
 
 
Nieuws van de dorpsraad 
 
De Vluchthaven 
Vooruitlopend op de gesprekken die de gemeente gaat voeren vanaf  2017 over alle 
dorpshuizen in de Haarlemmermeer en de mogelijkheden van verhuur, zijn wij weer 
begonnen met overleggen met de Stichting Maatvast voor de exploitatie van ons dorpshuis. 
Wij hopen dit jaar de administratieve overdracht van de exploitatie voor de Vluchthaven en 
het Vluchthonk zo vlug mogelijk in stappen vanaf 1 juli 2016 te regelen. Vanaf 1 januari 2017 
wordt dan alles definitief door stichting Maatvast verzorgd. 
Het zal niet zo moeilijk zijn, want vanaf 2013 zijn de financiën van de exploitatie dorpshuis 
en de dorpsraad al gesplitst. 
Op 27 juni zijn de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis hierover ingelicht.  
 
De dorpsraad blijft los van de exploitatie van het dorpshuis in Lijnden de belangen voor de 
bewoners van Boesingheliede en Lijnden zo goed mogelijk behartigen. Ook blijven wij 
proberen om door het jaar heen de inmiddels gebruikelijke zaken?, zoals het plaatsen van de 
kerstbomen, NL doet, burendag, de jaarvergadering, te organiseren en om daarnaast een 
aantal keren in het jaar voor de bewoners iets extra's te doen.  Over deze gebruikelijke 
gebeurtenissen en de extra's voor de komende maanden leest u verderop meer. 
 
Foto wedstrijd 
In de vorige edities van de Boeselijn vroegen wij iedereen om één of meer foto's te maken als 
de bollen, uitgedeeld tijdens de burendag in september 2015, bij u mooi in bloei staan. Verder 
in deze Boeselijn ziet u de resultaten. En we hebben een winnaar! De prijs wordt aan de 
winnaar uitgereikt bij de komende burendag op 24 september aanstaande.  
 
Ringdijk overleg 
Op 13 juni was er in de Vluchthaven een overleg georganiseerd over de Ringdijk. 
Nog even wat vooraf ging: 
In april 2014 hebben zeven dorpsraden, van aan de Ringdijk gelegen dorpen, een brief aan het 
college gestuurd. De zeven dorpsraden zijn van Nieuwe Brug/ de Liede, Nieuwe Meer, Oude 
Meer, Rijsenhout, Vijfhuizen, Weteringbrug en Zwaanshoek. In deze brief werd de 
bezorgdheid over een aantal problemen die bij de Ringdijk/Ringvaart spelen uitgesproken. 
 
Op 21 april 2015 heeft het College van B&W het plan van aanpak Ringdijk en Ringvaart 
vastgesteld. Dit plan is opgesteld naar aanleiding van deze brief. In deze brief werden 
problemen genoemd, te weten gevaarlijke verkeerssituaties, verzakte stoepen, rommel en 
zwerfvuil, verrommeling van percelen, vervuiling achter de dijk, de verkoop van kades door 
het Rijnland aan particulieren en het ontbreken van participatie.  
 
Om knelpunten en kansen goed in beeld te krijgen is in december gestart met participatie 
bijeenkomsten waarin de thema’s: leefbaarheid, verkeer en water,groen en recreatie met de 
bewoners besproken worden. Per dorp wordt er een top 3 samengesteld van zaken die de 
bewoners het belangrijkst vinden.  
 
Omdat wij ook de (dijk)bewoners van Lijnden de mogelijkheid wilden geven om hierover 
mee te praten werd er op maandagavond 13 juni een door de gemeente georganiseerde thema 
avond hierover gehouden. 



 
De aanwezigen werden hiervoor in drie groepen verdeeld, voor iedere thema een groep. De 
thema's waren: Leefbaarheid, Verkeer en Groen, Water en Recreatie.  
In de groepen werd besproken wat de "knelpunten " zijn rond de ringdijk en wat de bewoners 
graag zouden veranderen. Voor Leefbaarheid kwamen hier de volgende items uit: 

• wat gebeurt er allemaal net over de brug in Amsterdam, de toekomstige speelhal met 
name en de rommel van de Mac Donalds; 

• vrachtverkeer op de dijk, van de dijk weren; 
• betaalbare horeca zou leuk zijn; 
• het weer oplichten van het gemaal. 

Uit de groep Verkeer:  
• trottoir langs de dijk verbeteren; 
• toegestane snelheden op de weg geschilderd aangeven; 
• het rare en gevaarlijke punt onder het viaduct van de A5 verbeteren; 
• het vrachtverkeer en sluiproute verkeer weren. 

