
Vergadering Dorpsraad Lijnden & Boesingheliede op 25 maart 2019 

 

1. Opening  

Onze voorzitter opent de vergadering en meldt de agenda punten (hieronder) Joop Baars is afwezig. Hij 
is herstellende van zijn heupoperatie. Hij vraagt zich af hoe het nu met hem is. Helaas moeten we het 
antwoord schuldig blijven.  

   

2.Interview HC.   

Frans Tol heeft ons namens de Hoofddorpse Courant benaderd met het verzoek mee te werken aan een 
interview voor de krant. Het doel van het interview is bewoners van de Haarlemmermeer een inkijkje te 
geven van het reilen en zeilen van de dorpsraad in een kleine kern. De krant wil van ons weten hoe wij 
onszelf staande houden t.o.v. de grote gemeenten.  

De heer Klaasse Bos heeft aangegeven dat hij het eerst met zijn achterban wilde overleggen. Willen wij 
dit? In overleg hebben wij besloten hier geen nut in te zien en ook de behoefte niet hebben om dit 
kenbaar te maken in een buurtblad.   

   

3.Secretariaatopvolging  

Angelique heeft het besluit genomen Christel op te volgen. Zij geeft aan dat ze in de beginperiode wel 
wat hulp nodig heeft. Dit is geen probleem. De dorpsraadvergadering mag wat haar betreft op maandag 
blijven op voorwaarde dat dit verplaatst kan worden naar een andere dag als een nieuwe baan dit 
vereist. Bovendien geeft zij aan dat de donderdagavond haar zangavond is. Op die avond dus liever geen 
activiteiten. Christel heeft inmiddels informatie die zij op een USB stick heeft, doorgegeven.   

Het e-mail adres zal moeten worden aangepast. Ook de K.vK. Het onderhoud van de website wordt 
(tijdelijk) door een ander bestuurslid gedaan.  

   

4.Goedkeuring notulen vorige vergadering  

Angelique merkt op dat de gemeente wel enige bemoeienis heeft met het 'glasvezelproject' in 
tegenstelling tot wat de gemeente in de vorige vergadering aangaf. Zij heeft deze informatie gekregen 
van het bedrijf wat glasvezel aanlegt (Glasdraad)  

Verder heeft niemand op- of aanmerkingen.  

   



5. NOMOS  

Het geluidsinstrument is inmiddels verwijderd van de woning van Louis van Dalen die verhuisd is. Waar 
het instrument nu hangt weten we niet. Christel was hier mee bezig. Angelique zal Christel vragen hoe 
het er voor staat.  

   

6. Toekomst Dorpsraad  

De opkomst van de jaarvergadering geeft te denken. De respons was zeer gering. We kunnen de 
Lijndenaren niet enthousiast maken hiervoor. Wat doen we verkeerd? We kunnen er geen vinger op 
leggen. Er was dit jaar ook geen belangstelling voor NL doet.  

Andere activiteiten zoals: Burendag en de Nieuwjaarsborrel worden wel goed ontvangen in ons dorp.  

De heer Klaasse Bos vraagt ons of we op deze voet verder moeten gaan. Het kost immers veel tijd en het 
animo is nihil. Misschien de jaarvergadering een jaartje overslaan?   

   

7. AED  

Het apparaat hangt nu in het dorpshuis. Aangezien deze niet altijd open is zullen we een andere plek 
moeten zoeken. Dit kan niet elke willekeurige plek zijn omdat hij aangesloten moet zijn op een netwerk 
van 220 V. We gaan dit voorleggen aan de gemeente Haarlemmermeer. Ook is het belangrijk dat er 
cursussen worden gegeven. Dit is een taak voor Maatvast. Hier gaan wij ons niet mee bemoeien.   

   

8. Opvolging kiesman ORS  

Vanwege zijn verhuizing is Louis niet meer beschikbaar als kiesman van de Omgevingsraad Schiphol in 
het gebied rondom de Zwanenburgbaan. We zullen een stukje plaatsen in de Boeselijn. Misschien 
kunnen we een opvolger vinden.   

   

9. Rondvraag  

De voorzitter feliciteert Jos Weel met zijn 50-jarig huwelijksjubileum en dankt hem voor de cake.   

   

Otto meldt dat de ventweg in Boesingheliede levensgevaarlijk is. Er wordt veel te hard gereden. Ook 
ergert hij zich aan alle auto's die geparkeerd staan. Hij heeft al een foto gemaakt en deze gestuurd naar 
de heer Bergman van afd. Haarlemmermeer Noord. Inge geeft als advies dat hij dit kan melden bij H.A.P. 



afdeling verkeer. Een 30 km zone zou een optie zijn. Het nadeel daarvan is dat er niet gehandhaafd 
wordt door de politie.  

   

Jos Weel haalt de perikelen in Lijnden van de afgelopen tijd nog even aan. We zien de politie opvallend 
vaak in ons dorp. Soms zijn ze bezig met handhaving maar ook met calamiteiten zoals onlangs de 
schietpartij en de bestorming van een woning op de Raasdorperweg.   

Angelique haakt daarop in en meldt dat het verhuur van units de buurt ook geen goed doet. Het geeft 
veel overlast. We worden er niet vrolijk van.   

   

Conny merkt op dat het leuk zou zijn om weer eens een uitje o.i.d. te organiseren. Dit kan ook een 
activiteit zijn bijv. een Walking dinner een kunstroute of een leuke workshop. Ze vraagt hoeveel budget 
we hebben. Dit moeten we de penningmeester vragen.   

   

Inge meldt dat ze er bij de volgende vergadering niet bij zal zijn i.v.m. haar verjaardag.  

   

Jos laat nog weten dat het weer tijd is voor een etentje met het bestuur. Eventueel met partner. Hij gaat 
informeren.   

   

10. Sluiting  

Om 17.02 sluit de voorzitter de vergadering.   

 


