Welkomstwoord bij de Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Leimuiden
op 12 oktober 2016
Hartelijk welkom op deze ALV van de DRL.
Fijn om zoveel leden en belangstellenden naast onze speciale gasten te zien.
Mijn eerste vergadering als voorzitter, anders dan bij erelid en oud‐voorzitter
Leen Overbeek maar wel met een gebruikelijk openingswoord.
Wat is er gebeurd sinds onze vorige ALV op 21 april 2016?
Sommigen zeggen veel, anderen niets. Leimuiden bruist nog niet altijd, maar er
borrelt van alles.
Belangrijk is dat onze visie, samen met u opgesteld, een levend document is
geworden en leidt tot acties. Vanuit de gemeente K&B wordt nu met spoed een
integrale ruimtelijke notitie ontwikkeld op het gebied van wonen, verkeer en
groen. Dan heb je een kader waarin de wensen van Leimuiden kunnen worden
omgezet in projecten die kunnen slagen.
Wat wensen we? Je hele leven lang in Leimuiden kunnen blijven wonen als je
dat wilt. Wat hebben we nodig? Een mooi dorpshart, toekomstgerichte
sportcomplexen een kindcentrum ter vervanging van de oude scholen, een
opvang voor ouderen en gezondheidscentrum, nieuwe betaalbare woningen
voor jong en oud, toename winkels en bedrijvigheid, maar ook veilige
verkeersdoorstroming voor een ieder in en uit ons dorp met veel groen en
contact met water. Veel wensen, veel projecten ... er is van alles aan de gang.
Wij verzenden nieuwsbrieven, houden website en facebook bij en
organiseerden een burendag naast 2 keer per jaar een ALV. Juist om uw belang
of wens te weten. Schroom niet om een van ons te benaderen.
De N207‐passage Leimuiden komt vanavond exclusief aan bod, juist om uw
stem, belang, mening of visie te horen.
Veel projecten hebben vertraging opgelopen of stagneren, maar nu is het tijd
om doelen en wensen te verwezenlijken. Leimuiden wordt prachtig! Wij
geloven daarin en zetten ons daarvoor keihard in.
Fijne avond.