En uit de groep Groen, Water en Recreatie tenslotte de volgende punten: 
• weren vrachtverkeer; 
• cicaden (Badhoevedorp) weg; 
• maaien (bij het begin van de Raasdorperweg); 
• openbare steiger/ zwemsteiger en deze aansluiten op het kano traject Amsterdam west; 
• bomen planten (notenboom bijvoorbeeld) in het groen achter het gemaal. 

 
De aanwezige ambtenaren van de gemeente gaven aan dat niet alles direct kan worden 
aangepakt. Sowieso gaan deze gesprekken in nog meer kernen langs de ringdijk plaatsvinden. 
Hieruit moet uiteindelijk één plan (Plan van Aanpak) komen voor de hele ringdijk.  
Vanuit de bevindingen van deze avond wordt alvast gekeken naar het schilderen van de 
toegestane snelheden op de weg, het maaien en het punt onder het viaduct. 
Een punt van aandacht voor de gemeente is het kijken of er een mogelijkheid is om vracht- en 
sluipverkeer, met name in de spits, te weren van de ringdijk bij Lijnden. Hierbij valt te denken 
aan een verkeerssluis met tijdslot. 
 
Aan het eind van de avond kreeg de heer Paar van Stichting Belangenbehartiging 
Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH) nog even het woord om e.e.a. uit te leggen over een 
brief van de gemeente die naar alle bewoners aan de ringdijk is verzonden. Deze brief ging 
over verkoop van water en groen voor het perceel. Wat in de brief niet staat is om hoeveel 
water en groen het gaat. Het is - over de hele breedte van het opstalperceel - 4 meter water en 
0,5 m groen (dus niet de parkeerplaatsen of de berm van de dijk). De beschoeiing zelf blijft 
van Rijnland die daar ook het onderhoudt aan pleegt. 
 
U kunt bij vragen altijd contact op nemen met de heer Paar van deze stichting. Meer 
informatie: s.b.o.h@inter.nl.net en in deze Boeselijn. 
 
Nieuw bestemmingsplan Ringdijk 
De gemeente is naast de rondgang met de hierboven genoemde thema's langs alle kernen die 
aan de ringdijk liggen voor het PvA (Plan van Aanpak) ook bezig met een nieuw 
bestemmingsplan voor de hele ringdijk. Dit betreft dus de hele buitenrand van de 
Haarlemmermeer.  Dit nieuwe bestemmingsplan wordt een paraplupan dat dit gedeelte van de 
Haarlemmermeer vervangt in alle 28 al bestaande bestemmingsplannen waar de ringvaart in 
valt. En geldt alleen voor de bestemming Water. 



  
Een bestemmingsplan is een bindend plan voor de overheid (gemeente) en u als burger. Het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee wordt de bestemming (=  
de functie) van de gronden, hier dus het water, aangewezen. Ook worden er regels over het 
gebruik gegeven en wat erop gebouwd mag worden. 
 
De afgelopen maand(en) vonden de vooroverleggen met de wijkraden, Provincie Noord-
Holland,  Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeentes die grenzen aan dit 
bestemmingsplan plaats. 
Zij hadden tot 30 juni j.l. de mogelijkheid om op- en/of aan-merkingen aan te geven. 
 
De komende maanden gaan de ambtenaren van de gemeente die de bestemmingplannen 
schrijven aan de gang met de verwerking van deze op- en/of aanmerkingen. 
Dan maken zij een ontwerpbestemmingsplan.  
 
Uw belang: 
Dit bestemmingsplan Ringdijk regelt dus vooral de zaken op en in het water, de ringvaart. En 
dan gaat het dus vooral om steigers. Waar mogen welke soorten steigers, hoe groot mag een 
steiger zijn, en waar voor uw perceel kunt u een steiger aanvragen.  
Het nieuwe bestemmingsplan kan voor u belangrijk zijn als u in het water iets wilt bouwen of 
gebouwd heeft of als anderen er iets willen bouwen. Hiervoor dient u een aanvraag 
omgevingsvergunning, met in ieder geval de activiteit bouwen (voorheen een bouwaanvraag) 
in. De gemeente toetst uw aanvraag op het huidige en in ontwikkeling zijnde 
bestemmingsplannen. 
Mocht het dus zo zijn dat u iets wilt bouwen of gebouwd hebt dat wel in het vorige 
bestemmingsplan paste maar niet in het nieuwe. Of uw buren willen iets bouwen of hebben 
iets gebouwd dat niet in het vorige bestemmingsplan paste maar wel in het nieuwe en u wilt 
dit niet. DAN is het belangrijk dat u het nieuwe bestemmingsplan gaat inzien. En eventueel 
een zienswijze indient. Let u daarop ook wat er in het ontwerp bestemmingsplan wordt 
geschreven over het overgangsrecht. Dit is belangrijk als u al een steiger voor de deur heeft. 
 
