) en wie de te bespreken onderwerpen 

agendeert. Jarno geeft er de voorkeur aan dat het initiatief bij de Gemeente ligt, maar de 

Dorpsraad kan uiteraard gesprekspunten aandragen. De Dorpsraad stelt er prijs op deze 

bijeenkomsten halfjaarlijks tijdens de reguliere Dorpsraadvergaderingen te blijven houden. 

Zoals vermeld op de Dorpsraadagenda bestaat er onduidelijkheid over het aanvragen van 

wijkbudgetten. Er zijn te veel subsidiepotjes en het is niet duidelijk genoeg hoe die aan te 

spreken zijn. Jarno en Rijk leggen de procedures uit (zoals ook na te zien op de website), maar 

die bieden geen soelaas voor bijv. de aanleg van een ijsbaantje en de boerenkoolmaaltijd, de 

twee activiteiten en budgetaanvragen waarover het afgelopen jaar discussie is ontstaan. De 

Gemeente erkent de problematiek en Lijnden is niet de enige, die problemen ondervindt. Er is 

een project bezig om de regels te versimpelen, drempels te verlagen en (wellicht) ook het 

aanvragen van activiteitenbudget ineens voor een heel jaar te versoepelen. Voor 2019 biedt dat 

echter geen oplossing. Wijkbudgetten zijn door iedereen aan te vragen (burger, buurt, 

sportvereniging) en de gemeente draagt per jaar maximum 5000 Euro bij. Elk initiatief dient voor 

minimaal 30% gesponsord te worden (d.m.v. goederen/eigen bijdrage/vrijwilligers).  

De toetsingscommissie beoordelen geheel neutraal of de aanvragen voldoen aan de regels.  

Rik Storm komt terug bij de Dorpsraad hoe ijsbaan (niet tevoren bekend) en bijv. 

boerenkoolmaaltijd in te passen in de budgetten voor 2019. Jarno meldt ook dat de toon van de 

mails van de budget-afdeling naar de kernen verbetering behoeft en meer inlevingsvermogen 

dient te tonen. Jarno zal graag meedenken met de Dorpsraad om, indien er een activiteit is die 

niet in de regels is voorzien, voor deze via hoger echelon (wethouder) alsnog budget trachten te 

krijgen. Hij blijft het eerste aanspreekpunt. 

Angelique vraagt of de Gemeente financiële bijdragen verleent aan huizen (aan de 

Raasdorperweg) waarvoor aanleg van glasvezel extra duur is. Rob de Ruiter meldt dat dat 

helaas niet het geval is, glasvezelaanbieders zijn particuliere initiatieven. De Gemeente geeft 
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toestemming tot graven en houdt toezicht dat geen vitale zaken beschadigd worden. De scheve 

bomen op de Raasdorperweg staan op het vervangingsplan. 

De Gemeente is akkoord dat het NOMOS-meetpunt op de Vluchthaven komt. De Secretaris zal 

Louis van Daalen vragen wie te benaderen bij NOMOS om verplaatsing te regelen.    

Van een uitgereikt document zijn 4 van de 8 punten van belang voor bespreking met de 

Dorpsraad.  

De genoemde instelling van parkeerzones op Industriepark Lijnden betreft hinderlijk parkeren 

langs de wegen – geen blauwe zone e.d. 

Jos vraagt waarom er bijvoorbeeld geen SLS-potje bestemd zou kunnen worden voor 

aanpassing van het handbalveld, zodat er gemakkelijker een ijsbaantje aangelegd kan worden. 

Aan collega Bart van Eyk zal gevraagd worden de Dorpsraad per email te informeren over de 

geplande indeling van het nieuwe bedrijventerrein Lijnderhof.  

Het lijkt erop dat van de zijde van de Gemeente anders dan van SLS geen keuze gemaakt hoeft 

te worden tussen een recreatiesteiger en/of opknappen van het speelveld bij het Vossennest. 

Ook lijkt er een bijdrage van SLS te zijn gedaan voor het (tijdelijk) openhouden van de 

Vluchthaven, terwijl steeds door SLS gezegd is dat er alleen permanente/langdurige projecten 

gefinancierd worden. Ook is niet duidelijk wie gepolst wordt over ‘wensen’ met betrekking tot de 

Vluchthaven en waarom er een samenhang moet zijn met vergunning aan Petanque.  

Het lijkt erop dat eerst afstemming tussen Gemeente en SLS nodig is alvorens tot concrete 

voortgang te besluiten. Op dit moment heerst onduidelijkheid. 

(Hernieuwd) achterlaten van afval bij het brengparkje dient gemeld te worden via de website. Bij 

herhaalde meldingen zal handhaving weer frequenter patrouilleren. 

Ook is er een gedragsprobleem op een parkeerterreintje aan de Nieuwerkerkerstraat door 

capaciteitsproblemen. De plekken zijn eigenlijk te smal en de laadpaal wordt (kennelijk) 

nauwelijks benut. Rik Storm zal de laadpaal laten uitlezen op gebruik en bezien hoe de ergernis 

opgeheven kan worden zonder al te veel plaatsen op te offeren. 

Er is geen behoefte van de zijde van de Dorpsraad tot formalisering van de 

samenwerkingsafspraken met Gebiedsmanagement. Jarno geeft aan dat voor hem de 

Dorpsraad leidend is. Gesprekspunten kunnen te allen tijde aangeleverd worden. 

De Voorzitter meldt dat afgezien van de besprekingen met Gebiedsmanagement hij de vrijheid 

wil houden tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen met de Wijk- en Dorpsraden zaken aan de 

orden te stellen voor Lijnden, die hij wellicht ook bij andere kernen herkent. Het overleg van de 

Dorpsraden met B&W zal niet meer plaatsvinden, aldus Jarno.  

Tenslotte meldt Jarno problemen op Hoofdweg 205. Deze Henricus Hoeve (onteigend 

voormalig ouderlijk huis Voorzitter en nu in eigendom bij Schiphol), is afgelopen weekend bezet 

door kraker van het voormalig ADSM-terrein. De Voorzitter kan melden dat de politie deze 

bezetting na inbraak en vernieling volledig verkeerd heeft behandeld en weigerde handelend op 

te treden. 

Als laatste meldt Jos dat hoewel de herbestrating van de Hoofdweg West prachtig is, hij het 

betreurt dat er niet meer en betere communicatie is tussen de opdrachtgevers, uitvoerders (Ron 
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de Lange) en de aanwonenden. Deze merken dan bijvoorbeeld achteraf dat hun adviezen wel 

of niet opgevolgd zijn, maar hebben er tijdens de uitvoering nooit meer iets over gehoord. 

De vertegenwoordigers van de Gemeente verlaten de vergadering. 

2. Vaststellen agenda: toegezonden agenda is akkoord  

3. Goedkeuren verslag vergadering 28 januari 2019:  

Het verslag wordt inhoudelijk ongewijzigd goedgekeurd.   

4. Ingekomen stukken:  
a. brief HAP om kennismaking. De kennismaking heeft plaatsgevonden tijdens de informatieavond 
met SLS op 11 februari 2019.  
 

7. Dorpsraad 

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. 

Opvolging secretaris: Angelique wordt gevraagd erover na te denken of  

8. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

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

10. Vergaderingen/bijeenkomsten 2019:  
Vergaderingen: 14 maart (donderdag jaarvergadering), maandagen 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.  


