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e n  B o e s i n g h e l i e d e  

 

D o r p s r a a d v e r g a d e r i n g  d . d .  

2 7 j a n u a r i  2 0 2 0  

 
Opening en mededelingen 

Gerrit opent de vergadering met excuses voor meerdere keren 

afwezigheid.  

 

Marcel van Rijnbeek wordt de nieuwe rechterhand van Eric van 

Vuurst, beheerder van de buurtwhatsapp Lijnden West. We 

hebben gevraagd of hij zich wil voorstellen in de Boeselijn.  

 

Angelique heeft op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, Mevr. 

Schuurmans, onze nieuwe burgemeester ontmoet. Een leuke 

vrouw en een prettig gesprek.  

 

We kunnen helaas geen papier meer bij Jos op het terrein kwijt. 

Alleen nog bij het brengparkje. Helaas zit deze al snel vol tot 

ergernis van bewoners. Zij moeten dan bellen naar de gemeente 

en hun rommel elders in de papiercontainers gooien.  

 

Angelique meldt dat er bij haar geen kerstboom is opgehaald. 

Helaas was de ophaaldag van de gemeente al geweest. De 

gemeente houdt echter geen rekening met onze ophaaldag. 

Bovendien is er bij de kinderen niet veel animo meer.  
 

Vaststellen agenda 

Gerrit wil graag nog twee punten toevoegen aan de agenda, nl. de 

evaluatie winterborrel en tijdstip van vergaderen in het dorpshuis.  

 

Ingekomen stukken  

Uitnodiging Dorpswerk NH project Jong platteland bijeenkomst 

12 februari in de Kwakel. Gerrit gaat hier naar toe.  



 

Angelique heeft een verzoek gehad van een bewoonster op de 

Lijnderdijk m.b.t. de verandering van het bestemmingsplan van de 

Lutkemeerpolder. Natuurlandschap gaat plaats maken voor 

bebouwing. Zij wil dat wij als dorpsraad bezwaar aantekenen bij 

de gemeente Amsterdam. Angelique heeft haar schriftelijk laten 

weten dat wij nooit bezwaar maken. Dat is niet onze taak. 

Bovendien hebben wij niets met de gemeente Amsterdam te 

maken maar alleen met Haarlemmermeer.  

 

De stichting Belangenbehartiging Opstalhouders 

Haarlemmermeer heeft ons weer benaderd met een nieuwsbrief. 

De stichting verwachtte van ons dat wij alle opstalhouders aan de 

ringdijk afzonderlijk zouden benaderen via de mail. Dit doen wij 

niet maar we plaatsen een stukje in de Boeselijn. Ook Christel zal 

het op de website zetten.  

  

Goedkeuring notulen.  

Kunnen we een laptop voor Angelique aanschaffen? Joop laat 

weten dat dit kan. Jos heeft zijn Ipad in bruikleen gegeven en we 

kijken hoe dit gaat.  

We combineren de jaarvergadering met de bestuursvergadering. 

We verplaatsen de vergadering naar 25 februari om 20.00.  

We zullen de gemeente pas uitnodigen als we antwoorden hebben. 

Angelique stuurt een mail terug naar Linda Grieksspoor. Twee 

personen maximaal.  
 

Dorpshuis en tijdstip van vergaderen.  

Gerrit vraagt of wij eventueel de vergaderingen naar de avond 

kunnen verplaatsen omdat hij ’s middags regelmatig afwezig is.  

Mocht dit een probleem worden, dan wil hij eventueel terugtreden 

als voorzitter. De meerderheid wil het in de middag houden.  

Vraag: Is de dorpsraad perse gekoppeld aan het dorpshuis? Wij 

vinden van wel. Wij hebben ons sterk gemaakt voor het behoud 

van de Vluchthaven. Voor de Winterborrel en burendag zijn we 



eenmalig uitgeweken naar  het Vossenest om te kijken of dit voor 

de bewoners prettiger was.   

 

 

Winterborrel en boerenkoolfeest 

Alles was goed verzorgd. De komst van Norman die de zang 

verzorgde was een pluspunt. De helft van de boekingskosten heeft 

hij voor zijn rekening genomen.  
 

Financiën .  

Wij keuren ze goed. Liggen ter inzage op de jaarvergadering. 

Overigens zijn we statutair niet verplicht een kascontrole te doen.  
 

Rondvraag  

Wat doen we met Sports2play? We hebben nu een 

sportschool. Dit lijkt ons voldoende voor onze kleine kernen.  
 

Inge over het paaltje dat is weggehaald i.v.m. strooien. Nu wordt 

het fietspad bij Inge gebruikt als sluiproute. Inge heeft het gemeld 

bij gemeente. Dit leggen wij voor aan Jarno Kamphuis.  
 

Wat doen we Voor Els nu zij is gestopt met de kerstbomen en de 

lootjes?  We zullen haar bij de volgende Winterborrel bedanken. 

Misschien neemt Ronja het over. Els zal haar wegwijs moeten 

maken 
 

Gerrit: De rijdende Rechter komt in Lijnden. Locatie: woning 

vlakbij het viaduct. Het betreft een grensgeschil. Uitzending 13 

februari.  

 

Angelique vraagt wie het huurdersbriefje altijd inlevert met 

gebruik van koffie en thee bij Maatvast. Joop doet dit altijd. Bij zij 

afwezigheid moet een van ons dit doen. 
 

Sluiting 17.45 
 
 