Zoals het er nu naar uit ziet wil de gemeente het ONTWERP bestemmingsplan Ringdijk door 
de gemeenteraad laten vaststellen in het najaar van 2016. Dit betekent dat het 
ontwerpbestemmingsplan dan ook gepubliceerd wordt op de website van de gemeente en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl . Het ontwerpbestemmingsplan ligt dan zes weken ter inzage. U 
kunt het bestemmingsplan dan bij de gemeente inzien of via de genoemde websites. 
 
Tot standkoming bestemmingsplan: 
 1) De gemeente op de website van de gemeente (www.haarlemmermeer.nl/bekendmaking) 
aan dat er een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling is. 
2) Er wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Ook dit wordt op de website 
aangekondigt. Dit ontwerp kunt u 6 weken inzien op het gemeentehuis of via internet 
(www.ruimtelijkeplannen.nl of www.overheid.nl ) 
Als u het niet eens bent met wat er in dit ontwerpbestemmingsplan over het water voor uw 
woning,  de woning van uw buren of in de buurt wordt aangegeven kunt u een zienswijze 
indienen (bedenkingen kenbaar maken). Met uw aanwijzingen kan de gemeente het 
ontwerpbestemmingsplan aanpassen voordat ze dit vaststellen.  
3) Het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Dit doet de gemeente binnen 12 weken nadat de 
(onder punt 2 genoemde) 6 weken voor het inzien is verlopen. 



Ook dit komt op de website te staan. Hierbij staat ook tot wanneer u bezwaar kunt maken 
tegen dit besluit. Een bezwaar is een bedenking waarmee u het besluit van de gemeente 
aanvecht. Hier hebt u 6 weken de tijd voor. LET OP het indienen van een bezwaar is alleen 
mogelijk als u eerder een zienswijze heeft ingediend. 
 
Buitenverlichting gemaal Lijnden 
De dorpsraad heeft bij de stichting BOEI geïnformeerd. 
Er is bij de renovatie heel veel misgegaan met de bekabeling rond de buitenverlichting. 
Diefstal en beschadiging zijn redenen om alles opnieuw te moeten installeren en aanleggen. 
Daar hangt een flink prijskaartje aan, dat op dit moment niet de hoogste prioriteit heeft. 
Er zal in de toekomst zeker naar gekeken worden. Ook stichting BOEI en restaurant Qunis 
willen daar hun steentje aan bijdragen. In de toekomst dus! 
Zoals u heeft kunnen lezen in het stuk over het ringdijk overleg doen wij er alles aan om dit 
punt ook via andere wegen bij de gemeente aan te kaarten. Verder kunnen we voorlopig 
alleen maar afwachten. 
 
Bomen in het parkje 
Bomen in het parkje tussen dijk en Hoofdweg westzijde was een verzoek tijdens de 
jaarvergadering. De  dorpsraad heeft Rijnland daar een brief over geschreven. 
In hun antwoord zeggen ze dat 10 jaar geleden het Waterschap Groot Haarlemmermeer het 
betreffende parkje in overleg met bewoners en een landschapsarchitect heeft gerealiseerd. 
Rijnland (rechtsopvolger van het Waterschap Groot Haarlemmermeer) onderhoudt het parkje 
nu. Zij zien geen meerwaarde in het bijplanten van bomen. Onder andere omdat de huidige 
inrichting onderhoudsvriendelijk is. 
In het reguliere overleg met de gemeente zullen onze wensen wel  worden overgebracht, 
misschien dat de gemeente dan iets voor ons kan betekenen. Ook is dit punt weer aangekaart 
bij het overleg over de ringdijk op 13 juni j.l. 
 

Boottocht, 3 september 2016 
Op zaterdag  3 september aanstaande  organiseert de dorpsraad een boottocht met lunch door 
Amsterdam. 
We verzamelen om 11.00 uur met koffie of thee bij "Later aan 't Water" , Nieuwemeerdijk 98 
Badhoevedorp (op de hoek van de Rijstvogelstraat ). Om 12.00 uur kunt u aan boord stappen 
van de boot. Daarna gaan we via het Nieuwe Meer door de sluis bij de Jachthaven naar 
Amsterdam. 
Na een rondvaart door (de grachten van) Amsterdam zullen we rond 15.30 uur weer bij ons 
begin punt aanleggen. 
 
