DORPSRAAD Lijnden
en Boesingheliede

Verslag van de bestuursvergadering Dorpsraad Lijnden en
Boesingheliede op 24 juni 2019.
1.Opening en Mededelingen
De voorzitter opent om 16.00 de vergadering in het kantoor van Jos Weel waar we dankbaar
gebruik mogen maken van de airco.
Gerrit praat ons bij over de B en W vergadering waar ook Otto bij aanwezig was. Hij heeft het
verslag van de wethouder. Het verslag ligt ter inzage, voor wie belangstelling heeft.
Overigens heeft Otto laten weten dat hij vandaag verhinderd is.
2. Goedkeuren verslag vergadering 26 november 2018:
Het verslag wordt inhoudelijk goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken:
Een e-mail over de Omgevingswet waarin bewoners zeggenschap hebben over hun eigen
omgeving. Angelique geeft een korte uitleg hierover. Het is nuttig dit t.z.t. te vermelden in de
Boeselijn. Inge vind het nog te vroeg want het komt zeker nog aan bod.
Een persoon melde zich per e-mail aan de dorpsraad en vroeg of wij een standpunt willen innemen
inzake een luchthaven voor de kust. Het antwoord van Gerrit is dat wij nooit een standpunt als
dorpsraad hebben als het gaat om dit soort zaken. Wij participeren hierin op een andere wijze.
Angelique heeft de persoon vriendelijk laten weten dat wij hiervan afstand nemen.
Diverse e-mails over de AED. Deze allemaal doorsturen naar Jos.
4. Nieuwe burgemeester.
Mevr. Schuurmans-Wijdeven wordt de nieuwe burgemeester van de Haarlemmermeer. Zij volgt
Onno Hoes op. Ze heeft ruime ervaring als bestuurder in Gelderland. Ze was eerder raadslid en
wethouder in Beuningen, statenlid in Arnhem en burgemeester in Millingen en Lingewaard.
5. Burendag
Joop heeft enige tijd geleden een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds. Inge meldt dat het nog
niet concreet is wat we precies gaan doen. We hebben het al gehad over bloemenzaadbommen. Bij
nader inzien is het jaargetijde hiervoor niet geschikt. Misschien gaan we met de kinderen een
bijenhotel maken. Ook hebben we het idee geopperd om planten te ruilen. Inge betwijfelt of dit een
sucses wordt aangezien er voor de bloembollen destijds te weinig belangstelling was. In ieder geval
krijgen de kinderen zoals ieder jaar aandacht. Het springkussen met eventueel muziek wordt nog
nader bekeken omdat dit ook erg afleidt. De burendag vind plaats op het Lijndenplein en bij slecht
weer kunnen we uitwijken naar het oude V.O.S. gebouw.
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Wij dachten ook aan een buurt-bbq maar twee weken voor Burendag hebben een aantal bewoners
van ons dorp een bbq. georganiseerd op eigen initiatief. Dit vindt plaats op zaterdag 14 september
a.s. in de Nieuwerkerkerstraat. Wij zijn als dorpsraad helaas niet tijdig op de hoogte gebracht. Dit is
jammer want wij hadden dit kunnen combineren met burendag. Dan hadden de organisatoren ook
aanspraak kunnen maken op het Oranjefonds en het Wijkbudget en hadden wij dit in de Boeselijn
kunnen melden. Inmiddels zijn er al flyers verspreid en wordt er van ieder een bijdrage gevraagd.
6. Rondvraag
Connie: Wat kunnen wij doen aan de verpaupering van het buitengebied. Het gaat dan bijvoorbeeld
over omgevallen bomen of verpauperde gebouwen. Er wordt door Schiphol niets aan gedaan. Er is
geen commissie die zich hier mee bezighoudt. In andere gemeenten zoals bijv. Haarlem is dat wel
het geval.
Jos meldt dat hij via stichting Meerwaarde ouderen gaat rijden die niet mobiel zijn. Via een speciaal
nummer is hij op te roepen. Hij weet alleen niet of het een goedkoop vervoersalternatief is of dat het
alleen gaat om noodsituaties. Dit zal hij t.z.t. ondervinden. Er zal hiervan ook melding worden
gemaakt in de Boeselijn.
Vervolgens meldt Jos dat hij een etentje met het bestuur van de dorpsraad (met partner) zal
vastleggen. We gaan eten bij de Schuilhoeve. Dit is inmiddels vastgelegd op vrijdag 30 augustus .
Joop attendeert ons op een leuke workshop van Celia Gerards (Indigo-workshop) op 6 oktober. Dit
komt ook in de Boeselijn. Lijndenaren kunnen zich hiervoor opgeven.
Tine Buis heeft namens de Vluchthaven verzocht om onze koffie en thee niet zelf mee te nemen
maar de koffie en thee die genuttigd wordt tijdens de vergaderingen in het dorpshuis, zelf te
bekostigen. De dorpsraad gaat daar niet over zeuren, we betalen immers al geen huur. Bij
activiteiten zoals de Winterborrel, huren we Tine in voor € 60,- per uur.
Connie vind het dodelijk scooterongeluk op de hoek van de Hoofdweg, heel heftig. Zij vraagt waarom
er geen (gekleurde) blokken liggen of een waarschuwingsbord voor bochten. Wij zullen dit bij de
gemeente moeten aankaarten. Het blijft een onoverzichtelijke bocht.Connie zoekt contact met de
gemeente.
Angelique laat weten dat zij het e-mail adres van de gebiedsmanager Paul Heuberger kwijt is.
9. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is op maandag 26 augustus.
10. Sluiting
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