
D O R P S R A A D  L I J N D E N   
LIJNDEN  HAARLEMMERMEER 
 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Lijnden, gehouden op 21 
mei 2008, in dorpshuis ‘de Vluchthaven’ te Lijnden. 
 

Aanwezig bestuur:  
• Jos Weel – voorzitter 
• Joop Baars – secretaris 
• Louis van Daalen – penningmeester 
• Hen de Jong 
• Jan Baars 
• Bram van de Ochtend 
• Kasia van Daalen 
• Gerrit Klaasse Bos 

 
Overige aanwezigen: 

• Sennie Chan – beheerder dorpshuis 
• Ineke Ebbers – raadslid Gemeente Haarlemmermeer 
• Peter de Graaf – rayonbeheerder Gemeente Haarlemmermeer 
• 14 belangstellenden 

 
 
1. Opening en mededelingen 
 
Jos Weel opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
  
 
2.          Goedkeuren notulen van 05 juni 2007. 
 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
 
3. Financieel verslag 2007 en begroting 2009. 
 
In het boekjaar 2007 is onze vereniging niets tekort gekomen, maar heeft ook niets overgehouden. De 
totale inkomsten bedroegen EUR 67.000,00, maar hetzelfde bedrag is ook uitgegeven. Wij hebben 
een winst van EUR 29,00 begroot, maar in werkelijkheid werd het boekjaar gesloten met een tekort 
EUR 300,00. De neergang van het jaar daarvoor werd goedgemaakt door het weer in bedrijf zijn van 
het Vluchthonk. Gemeente moet nog wel de kosten van de houtwormbehandeling terugbetalen.  
 
Door te hoge reserve voor vervanging van inventaris heeft de gemeente ons op de subsidie gekort 
van EUR 12.000,00 naar EUR 5.000,00 voor het jaar 2008. Wij hebben van deze reserve wel nieuwe 
tafels aangeschaft, deze worden vanavond voor het eerst in gebruik genomen. 
 
Vanaf 2002 is een duidelijk dalend tendens te merken – lagere bezoekersaantallen (door o.a. het 
rookbeleid en beperking van de openingstijden), lager alcohol gebruik. 
 
Begroting 2009: de begroting wordt zeer voorzichtig samengesteld, dan kan de werkelijkheid altijd 
meevallen. Voor 2009 houden wij rekening met een fors tekort. Onze reserves lopen terug, dus de 
gemeente dient bij te springen. Voor 2009 hebben wij een tekort van EUR 10.000,00 begroot, bij 
gelijkblijvend beleid. 
 
De stukken die bij de gemeente zijn ingeleverd zijn beschikbaar ter inzage. 
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4. Verslag kascontrole commissie. 
 
Leden: Arie Blom en Jos Bos. 
 
De kascontrole commissie heeft de boeken over 2007 in orde bevonden.  
 
De kascontrole commissie was bijzonder ingenomen met de manier waarop de administratie gevoerd 
wordt. 
 
 
5. Benoeming kascontrole commissie. 
 
De leden van de kascontrole commissie die de administratie over boekjaar 2008 zullen controleren 
zijn Jos Bos en Gerard Smit. 
 
 
6. Jaarverslag 2007. 
 
De beheerder van het dorpshuis Sennie Chan vertelt over de activiteiten die in 2007 plaats hebben 
gevonden. Elke avond hebben de vaste clubs gebruik gemaakt van ons dorpshuis. Er zijn ook enige 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (in samenwerking met Meerwaarde). 
 
De secretaris van de dorpsraad Joop Baars brengt zijn jaarverslag uit: 
 
