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OPENING 

16.00 Gerrit opent de vergadering en meldt dat Inge vanwege haar verjaardag afwezig is. 

NOMOS  

Het meetapparaat ligt bij Nomos voor onderhoud. Louis van Daalen weet wat er vervolgens mee 

moet gebeuren. We gaan toch nog een keer contact opnemen met Louis of dit een taak is voor de 

dorpsraad of dat NOMOS dit beslist.  

 AED 

Stichting Maatvast is bezig om in elk dorp een apparaat te plaatsen op de buitengevel van het 

dorpshuis. Indien nodig is deze voor iedereen beschikbaar. De gemeente wil ook een bijdrage leveren 

en wil van ons weten of er nog suggesties zijn. 

Wij streven naar drie apparaten, verspreid in het dorp. Overigens kunnen bedrijven hun AED ook 

beschikbaar stellen door deze aan de buitengevel van hun pand te plaatsen.  

Op dit ogenblik kennen wij geen bedrijf die er een beschikbaar heeft. Wij zouden bedrijven kunnen 

benaderen om gezamenlijk een AED aan te schaffen zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Het is 

dan wel de bedoeling dat iedereen er in het dorp gebruik van mag maken en dus ook toegankelijk is. 

De gemeente is bereid om financieel bij te dragen.  

VERLICHTING GEMAAL 

Joop gaat bij de heer Vermeulen informeren hoe het nu staat met de verlichting. Er is al eerder 

beloofd dat de gemeente dit op zou pakken. Het was slechts een kwestie van een nieuwe kabel 

leggen. Helaas zit er nog geen schot in. 

De Commissie Ringdijkbeleid was hier fanatiek mee bezig. Christel was hier nauw bij betrokken. 

Connie zal hierover contact opnemen met Christel. Ook kunnen we het SLS vragen (Jarno Kamphuis). 

RONDVRAAG 

Angelique heeft een heel lijstje: 

- Zij krijgt veel mails binnen over allerlei onderwerpen. De meeste komen van de gemeente 

Haarlemmermeer. Het advies is niet overal op in te gaan. Bij twijfel het mailtje doorsturen 

naar het bestuur en ieder kan dan bepalen of zij een informatie-avond wil bezoeken. 

- Mieke Rieder –gebiedsbeheerder Haarlemmermeer Noord heeft laten weten dat er 

gedurende 6 weken een intensieve controle plaatsvind bij het brengparkje 

Raasdorperweg/Nieuwerkerkerstraat. Dit zal met name op vrijdag en zaterdag zijn. Het was 

omwonenden opgevallen dat het afval van de afgelopen tijd in het weekend werd gedumpt. 

Er lagen matrassen, auto-onderdelen, autoruiten en ander groot afval. Omwonenden wordt 

gevraagd alert te zijn en kentekens te noteren. Meldingen kunnen aan het MOB worden 



doorgegeven (meldingen openbare buitenruimte) via www. Haarlemmermeer.nl/meldingen 

o.v.v. “melding kenteken illegale stort” Er volgt een evaluatie na die periode van 6 weken. 

Uiteraard kunnen mensen ook melding maken van het grofvuil op de Raasdorperweg (een 

hondenmand, schuimrubber, bankstellen). Het is handig om toch weer een melding te 

maken in de Boeselijn.  

 

- Het buitengebied van Lijnden krijgt nu ook glasvezel! Helaas moeten bewoners dit zelf 

bekostigen door maandelijks een bedrag te betalen gedurende 15 jaar of het in een keer af 

te kopen. Desondanks zien genoeg bewoners een groot voordeel voor de toekomst van het 

internetgebruik.  

- Connie vraagt of er een mogelijkheid is voor het zaaien van bloemen die bijen en vlinders 

aantrekken of het plaatsen van bijenhuisjes ergens in Lijnden. Het terrein naast het viaduct 

ligt nog braak. Dit valt onder Rijkswaterstaat. Misschien is dit geschikt om bloemen en/of 

(fijnstof)planten in te zaaien. Zij zal eens informeren bij “Meergroen” wat er mogelijk is.  

- Joop vertelt dat er metingen zijn gedaan aan de Hoofdweg Oostzijde. Zeer waarschijnlijk gaat 

dat hele stuk op de schop. Hij heeft aangegeven dat als dit zo is, de stoep vanaf het kerkje 

naar de Schipholweg doorgetrokken zou moeten worden. Hier is nooit een stoep geweest. Er 

zou ook een voet- en fietspad komen nabij het kerkje maar waar precies weet Joop niet. Hij 

heeft ook bezwaar tegen het leggen van klinkers. De bewoners zitten daar niet op te 

wachten.  

- Tot slot maakt Jos nog wat “reclame” voor zijn bedrijfsunits. Je kunt daar eerdaags sport en 

er is fysiotherapie.  

- Gerrit meldt dat de “kraak” van de oude boerderij aan de hoofdweg is opgelost. De krakers 

zijn uit Lijnden verdwenen en elders ondergebracht. De sloop van dit pand staat al zes jaar 

gepland.  

SLUITING 

Na een uurtje sluit de voorzitter de vergadering. Volgende vergadering maandag 27 mei 2019 

  

 

 

 

 