Voor de start en eind locatie hebben we gekozen omdat we dan geen rekening hoeven te 
houden met de brugdienst van de Sloterbrug. 
 
Het uitje wordt georganiseerd en ook betaald door de dorpsraad. Voor u zijn er dus geen 
kosten.  
Omdat er niet heel veel parkeergelegenheid is aan de ringvaart verzoeken wij u om op de fiets 
te komen. 
 
We hebben een grote boot besteld, maar om te regelen dat iedereen die mee wil ook mee kan 
is het wel belangrijk dat u zich van te voren opgeeft voor deze tocht. 
 



Aanmelden kan tot en 26 augustus 2016 of tot de boot vol is , bij ons secretariaat (Inge 
Visser).  
Per mail: secretaris@dorpsraadlijnden.nl   
of een briefje in de brievenbus: Hoofdweg 60b  
Belangrijk is dat u uw naam,  adres, telefoonnummer en graag ook het e-mailadres opgeeft. 
Zonder adres kunnen wij u helaas niet op de lijst zetten.  
Dit uitje is alleen voor  buurtgenoten. Dus alleen voor inwoners van Boesingheliede en 
Lijnden! 
Wees er snel bij, want vol is vol! 
 

Burendag , 24 september 2016 
De burendag willen wij dit jaar opnieuw 's middags houden. Dan kan iedereen eerst de 
weekendboodschappen doen, (met kinderen mee) sporten, de tuin op orde maken. Kortom alle 
dingen die op zaterdag zo al moeten gebeuren doen, en dan: 
Zien wij  u graag tussen 15.00 en 18.00 uur bij de Oranjelinde, hoek Hoofdweg westzijde / 
Raasdorperweg. Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd. En we zorgen er ook voor dat 
er voor de kinderen iets te doen is. We proberen nog iemand die henna versieringen maakt op 
handen en een springkussen te regelen. 
En natuurlijk is er de prijsuitreiking voor degene die de mooiste foto van de bloeiende bollen 
van vorige jaar heeft ingestuurd. Als u dus foto's heeft ingestuurd komt u dan zeker. 
 
Gewijzigd maaibeleid 
Wij hebben vanuit Lijnden en Boesingheliede nog geen klachten gehoord over het nieuwe 
maaibeleid, behoudens de opmerkingen over het zicht bij het begin van de Raasdorperweg. 
Deze zichtbelemmering werd genoemd bij het overleg ringdijk van 13 juni j.l. en hebben wij 
inmiddels doorgegeven aan de gemeente via het meldingsformulier op de website van de 
gemeente. 
 
Als u klachten heeft over het maaibeleid, bijvoorbeeld ook dat er door het anders maaien 
slecht zicht is bij een uitrit of straathoek, dan kunt u dit zelf melden via: 
www.haarlemmermeer.nl/meldingen. 
 
De gemeente Haarlemmermeer is met ons en met andere dorps- en wijkraden in gesprek over 
de ‘verfijning van het maaibeleid’. Het maaibeleid is nu het gras flink omhoog is geschoten en 
er om financiële redenen veel minder wordt gemaaid, een veelbesproken onderwerp in de 
polder. De gemeente heeft de vele signalen opgepakt en wil nu in samenspraak met dorps- en 
wijkraden tot eerdergenoemde verfijning komen. 
 
De verfijning bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Ten eerste het verwijderen van het groen dat 
bankjes en ommetjes (wandelroutes) in de wijken en kernen overwoekert. Dat is inmiddels gebeurd. 
Voor het tweede onderdeel zijn de dorps- en wijkraden van cruciaal belang. Gebleken is dat door een 
‘uitruil’ van gebieden waar de maaifrequentie is verlaagd en gebieden die nog wel wekelijks aan de 
beurt zijn, veel klachten kunnen worden weggenomen. De gesprekken met de gemeente dienen ertoe 
om tot een ‘slimme’ uitruil te komen. 
  
Maaifrequentie 
Overeind dient hoe dan ook te blijven dat de maaifrequentie van in totaal 25 procent van het 
areaal omlaag moet. Dat moet om budgettaire redenen. De gemeente heeft namelijk na 
raadsbesluiten juist geïnvesteerd in wegen en de ondergrond daarvan. Dat was hard nodig 



omdat er sprake was van achterstallig onderhoud en dat kan op den duur leiden tot 
kapitaalvernietiging. Bovenal is geïnvesteerd in wegen omwille van de veiligheid. 
Sommige inwoners tonen zich bezorgd over de gezondheidsrisico’s die het maaibeleid met 
zich mee zou brengen. De gemeente heeft hierover advies ingewonnen bij de GGD en deze 
heeft gerapporteerd dat minder maaien geen bedreiging vormt voor de gezondheid.      
 
