OPENINGSWOORD THEMA‐AVOND VERGADERING DORPSRAAD LEIMUIDEN OP
17 OKTOBER 2018.

Hartelijk welkom op deze 9de halfjaarlijkse Ledenvergadering van DRL op 17
oktober 2018 wederom in De Ontmoeting.
Speciaal welkom voor onze raadsleden van de gemeenteraad, de wethouder
mevrouw Van der Meer, onze sprekers de heren Loekenbach, Van Enckevort ,
Grovenstein en Kempers, voorzitters van verenigingen en stichtingen en
natuurlijk de leden van onze vereniging.

Deze avond staat geheel in het teken van goede leefbaarheid en dan met
name een link naar duurzaamheid. De volgende keer leggen wij weer
verantwoording af over onze activiteiten en financiën.
Bij het schrijven van dit woord heb ik uiteraard gelezen wat ik in mijn vorige
openingswoord heb genoemd en de warme zomer heeft ons allen misschien
wel wat traagheid opgeleverd. Op onze website en facebook en door de
nieuwsbrieven proberen wij u toch doorlopend op de hoogte te houden van
het wel en wee van ons dorp. Maar in deze zomer bleef het lang rustig.

Nog even in vogelvlucht een korte terugblik tov de vorige ALV. De vlaggen op
ons dorpsplein wapperen nog , de sloop wordt verwacht voor het einde van
2018 en de omgevingsvergunning is verleend maar een aantal van ons heeft
zorgen geuit over het verlies van de 4 beuken. Ook wij hebben onze zorgen
over het groen in ons dorp en willen graag dat er een goede afweging in
besluitvorming vooraf plaatsvindt.
Voetbalvereniging Kickers'69 zal snel gaan starten met de ontwikkeling van het
kunstgrasveld en dan zal de tennisvereniging en de bouw van ruim 100
woningen volgen.
De Kerklaan is klaar, de bus rijdt weer door ons dorp maar bij deze nogmaals
het verzoek om ook nu op dorpse snelheid, 30 km, te rijden.

De verkeersafwikkeling van het project IKCL in tevredenheid met de
omwonenden is nog een uitdaging maar ik heb vertrouwen op een goede
uitkomst.
Over de recreatieve ontwikkeling van de zuidwestelijk oevers van de
Westeinder is er nog geen nieuws te melden. Jammer want we hadden het
koele water best willen benutten in deze hete zomer. Wel is er een plan voor
recreatieve ontwikkeling van een kleinschalig vakantiepark op de voormalig
Boot Betonlocatie, waarbij wij aandacht blijven vragen voor de zorgen uit de
omgeving en de verkeersafwikkeling.
Op 5 juli heeft de provincie in samenwerking met de gemeente Kaag en
Braassem een bewonersavond over de N207 Passage Leimuiden georganiseerd
en er is tijdens de zomer geen spectaculair vervolg op gekomen. We wachten
weer de uitnodiging voor een vervolgoverleg af en proberen constructief bij te
dragen aan het zoeken van een oplossing maar eerlijk gezegd zien wij een grens
komen. Waar een wil is, is een weg maar dat gaat in dit proces niet altijd
letterlijk op.
Aan het bouwen van het gezondheidscentrum wordt verder gewerkt net als
aan de plannen van een kleinschalig woon‐zorgcomplex .
Al met al veel projecten in Leimuiden en dat zal in de nabije toekomst veel van
ons allemaal vragen. Infrastructuur en veilige verkeersafwikkeling zal jaren
lastig zijn maar voorbereiding is het halve werk. Alle input die wij kunnen en
willen geven is van belang om dit proces goed te doorlopen. Aarzel niet om
avonden te bezoeken of ons te helpen om dit zo goed mogelijk vanuit
Leimuiden te sturen.

Het valt niet altijd mee om het voor iedereen goed te doen. Er moet sprake zijn
van een complete, juiste afweging van belangen en doelen , van winsten en
verliezen en van vooruitgang of stilstand. Soms een persoonlijk belang maar
ook een collectief belang. Soms worden tegenargumenten in een proces gezien
als weerstand . Maar elk nadeel heb zun voordeel. Ik denk dat er zonder
weerstand geen vooruitgang mogelijk is. Een vliegtuig gaat ook altijd met
tegenwind omhoog. En dat is dan mooi een overgang naar vanavond.

Onze economie groeit, we willen meer huizen en kunnen meer besteden en
gaan ook meer op vakantie. We zitten dicht bij Schiphol. Voordeel is dat we
snel bij het vliegveld of thuis zijn maar het heeft ook nadelen. Hierover gaat
expert Rob Loekenbach u volledig informeren.
Daarna neemt duurzaamheidsexpert Guido van Enckevort u mee in de nieuwe
wereld van duurzaamheid, waar wij allemaal aan kunnen bijdragen. Milieu en
opwarming van de aarde treft ons maar ook onze generatie na ons. Daar
moeten we ons nu echt druk om maken en in actie komen.
Na de pauze volgen voorbeelden uit Leimuiden waarbij al duurzaam wordt
ondernomen en gewerkt en willen we met u in gesprek aan de hand van
stellingen.
Ik geef nu het woord aan bestuurslid Co Moolhuizen die ons mee zal nemen
door deze avond.
Ik wens u een fijne avond en aarzel niet om een van ons te benaderen. Wij
doen het voor u.

Monique Verkerk‐Vandeveen.

