Openingswoord DRL op ALV 11 oktober 2017 in De Ontmoeting

Hartelijk welkom op de 7de halfjaarlijkse Algemene LedenVergadering van de
Dorpsraad Leimuiden op 11 oktober 2017. Dit keer is de opzet anders.
Verantwoording wat en hoe wij zaken namens onze leden hebben opgepakt en
uitgevoerd, leggen wij in april volgend jaar tezamen met de jaarrekening af.
Nu is de begroting aan de beurt en hiermee hoort ook vooruitkijken. Dat
vooruitkijken willen wij positief maar wel gestructureerd inzetten. Welke
structuren zijn er? Wat wil je veranderen en waarom? Wat is mogelijk?
Hoewel het bestuur nog jong is van geest en lichaam wonen er in Leimuiden
nog veel meer mensen met een leeftijd lager dan die van ons. Daarom horen
wij ook graag meningen en visies van jeugd en jonge gezinnen. Vooruitkijken is
ook nadenken hoe wij willen dat Leimuiden er in de toekomst uitziet. Daar
moeten we met z'n allen, jong en oud, over nadenken. Nu is niet alles slecht
hier, want veel mensen willen in Leimuiden wonen. En dat heeft een reden.
Leimuiden heeft veel voordelen en biedt veel moois. Daar gaat het tweede
gedeelte van de avond over.
Maar we willen u toch ook informeren over een aantal zaken na onze laatste
ALV van 19 april 2017.
Er rest nog een laatste hobbel om te kunnen bouwen aan het door ons zo
gewenste Dorpshart. Morgen is de hoorzitting van de Raad van State en we
gaan ervan uit, zonder enig persoonlijk individueel belang te bagatelliseren, dat
we kunnen uitzien naar de ontwikkeling van ons Dorpshart Noord. Wellicht
komt nu ook de ontwikkeling van Dorpshart Zuid in een stroomversnelling.
Achter de schermen wordt ook hard gewerkt om het nieuwe
gezondheidscentrum gestalte en een plek in ons dorp te geven. De locatie die
nu in beeld is (Kruispunt/Snoopy) kan onze entree naar ons dorp totaal
wijzigen. Wij blijven de noodzaak voor een opvang en/of een woon‐
zorgcomplex in Leimuiden aandragen en zien ook hierin vorderingen.
In de ALV van vorig jaar oktober 2016 nam de ontwikkeling van de N207
passage Leimuiden een prominente plek in. In een jaar zijn er veel overleggen
en bijeenkomsten geweest waar de Dorpsraad Leimuiden zich heeft ingezet om

de belangen van de inwoners en ondernemers van Leimuiden te behartigen. De
belangen doorstroming, veiligheid, doorsnijding, leefbaarheid en aansluiting
zijn samengebracht tot een pakket van plannen en maatregelen op korte,
middellange en lange termijn. Dit totale pakket wordt gedeeld door de partijen
in het bestuursoverleg op 6 juli jl.
Op korte termijn spreken we over een kruispunt zonder stoplichten, een
alternatieve route voor doorgaand landbouwverkeer en een
snelfietsverbinding. Op middellange termijn moet er een oplossing komen voor
de knelpunten van de aansluiting Weteringweg en fietsoversteek rotonde
Vriezenweg en op lange termijn een aanpassing of alternatief van de
Leimuiderbrug met een westelijke of oostelijke randweg. Werkgroepen houden
zich bezig om alles verder uit te werken waarna de stuurgroep N207,
bestaande uit gemeente Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Provinciale
Staten voor het einde van dit jaar een beslissing neemt over de korte termijn
maatregelen. Het weren van landbouwverkeer uit de bebouwde kom is een
uitdrukkelijke wens en wordt gelukkig gesteund door velen. Hoe en waar is een
uitdaging.
Meer dan 2 jaar geleden is de Dorpsraad begonnen met een gedragen voorstel
tot verwijdering van verkeersobstakels en toen is gezegd dat wij ipv. opnieuw
asfalteren voor een reconstructie van Kerklaan wilden gaan. Nu is het ontwerp
met alle betrokkenen definitief geworden en dit zal een voorbeeld zijn voor de
overige wegen in Leimuiden. De renovatie en herinrichting van de Herenweg en
Willem van der Veldenweg volgen en ook daar is de Dorpsraad bij betrokken.
Binnenkort volgt een verdere stap in het proces van het Integraal Kindcentrum
Leimuiden (architectenkeuze) waarbij ook de inrichting van de Acacialaan
wordt meegenomen voor de verkeersafwikkeling. De Dorpsraad zal ook hierin
weer voor de belangen van alle Leimuidenaren opkomen en in overleg toezien
dat de gemeente zorgt voor ophalen en verstrekken van informatie.
Ook hebben wij van onze leden regelmatig op‐ en aanmerkingen gekregen over
het groen en straatmeubilair in ons dorp en recentelijk heeft de Dorpsraad met
de gemeente een rondje in ons dorp gelopen vooruitlopend op een schouw, en
actie ondernomen om een en ander conform onze wensen te wijzigen.

Wij zien ook mogelijkheden tot een impuls op het gebied van wandel‐, fiets‐, en
vaarroutes. Hoewel het niet ons grondgebied is, zijn partijen overtuigd dat
Leimuiden potentie heeft voor waterrecreatie en biedt de locatie aan
'Amsterdam Lake' (de Westeinder) ons een pracht van mogelijkheden ook voor
onze inwoners zelf, ook zonder een Drechtdoorsteek. Daarnaast moeten we
zuinig zijn op het waardevolle landschap van polders en oevers. We moeten
goed nadenken over een ontwikkeling van de Drechtzone, een bijzonder deel
van de gemeente, en niet te snel projectontwikkelaars willen volgen.
De stagnatie van het project Leimuiden‐West bood ons de mogelijkheid om
breder te denken over het invullen van ruimte in en om Leimuiden. Prachtige
toekomstplannen voor Leimuiden zijn toen opgenomen in een bijlage van de
zogenaamde Integrale Ruimtelijke Notitie over wonen, groen en verkeer. Voor
wie bouw je wat en waar? Hoe ga je het verkeer afwikkelen? Hoe behoud je
het groene dorpse karakter? In het proces van de actualisering van de
Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie spelen deze zaken een belangrijke
rol. Inspraakavonden zijn niet intens bezocht door veel Leimuidenaren maar
individuele meningen zijn naast die van de Dorpsraad gedeeld met de
gemeente. Er hoort natuurlijk altijd ruimte te zijn voor een individuele mening
maar gezamenlijk, via de Dorpsraad, bereik je ons inziens meer. Het huidige
ontwerp van ons dorpsperspectief voldoet niet aan onze wensen maar dit
proces loopt nog en wij komen daar bij een andere gelegenheid op terug.
Onze dorpsvisie 2030 is een product van vele inbrengen geworden waar wij
Leimuidenaren veel van onze nabije toekomstwensen in verwerkt zien.
Ons motto " je hele leven in Leimuiden kunnen wonen met voor alle generaties
voldoende voorzieningen" is ambitieus maar we blijven ons met uw steun
hiervoor inzetten.
Ik wens u een fijne avond.

Monique Verkerk‐Vandeveen.