Ook in 2007 stonden De Vluchthaven en Het Vluchthonk in ons dorp centraal. Niet alleen voor de vaste 
gebruikers, maar ook voor feesten en dat alles uitstekend geregeld door onze beheerder Sennie Chan. Nu hoort 
vanaf 2007 ook het overdekte speelveld van Petanque bij het centrum van ons dorp. 
Het jaar begon voor ons allen met de Winterborrel op 21 januari (waarbij de kinderen weer prijsjes kregen i.v.m. 
het ophalen van de kerstbomen) en eindigde met de kerstbrunch op Tweede Kerstdag. En tussen januari en 
december 2007 is er ook nog wel eens gebruncht en samengekomen, o.a. voor onze vorige algemene 
ledenvergadering op 5 juni.  Daar was o.a. bij aanwezig de Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders 
Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Thea Buiting en Roel den Daas. Belangrijk, als je aan de dijk woont, 
om je aan te sluiten bij die stichting. Samen procederen maakt immers sterker. 
Op 9 maart was er de officiële opening van Het Vluchthonk met een rookexplosie uit een replica van het gemaal 
Lijnden. Er werd een tegeltje tegen zinloos geweld geplaatst en de bouwcommissie kon worden opgeheven. De 
vergunning “zonder puntdak” was weliswaar nog niet binnen, maar zou spoedig volgen. Niet alleen alle 
vrijwilligers waren van de partij, maar ook ambtenaren en raadsleden van onze gemeente. Zij zagen Het 
Vluchthonk als lichtend voorbeeld hoe geld van het Fonds Wijken en Kernen zinvol en zuinig besteed kan worden 
door massaal vrijwilligers in te zetten. 
Het werd bijna op papier gegeven, dat de pot wijkbudgetten ons deze avond wel zou gaan vergoeden; wij konden 
ons geluk niet op, vulden de glazen nog een keer extra en dachten: wie het dichtst bij het vuur zit warmt zich het 
best. 
Na die avond hadden we helemaal de smaak te pakken, dienden allerlei aanvragen in voor het Fonds Wijken en 
Kernen en de pot Wijkbudgetten, maar een paar maanden later vielen de toezeggingen ons danig tegen. Alleen 
speeltoestellen bij Het Vluchthonk (die in 2008 geplaatst gaan worden) en de Bedrijvendag  werden gehonoreerd. 
Nou die bedrijvendag hebben we ons op 8 september goed laten smaken. Letterlijk en figuurlijk. De ondernemers 
wisten ons op een heel professionele manier op de hoogte te brengen van hun bedrijfsactiviteiten. De ruim 30 
deelnemers vonden het leuk om zo gastvrij ontvangen te worden bij vijf bedrijven en aan het eind van de dag was 
iedereen van mening, dat de opgedane informatie van die dag vast en zeker beter zou blijven hangen na een 
lekker drankje en hapje in de bar van Tex-Arco. Iedereen kon weer naar huis fietsen, bepakt met een kilo-pot 
zuurtjes van Van Zandbergen en nog wat herinneringen uit de pot Wijkbudgetten. Tijdens het fietsen zagen we 
dat het fietspad (onder aan de dijk) tussen Lijnden en Badhoevedorp helemaal klaar was. Ietsje langer geduurd 
dan gepland, wegens slechte ondergrond en drainage, maar het mag er vanaf het voorjaar van 2007 zijn. 
We kregen ook bezoek: 
Op 6 september van Peter de Graaf, Ewout Fennis en Matthie Vermeulen. Gesproken over de verkeersstructuur 
en de gebiedsontwikkeling rond de omlegging van de A9. Tussen Badhoevedorp en de omgelegde A9 moet 
groen gebied komen en dat wordt doorgetrokken naar Lijnden. De gemeente vindt dat de plannen rond de 
Raasdorperweg ingehaald gaan worden door de tijd. Zo zien we maar weer: de tijd heelt niet alle wonden. In 
2008 gaan we er meer van horen. 
Twee weken later ontvingen we op 21 september onze burgemeester Theo Weterings. Wij waren bij zijn 
installatie op 26 april geweest en ja, dan doe je wat terug . Omdat hij al in alle dorpen moet fietsen had Louis een 
virtuele fietstocht op een dvd gezet. Zo had hij meer tijd voor het aanhoren van onze wensen en problemen. Hij 
kan natuurlijk geen ijzer met handen breken, maar was wel opgetogen over de zelfwerkzaamheid in ons dorp. 
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Nadat we het raadslid Ineke Ebbers al jaren zo nu en dan bij een vergadering van de dorpsraad mochten 
begroeten, hebben we ook met Hans van Bijsterveldt een raadslid  gekregen die ons heeft geadopteerd. Hem 
hebben we op 10 november Lijnden laten zien. 
Zelf zijn we ook de deur uit geweest naar alle mogelijke bijeenkomsten rond geluidshinder. Het aantal vluchten 
neemt toe en er zijn duidelijk overschrijdingen. De “Alderstafel” bracht slecht nieuws voor Lijnden. Hier houdt 
Louis zich vooral me bezig en sinds vorig jaar weet u toch wat de LOI betekent? Jawel, Lijndense Overlast Index. 
Ook bijeenkomsten rond de Westelijke Randweg en het verkeersstructuurplan Badhoevedorp stonden op onze 
agenda. 
En zo gingen we vergaderend het oude jaar uit, in de hoop dat de parkeerproblemen rond het VOS-terrein in 
2008 opgelost gaan worden, evenals het  parkeerterrein met de oprit naast De Vluchthaven.  
 
 
7. Stand van zaken rond de geluidsmetingen – door Louis van Daalen. 
 
Er komen heel weinig reacties uit het dorp. Op de oproepen in de Boeselijn wordt niet gereageerd. 
Lijndenaren lijken zich niet te storen aan geluidsoverlast. 
 
Dorpsraad Lijnden neemt nu zitting in het VGP, waar 25 verenigingen lid van zijn (o.a. Tuinsteden 
Amsterdam en de Aker). De deelname neemt heel veel tijd in beslag en vereist heel veel studie (15-20 
emails per week met dikke dossiers).Vergadertempo ligt hoog. Voorlopig advies staat op de website 
van de dorpsraad en de radio-uitzending daarover staat er ook. 
 
