Dorpsraad Leimuiden

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Punt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

woensdag 15 april 2015
19.30 uur
De Ontmoeting
Dorpsstraat 49

Omschrijving
Opening
Mededelingen
Verslag vergadering 22 oktober 2014 (toelichting 1)
Huishoudelijk Reglement (toelichting 2)
Uitleg Visie Leimuiden 2025 (toelichting 3)
Werkgroep "Geluidhinder Kaag en Braassem Noord" met stand van zaken
betreffende geluid en ultra fijnstof
Leimuiden Natuurlijk "Bospark" (toelichting 4)
Knelpunten verkeerscirculatie / Foto's obstakels rondweg (toelichting 5)
Fietsmaatjes in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam (toelichting 6)
Projecten Kernen in hun Kracht (KihK) (toelichting 7)
Stand van zaken Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (toelichting 8)
Rondvraag
Interactieve deel voor discussie over: Visie, Leimuiden Natuurlijk, WMDL,
Knelpunten verkeercirculatie, projecten KihK, informatie website/forum
Terugkoppeling interactieve deel
Afsluiting met gelegenheid tot napraten
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Dorpsraad Leimuiden

TOELICHTING BIJ DE AGENDA
(1)

Het verslag van de vergadering van 22 oktober 2014 kunt u vinden op de
website of is op te vragen bij het secretariaat 509426. We hebben op het
concept d.d. 15-11-2014 een enkele reactie binnen gekregen, die is verwerkt.

(2)

Het Huishoudelijk Reglement is te vinden op de website of op te vragen bij het
secretariaat 509426. We hebben op het concept sinds 10-2-2015 één reactie
binnengekregen, die is verwerkt. Mocht u toch nog een nabrander hebben,
gaarne vooraf schriftelijk indienen t.b.v. de voortgang van de vergadering.

(3)

Er is door een werkgroep van de Dorpsraad in samenwerking met de gemeente
(Kernen in hun Kracht) een conceptvisie gemaakt voor Leimuiden 2025. Deze
visie is te vinden op de website of op te vragen bij het secretariaat 509426.
Graag horen we daarover uw mening, bij voorkeur schriftelijk voorafgaand aan
de vergadering en tijdens de vergadering in het interactieve gedeelte.

(4)

Leimuiden Natuurlijk heeft voor het Bospark een plan laten maken wat ze
tijdens de vergadering graag willen presenteren.

(5)

De foto's betreffende de obstakels op de rondweg zijn te vinden op onze
website.
Hier heeft u al op kunnen reageren, die vrijmoedigheid hebben weinigen
genomen. In het interactieve deel horen we graag of we hiermee door moeten
gaan, laat weten wat u er van vindt.

(6)

heeft een duofiets voor Leimuiden,
Rijnsaterwoude en Bilderdam beschikbaar. Over het hoe en wat krijgt u tijdens
de vergadering uitleg en de fiets is te bewonderen in het interactieve gedeelte

(7)

Er zijn een aantal projecten benoemd in het kader van kernen in hun kracht, die
worden toegelicht, u wordt uitgenodigd om mee te doen.

(8)

WMDL zal de stand van zaken betreffende het Dorpshart geven. Is er een
doorbraak? Ook is hiervoor ruimte tijdens het interactieve gedeelte.
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