OPENINGSWOORD ALGEMENE LEDEN VERGADERING DORPSRAAD LEIMUIDEN
OP 11 APRIL 2018.

Hartelijk welkom op deze 8ste halfjaarlijkse bijeenkomst van DRL op 11 april
2018 wederom in De Ontmoeting.
Speciaal welkom voor onze oude en nieuwe leden van de gemeenteraad,
wethouder mevrouw Peters en mevrouw Burgemeester Van der Velden,
bestuurders van verenigingen en stichtingen en natuurlijk de leden van onze
vereniging.
In deze vergadering willen wij toelichten hoe wij als bestuur van DRL voor u
het afgelopen jaar een aantal zaken hebben opgepakt en uiting hebben
gegeven aan ons motto: Leefbaarheid in Leimuiden dwz "je hele leven kunnen
blijven wonen in Leimuiden met voor alle generaties voldoende
voorzieningen". Een ambitieuze doelstelling wat zoals u gaat zien en horen ook
veel tijd en energie heeft gekost.
Bij het schrijven van dit woord heb ik uiteraard gelezen wat ik in mijn vorige
openingswoord heb genoemd en ik ben heel blij dat er weer vooruitgang is .
Wij worden steeds meer betrokken bij de processen en projecten die voor ons
allen van belang zijn en maken deel uit van het ontwikkelingsproces. Tijdens
deze processen komen wij voor de belangen van alle Leimuidenaren op en
kunnen steeds meer tijdige en volledige info verstrekken. Op onze website en
facebook en door de nieuwsbrieven proberen wij u doorlopend op de hoogte
te houden van het wel en wee van ons dorp.
Nog even in vogelvlucht de successen na de vorige bijeenkomst. De vlaggen op
ons dorpsplein zijn recent vernieuwd en kunnen met recht wapperen: ons
dorpshart wordt ontwikkeld. Het project Leimuiden‐West, sport en woningen,
is ver gevorderd. De kerklaanreconstructie, veilige auto‐te‐gast profiel, is
gestart. Het proces en dan met name de verkeersafwikkeling van het project
IKCL wordt aangepakt in overleg met gebruikers en inwoners, evenals de
reconstructie van de Willem van der Veldenweg. Ook kleinere projecten zoals
bankjes, watertappunt in Bilderdam, fiets‐en wandelpaden, aanlegsteigers voor
passanten en veilige zwemplek voor oudere jeugd zijn nog niet afgerond maar

wel in zicht. Naast het bewaken van de processen van de lopende projecten
gaan wij ons uiteraard ook weer inzetten voor toekomstige projecten welke de
leefbaarheid in Leimuiden kunnen vergroten. We gaan ook proberen een
verbinding te maken tussen de verschillende verenigingen en stichtingen dmv
een overleg met als doel een gemeenschappelijke jaaragenda voor Leimuiden.
Maar oa het project N207 Passage Leimuiden loopt anders dan wij willen en
ook over het afwikkelen van het doorgaande landbouwverkeer buiten ons dorp
om is het laatste woord nog niet gezegd. Ook hierop zullen wij een toelichting
geven. Deze staat expliciet op de agenda naast de recreatieplannen voor de
Westeinderplassen. Als extra nog niet vermeld agendapunt is de laatste
ontwikkeling van een gezondheidscentrum. Dit is na het opstellen en
verspreiden van de nieuwsbrief voorjaar 2018 bekend geworden en dat willen
wij u niet onthouden. Dit positieve nieuws van onze huisartsenpraktijk De
Linde voegen wij nog als extra punt bij. Natuurlijk is er dit keer de financiële
jaarrekening en de bestuursverkiezingen. En dat is dan het eerste gedeelte.
Na de pauze dit keer geen presentatie maar een forumdiscussie met veel
interactiemogelijkheid. Een volgende keer is wellicht duurzaamheid en/of
ontwikkelingen van milieu of Schiphol aan de orde. Eigenlijk gebeurt er veel in
en om Leimuiden waar wij ons gezamenlijk over kunnen buigen. Daar zet het
gehele bestuur van DRL zich voor u voor in. Als u nog meer wilt weten of met
ons wilt spreken na deze avond weet u ons inmiddels te vinden, is ons
gebleken. Met elkaar communiceren blijft heel belangrijk.
Een hele volle agenda met veel verschillende zaken dus laten we maar snel
beginnen.
Fijne avond.

Monique Verkerk‐Vandeveen.

