Openingswoord Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Leimuiden op 19
oktober 2017.

Hartelijke welkom op deze 6de halfjaarlijkse ALV van DRL.
DRL opgericht op 5 mei 2014, dus nog geen 3 jaar geleden, heeft als doel het
bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners bij het wel en wee van het
dorp en het behartigen van de belangen van inwoners van Leimuiden op het
gebied van wonen, leven en werken in Leimuiden. Betrokken zijn wij:
inwoners, ondernemers, recreanten, gemeente Kaag en Braassem, maar zeker
ook de leden, en de leden van het bestuur en de werkgroepen van deze
dorpsraad.
Door onze vergaderingen, website, facebook en nieuwsbrieven proberen wij u
mee te nemen op onze tocht naar de verbetering van leefbaarheid in ons dorp.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft en willen graag samen
met u de weg bepalen. Er moet mij, als voorzitter, wel iets van het hart.
Het gehele bestuur, onbezoldigde vrijwilligers naast hun werk‐ en priveleven, is
keihard voor Leimuiden bezig en staat open voor uw mening of visie maar
recent werden wij geconfronteerd met een ongewenste tijdrovende,
vervelende situatie.
DRL is niet gelieerd aan enige politieke partij. Wij contacten wethouders heren
Haarman, Schoonderwoerd, Hoek, mevrouw Peters of burgemeester mevrouw
Van der Velde en personen uit ambtelijke organisatie van gemeente of
provincie, overige voorzitters van dorpsraden, verenigingen of stichtingen,
daar waar het hun portefeuille of werkzaamheden betreft onafhankelijk van
politieke kleur.
Helaas heeft een lid van ons bestuur zich wel politiek uitgelaten en wij hebben
daar als bestuur over besloten dat een bestuurslid niet actief kan zijn in de
politiek naast een bestuursfunctie in DRL. Dit zal ook niet meer voorkomen
maar wel wil ik nog zeggen dat er altijd 2 kanten zijn aan elk verhaal. Zeker met
journalisten.
Ook Willem Alexander was een beetje dom en is nu onze Koning.

Wij zullen ons bestuursprofiel conform opstellen om deze negativiteit te
voorkomen. Want wij willen positief verder.
En positief nieuws kunnen we ook brengen na nog geen 3 jaar DRL.
Wij zijn steeds meer bereikbaar geworden voor onze doelgroep, hoewel wij
graag toch nog meer inwoners als lid van DRL zou willen zien, en dit maakt ons
ook steeds meer een gesprekspartner namens inwoners van Leimuiden. Ook
de Leimuidenaren zelf worden meer actief in de ontwikkeling van ons dorp.
Inzet van leden in werkgroepen wordt meer maar kan nog meer groeien. Wij
hebben veel kennis en ervaring in ons dorp en doen daar graag een beroep op.
Gezamenlijk maken we Leimuiden prachtig. Stilstaan/stagnatie is geen optie
maar hoe en waar gaan we bouwen en ontwikkelen? Denk mee met je dorp
over de toekomst. De eerste stappen zijn gezet, nu nog in draf naar volgende
hindernis. Binnenkort verandert ook de entree en het hart van Leimuiden,
maar dat goede nieuws laat ik graag vanavond aan anderen over.
Vooral in het proces tussen gemeente en burgers zie je een kentering. Vooraf
overleggen met de DRL, hoe , wat en waar en de gehele kern betrekken in de
besluitvorming is verder ontwikkeld in een jaar. Ik noem het proces van IKC,
Kerklaanreconstructie, ouderenzorg en de passage N207 Leimuiden. Niet aan
de andere kant van het water iets op papier zetten, maar in samenspraak met
DRL en de inwoners van Leimuiden naar een breed gedragen oplossing komen.
Want het is ons dorp en wij willen betrokken worden in de besluitvorming over
de leefbaarheid in ons dorp. De DRL neemt geen standpunt in maar wij willen
dat ieders mening en visie wordt gehoord. Daarom deze avond om met u
samen te bepalen waar wij, het bestuur van de DRL, ons op moeten richten,
namens u.
Ik wens u een fijne en vruchtbare avond en toost graag met u na afloop op een
prachtig Leimuiden voor iedereen.
Monique Verkerk‐Vandeveen