Wij houden u op de hoogte van het overleg met de gemeente over de verfijning van het 
maaibeleid. 
 
Voor meer informatie:  
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/effecten-verfijning-maaibeleid-snel-zichtbaar 
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/maaibeleid-moet-verfijnd-en-logischer 
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/vraag-en-antwoord-over-grasmaaien 
 
VOS 
Zoals u heeft kunnen lezen in de wekelijkse nieuwsbladen is handbal vereniging VOS 
verhuisd naar Zwanenburg. De eerste wedstrijd in Zwanenburg zal gespeeld worden op 27 
augustus. U bent hierbij uitgenodigd om te komen kijken. 
Het gebouw van Vos, het Vossennest staat nog hier in Lijnden. De verenigingen die gebruik 
maken van het Vossennest zullen dat voorlopig ook blijven doen. Het gebouw blijft nog zeker 
een jaar staan. 
Wij als dorpsraad proberen nu het geasfalteerde speelveld te behouden voor de buurt. Ook 
hebben wij de gemeente gevraagd het hekwerk om het speelveld te laten staan. De verlichting 
is wel al verhuisd naar het nieuwe veld in Zwanenburg. 
Graag willen wij ook van u weten wat u denkt over het speelveld. Wilt u dat dit blijft liggen 
of weet u een betere bestemming op deze plaats? U kunt uw wensen en ideeën doorgeven aan 
de dorpsraad. Via email: secretaris@dorpsraadlijnden.nl of postadres: Hoofdweg 60 b 
Lijnden. Uiteraard kunt u ook één van de dorpsraadleden aanspreken tijdens de boottocht op 3 
september of op de burendag, 24 september. 
 
Vergaderdata bestuur dorpsraad 
De vergaderdata voor 2016 zijn vastgesteld. In principe vergaderen wij  de laatste maandag 
van de maand (indien deze maandag een feestdag is, is de vergadering een week eerder). De 
vergaderingen vinden plaats in de Vluchthaven en beginnen na de zomer om 16.00 uur. 
De data in de eerst komende maanden zijn: 
29 augustus, 26 september en 24 oktober. 
De bestuursvergaderingen zijn openbaar. U mag dus altijd een vergadering bijwonen. Het is 
wel handig om vooraf bij ons secretariaat te melden dat u wilt komen. Wij kunnen u dan de 
agenda toe mailen, zodat u weet waar we het over gaan hebben. 
Het secretariaat (Inge Visser) kunt u bereiken via email: secretaris@dorpsraadlijnden.nl 
Uiteraard is zij ook telefonisch te bereiken, via (023)5552150  ,maar liever niet na 20.00 uur 
bellen. 
 
Het huren van een zaal(tje) in de Vluchthaven 
Het is voor contributieleden van de dorpsraad Lijnden mogelijk om de zaaltjes te huren onder 
dezelfde voorwaarden als een vereniging.  
U bent echter wel verplicht de beheerder, Sennie Chan, in te huren voor € 21,30 per uur. 
Hij zet dan alles klaar, bedient en ruimt op. 
De dorpsraad verstuurt de factuur.  
Vragen en regelen via de beheerder, Sennie Chan  0624535015. 



 
 
Website:  www.dorpsraadlijnden.nl 
Voor verdere informatie verwijzen we u naar deze website.  
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH) 

Bij het stukje over het Ringdijk beleid wordt SBOH genoemd, hierbij meer informatie over deze stichting: 

SBOH zet zich in voor de belangen van opstalhouders uit de Haarlemmermeer. Deze Stichting is 
opgericht toen bleek dat Rijnland zeer grote wijzigingen wilde gaan doorvoeren voor het opstalrecht 
(opstalcanon) en voornemens bleek dit ook te willen doen voor steigers aan de ringvaart. Dit nadat 
Rijnland in 2016 deze zaken had overgenomen van het Hoogheemraadschap Groot Haarlemmermeer. 

Op de website kunt u meer informatie vinden onder de links met "Officiele stukken en brieven", 
"Kranten en media berichten" en "SBOH Nieuwsbrieven", indien u op zoek bent naar voorbeelden 
van reactie brieven inzake Opstalrechten en/of Steiger-zaken, dan kunt u het best contact op nemen 
met het SBOH, Dhr. Hans G. Paar. 

Dit geldt uiteraard ook als u zich wilt aanmelden bij de Stichting SBOH.  

 
 
 
 

 
 


