
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  
 

DORPSRAADVERGADERING D.D. 27-5-2019 

 

OPENING 

16.00 uur opent Gerrit de vergadering en laat ons weten dat de gemeente om 17.00 bij ons 

aanschuift.  Otto biedt bij het openen van de vergadering zijn excuses aan omdat hij de vorige 

vergadering was vergeten. Tevens laat hij weten dat hij op de dorpsvergadering van 24 juni a.s. niet 

aanwezig zal zijn. 

GOEDKEURING NOTULEN VERGADERING VAN 29-4-2019 

Jos Weel zegt de notulen niet te hebben gehad. Ze zijn zeker verstuurd. Hij gaat het thuis nog eens 

uitzoeken (hij heeft ze intussen toch gevonden). 

Joop laat weten dat hem niets bekend is over het benaderen van ene heer Vermeulen t.a.v. de 

verlichting van het gemaal. Hoe het er nu voor staat weten we nog steeds niet maar dat is de taak 

van de gemeente (zie verslag) 

AED 

Hierover zijn diverse emails gestuurd. Daarna hebben wij niets meer vernomen. Jos biedt aan om 

hem aan de gevel van zijn bedrijfspand te hangen. In de Boeselijn maken wij hier melding van.  

BEPLANTING/INZAAIEN KALE GROND LIJNDEN 

Connie heeft inmiddels contact gehad met “Meergroen”.  Zij kreeg te horen dat we zelf alles 

moesten regelen en verder weinig medewerking. Er werd haar verteld dat er al is ingezaaid. Het is 

voor ons een verassing wat daar uit komt. Inge komt met het idee om “zaadbommen” te laten 

verspreiden door buurtbewoners op burendag.  

B en W vergadering 

Gerrit heeft deze vergadering bezocht en heeft diverse zaken besproken. O.a. de ijsbaan. Deze valt 

onder het wijkbudget. Dit moet een jaar van tevoren worden aangevraagd. Lastig, omdat je nooit 

zeker bent van langdurige vorst. Bovendien moet je voor het aanvragen van subsidie een “e-

herkenning” hebben.  

Marjolein Steffens gaat over het wijkbudget en subsidies. Op 19 juni a.s. gaan Gerrit en Otto met 

haar om tafel. 

Ook heeft Gerrit onze burgemeester Onno Hoes gesproken. Over ongeveer drie weken is bekend wie 

onze nieuwe burgemeester wordt.  

GESPREK MET JARNO KAMPHUIS EN PAUL BREUGEL  

Beide heren stellen zich voor en vragen ons of we de informatie hebben kunnen inzien. Niemand van 

ons is op de hoogte. De A4 tjes worden alsnog uitgereikt en deze treffen jullie bij de notulen aan. 

Onze reacties en opmerkingen n.a.v. de plannen van de gemeente geef ik hierbij aan door te 

refereren naar de nrs. 1 t/m 6 op het verslag 



1) Recreatiesteiger. 

Wij geven ons akkoord voor het plan waarbij € 75.000,- wordt aangevraagd bij SLS. Overigens 

mag het geen zwemsteiger heten. Het is n.l. niet toegestaan om te zwemmen in de 

Ringvaart. 

2) Verlichting gemaal  

In tegenstelling tot wat de gemeente beweert in het verslag hadden wij begrepen dat de 

verlichting een taak van de gemeente was en niet van SLS.  

Wij geven ook hiervoor ons akkoord maar vinden het bedrag van € 25.000,- erg hoog.  

De aanvraag voor ledverlichting is al door Christel gedaan. Zij zal deze aanvraag opzoeken en 

op een stick zetten.  

Paul belooft zich  hoogstpersoonlijk sterk  te maken voor dit project, wat al veel te lang loopt.  

3) Oplaadpunt e-bikes 

Dit oplaadpunt komt te staan bij de nieuwe woningen op de dijk. Daarvoor wordt een 

zonnepaneel geplaatst.  

Gerrit vraagt of het zonnepaneel hoog komt te hangen i.v.m. vandalisme. De heren moesten 

het antwoord schuldig blijven 

4) 1+2) Speeltuin/dorpshuis 

Er wordt vanuit SLS € 300.000,- beschikbaar gesteld voor de kern Lijnden. Een deel hiervan 

kan besteed worden aan het opknappen van het dorpshuis. De kans dat de gemeente dit 

gaat doen is nihil (contactpersoon binnen de gemeente Haarlemmermeer die belast is met 

vastgoed, is mevrouw Hanneke Plukkel) Het alternatief is dat we een deel van dit bedrag dan 

kunnen besteden aan de aanleg van drainage in de speeltuintje bij het oude VOS terrein. Ook 

kunnen we daarvan de nieuwe speeltoestellen bekostigen.  

Een aantal kinderen heeft tekeningen gemaakt van hoe zij de nieuwe speeltuin graag willen 

hebben. Deze tekening zijn inmiddels via Inge, ook in mijn bezit.  

 

Joop verbaast zich over de lage bedragen die genoemd worden. Er zou op eerdere 

bijeenkomsten van SLS een bedrag zijn genoemd van € 900.000,- Dit zou toegezegd worden. 

Paul belooft dat hij contact zoekt met de heer Alex Smal die hierover gaat. Hij stuurt de 

secretaris een mail hierover.  

5) Verkeersknip dijk  

6) Er is nog veel onduidelijk over waar de knip in Lijnden/Badhoevedorp komt. In Zwanenburg is 

dat bij de Venenweg. Een spitsafsluiting zou een optie zijn. De gemeente gaat eerst het 

gedrag van de weggebruikers onderzoeken a.h.v. het kenteken. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen omwonenden en automobilisten die voor hun werk door onze dorpen rijden. 

Mogelijk kan die groep worden omgeleid, b.v. via de Schipholweg.  

 

 

 

 

 


