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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 30 september 2019 van 16:00 – 18:00 uur in de 

Vluchthaven. 

Opening en Mededelingen 

Afwezig: Conny (ze was de vergadering vergeten). 

2. Vaststellen agenda: toegezonden agenda is akkoord  

3. Goedkeuren verslag vergadering 26 augustus 2019:  

Er zijn nog enige aanpassingen: 

Otto: zijn achternaam wordt gespeld zonder de h. 

Jos: Wiet van den Horn is niet de contactpersoon van de gemeente Haarlemmermeer maar een 

bewoonster die gaat over de volkstuin in Lijnden. 

Joop: In het verslag staat vermeld dat het voetpad in Lijnden-Oost vernieuwd gaat worden maar 

het betreft de gehele weg. Er komt wel  een voetpad vanaf het kerkje naar de Schipholweg. De 

vervuilde grond betreft het stuk voor Joop zijn huis.  

Joop: Ondanks de toezegging van Jarno Kamphuis is er niets geregeld voor het 

Boerenkoolfeest door de gemeente. Vermoedelijk is het geld wat hiervoor beschikbaar was, 

naar de buurtbarbecue gegaan. Het is niet duidelijk hoe dit is gegaan. Er schijnt een behoorlijk 

bedrag gestort te zijn op een particuliere rekening t.b.v. het organiseren van de bbq. Niettemin 

wachten wij nog steeds op een subsidiebedrag.  

Jos: N.a.v. het bezoek van de heer Slingerland heeft hij contact gehad met Wiet van den Horn. 

Ze wil dat er milieuvriendelijk wordt getuinierd. Lijndenaren gaan voor bewoners van andere 

dorpen. Zij bestrijdt dat dat discriminatie is. Zo zijn de regels! 

4. Ingekomen stukken:  
 
De e-mail van Sport2play die Angelique heeft ontvangen zal ze doorsturen naar iedereen en we 
behandelen dit in de volgende vergadering.  
Jos heeft kennis genomen van het bestemmingsplan aangaande de units bij de oude vetsmelterij op 
de Raasdorperweg. Er komen geen woningen maar units die verhuurd gaan worden. Bewoners zijn 
hier niet blij mee aangezien dit verkeer aantrekt en ook criminaliteit.  
 
5.AED 

Hartslag nu en de gemeente werken langs elkaar heen. Er zit nog niet veel schot in. In ieder geval 

komen er zoveel AED’s als er budget is. Ook de plaatsten waar ze komen te hangen zijn nog niet 

bekend.  
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6.Indigo-workshop 

Zes personen hebben zich hiervoor aangemeld. De cursusleidster vraagt geen vergoeding. Conny 

zal haar vragen of er nog kosten zijn gemaakt en zij zorgt voor een bloemetje.   

7.Burendag 

Door het slechte weer was de organisatie genoodzaakt uit te wijken naar het Verscholen Vossenest. 

Dit was een sucses. De vogeltaarten waren zeer geslaagd. Er zijn ongeveer 65 dorpsgenoten 

geweest. Het verscholen Vossenest heeft (bij slecht weer) bij ons allemaal de voorkeur boven de 

Vluchthaven. Het ligt voor bewoners centraler en is gezelliger.  

Wij zouden graag zien dat het gebouw van VOS het nieuwe dorpshuis wordt. Het gebouw is echter 

eigendom van VOS en het terrein van de gemeente. VOS zal moeten beslissen wat er in de 

toekomst mee gebeurt.  

8. Beheer Vluchthonk  

Tine komt binnenlopen en wij stellen haar vragen over het beheer van het Vluchthonk. Per 1 januari 

a.s. gaat Pentaque dit zelf beheren en mogen wij ons daar niet meer mee bemoeien. Stichting 

Maatvast heeft beslist dat Pentaque dit zelf gaat huren. Het dorp mag de units dan niet meer 

gebruiken zonder overleg met de Jeu de Boule vereniging. Overigens heeft Tine de sleutel van de 

units en heeft zij nog toegang tot de bergruimtes.  

9. Voortbestaan van dorpsraad Lijnden en Boesingheliede 

Na de ergernis over het laatste bezoek van de gebiedsbeheerders en –managers en diverse eerdere 

voorvallen heeft Joop serieus nagedacht over het nut van het voortbestaan van de dorpsraad. 

Lijnden is een lastig dorp omdat er weinig samenhang is tussen bewoners. Inmiddels zijn winkels, 

scholen en de kerk verdwenen en dat bindt mensen. Daarnaast belooft de gemeente veel maar wij 

boeken weinig resultaat en het gaat erg moeizaam.  Hij krijgt de indruk dat de ambtenaren niet meer 

weten waar ze mee bezig zijn en wie voor wat verantwoordelijk is.  

Joop laat weten te blijven in de functie van penningmeester maar wil geen dorpraadvergadering 

meer bijwonen waarbij de gemeente aanwezig is.  

10. Rondvraag en mededelingen. 

Angelique vraagt nog even toestemming n.a.v. de ingekomen e-mail van Groen Links om Wim 

Jansen op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de dorpsraad. Dit is akkoord maar een 

agenda toesturen is voldoende. Zij kunnen dan bepalen of ze bij een bestuursvergadering 

aanwezig willen zijn.  

Inge heeft Jelte Faber, de nieuwe ORS kiesman, gesproken. Hij belooft voor de volgende 

Boeselijn een stukje te schrijven.  

Inge vraagt of we op de laatste vergadering van dit jaar (november) alle data van de 

dorpsraadvergaderingen in 2020 kunnen vastleggen. 

Joop vraagt of we in de volgende Boeselijn (22 november) een stukje kunnen plaatsten over de 

Winterborrel in januari 2020. 

Ook graag vermelden dat de Boerenkoolmiddag op 12 december a.s. is. Graag duidelijk 

vermelden dat iedereen welkom is en dat het gratis is (we hebben genoeg in kas). 
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9. Vaststellen volgende vergadering – 28 oktober 2019 van 16:00 – 18:00 uur 

 

11. Sluiting 

De Voorzitter sluit de vergadering.  