Wij werken samen met GreenHub Badhoevedorp, de werkgroep geluidsoverlast van Dorpsraad 
Badhoevedorp. Zij doen heel veel om de route omgelegd te krijgen. De korte bocht die precies boven 
Lijnden loopt moet weg en het experiment moet beëindigd worden. Wat tegen ons werkt is het feit dat 
Zwanenburg zwaar isvertegenwoordigd in allerlei organisaties, o.a. de CROS. En zij maken zich zeer 
sterk voor het divergerend uitvliegen. 
 
Wij hebben de LVNL uitgenodigd om uitleg te geven tijdens de vergadering, maar helaas wilden zij 
niet komen. De LVNL heeft toegezegd t.z.t. samen met de vertegenwoordigers van de overheid naar 
Lijnden te komen, maar wanneer het wordt is nog niet bekend. 
 
De conclusie is dat het voor Lijnden niet minder wordt – het vliegen over ons dorp verhoogt de 
capaciteit. LVNL geeft geen duidelijke antwoorden. 
 
Geluidsnet – verbeterd maar wijkt nog af. Nomos meet niet onder 60db. Er is een afwijking in het 
functioneren van beide systemen van 2000-3000 vluchten per jaar geconstateerd. 
 
In vergelijking met de geluidssituatie van voor 2004 is de geluidsbelasting met 10dB toegenomen wat 
een verdriedubbeling van het geluid betekent. Dit is niet meer humaan.  
 
De gemeente ziet nu ook in dat Lijnden de klos is. Dat wordt door de politiek in persoonlijke 
gesprekken toegegeven. De WOZ is bij de klagers (dus in ons geval) flink omlaag. In andere gevallen 
ging de WOZ omhoog.  
 
Heeft het zin om te klagen? Het is nu pas doorgedrongen tot de LVNL dat het aantal klachten enorm 
is toegenomen en zij vragen zich af of het experiment nog door mag gaan. 
 
Lijnden krijgt sowieso met meer vluchten mee te maken. Rekening moet worden gehouden met 
510.000 tot 520.000 vluchten, omdat Schiphol zijn mainportfunctie wil behouden en verder uitbouwen. 
 
Het frustrerende is dat Lijnden elke keer overgeslagen wordt in de rapportages. Er wordt uitsluitend 
gesproken over het uitvliegen tussen Zwanenburg en Badhoevedorp in, en met geen woord over 
Lijnden gerept. 
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8. Rondvraag. 
 
Jos Weel 

• de overdracht van het Vluchthonk aan Meerwaarde is nog niet doorgegaan. Wij krijgen geen 
geld meer van de gemeente om e.e.a. in het Vluchthonk op te knappen. 

• Handhaving – tegenwerking van de gemeente m.b.t. het ontwikkelen van de kerk. Momenteel 
heeft de gemeente meer dan EUR 300.000 boete aan de gebiedsontwikkelaar opgelegd. 
Iedereen bij de gemeente vindt het bespottelijk, maar niemand doet er wat aan. De dader ligt 
op het kerkhof. 

 
Berend Joustra 

• In de Nieuwerkerkerstraat wordt veel te hard gereden. Is er iets aan te doen? 
o Peter de Graaf – aub melden bij de gemeente door het nummer voor klachten over 

openbare ruimte. Deze kwestie wordt ook in het overleg van Rayonbeheer met de 
dorpsraad meegenomen. 

 
De heer Worm sr.  

• Vorig jaar heeft de heer de Graaf beloofd om terug te komen om over de Raasdorperweg te 
praten, dat is tot op heden niet gebeurd. 

o Peter de Graaf – de Raasdorperweg is opgenomen in het verkeersstructuur plan, 
waarover op 05.06.2008 gepraat wordt in een raadssessie. Wij streven naar een 
omlegging, maar in een wat bescheidener vorm. 

• Recreatiepark – plannen zijn in te zien bij Jos Weel. 
 
Jos Bos 

• Het veld achter zijn huis wordt niet meer bijgehouden.  
o Jos Weel – het beheer van het veld behoort bij het waterschap en de Waterwolf. 

Dorpsraad heeft een aanvraag ingediend voor de aanplant van 2000 bloembollen in 
het najaar. De bedoeling is om ook de zijkanten van de Hoofdvaart van bloembollen 
te voorzien. Na het poten wordt een dorpsbarbecue georganiseerd. 

 
Een der belangstellenden 

• Het speelhuisje aan de veldweg is reeds een paar keer in brand gestoken. Niemand durft daar 
meer te spelen. Het verbrande huisje moet worden verwijderd. Het aanzicht nu heel 
beangstigend. 

o Peter de Graaf – gaat het navragen. 
 
 
  
9.         Sluiting. 
 
22:35 
 


