Dorpsraad Leimuiden
OPROEP EN UITNODIGING
Wat vragen we?
Een paar uur per week van je vrije tijd;
De mogelijkheid om ook af en toe op
werkdagen beschikbaar te zijn voor overleg;
Affiniteit met en interesse in de
ontwikkelingen en leefbaarheid van ons
dorp;
Woonachtig in Leimuiden;
Enige ervaring met een bestuursfunctie is
een pré.

De Dorpsraad zoekt bestuursleden!
Een dorp als Leimuiden kan niet zonder Dorpsraad!
De Dorpsraad heeft namelijk een belangrijke functie
voor Leimuiden. Via de Dorpsraad als verbinding
tussen inwoners en overheid hebben de inwoners
bijvoorbeeld een stem in de plannen die de
gemeente en provincie met ons dorp hebben. En dat
gaat ons allen aan! Daarbij zijn de (bestuurs)leden
op vele fronten actief: variërend van meedenken over
ouderenopvang en huisvestingsbeleid tot overleg
met gemeente, provincie en andere betrokkenen
over de passage (het kruispunt) van de provinciale
weg N207 en de aansluiting van ons dorp daarop.
Ook op bestuurlijk niveau met B&W en
provinciebestuurders!

Ons dorp staat in de komende jaren een groot aantal
ontwikkelingen te wachten, zoals het dorpshart, het
IKC, reconstructie van verschillende wegen, het
weren van sluipverkeer en doorgaand
landbouwverkeer, de nieuwbouwplannen in
Leimuiden-West en – natuurlijk – de passage van de
N207. Dat vraagt om betrokkenheid van de inwoners,
dus van de Dorpsraad en haar bestuur!

En we zien dat onze reacties en ideeën worden
gehoord en serieus worden genomen, waardoor we
met onze inbreng zichtbaar bijdragen aan de
leefbaarheid van Leimuiden. Dat vereist draagvlak
door een voldoende groot ledenaantal, liefst
vertegenwoordigd in elke wijk. Met actieve leden
soms in een werkgroep, maar ook bestuurlijke kracht
richting de gemeente en provincie.
Kortom: Leimuiden kan niet zonder Dorpsraad!

Als je interesse hebt en hier meer over wilt weten,
meld je dan via info@dorpsraadleimuiden.nl en we
nemen snel contact met je op. Je kunt natuurlijk ook
met een van ons bellen. En kijk ook eens op de
website: www.dorpsraadleimuiden.nl
Het interim-bestuur van de Dorpsraad Leimuiden,
Willem Weijers (06-10894015);
Leen Overbeek (06-51142802);
Reinier Besemer (06-51364509).

Maar: de Dorpsraad kan niet zonder bestuur! En
daarom zoeken we dorpsgenoten die hun steentje
willen bijdragen en een deel van hun vrije tijd willen
inzetten als bestuurslid voor onze vereniging. We zijn
op zoek naar 5 bestuurskandidaten. Het bestuur wijst
uit hun midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester aan.
Waarom zou je het doen?
- Je bent betrokken bij de ontwikkeling van
ons dorp;
- Je kunt invloed uitoefenen op plannen van
gemeente en provincie;
- Je breidt je netwerk uit met medebewoners,
ambtenaren en bestuurders;
- Je doet bestuurservaring op;
- Je maakt deel uit van een betrokken groep
dorpsgenoten die zich actief inzet voor de
leefbaarheid van Leimuiden.
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Dorpsraad Leimuiden
OPROEP EN UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering
dinsdag 4 juni 20:00 uur in de Ontmoeting.
We hopen door deze oproep kandidaten voor een
nieuw bestuur te kunnen presenteren.
Verder willen we u bijpraten over de stappen, die
het interim-bestuur heeft gezet op een aantal
lopende onderwerpen.
Passage/kruispunt N207
Het belangrijkste onderwerp betreft de oplossing
voor het kruispunt N207 van de provincie ZuidHolland met smart mobility (slimme verkeerslichten)
enenkele fysieke aanpassingen van het kruispunt.
Verplaatsing bushaltes Esso naar resp. van
Groeningen R-net 470 en de brandweergarage bus
56. Tevens komt er één(i.p.v. twee)
oversteekplaatsvoor het langzame verkeer aan de
Zuidzijde. Tijdens de informatieavond van de
Provincie ZH op 24 april is het plan toegelicht aan ca
70 aanwezigen. De gemeente K&B heeft zoals
bekend 16 meivan 17:00 tot 20.30 in de
Ontmoeting een projectenmarkt georganiseerd, met
o.a. de aanpassingvan de (passage) kruising N207.Zie
de toelichting hierna.
Aanpassingen
De oplossing vraagt ook aanpassingen aan onze
lokale wegen door de gemeente. In het bijzonder
voor de veiligheid van fietsers en voetgangers op de
Bakhuizenlaan, Stapenseastraat, Tuinderij, Kloofpad
en Dorpsstraat,hier o.a. de 30 km zone uitbreiden.

•

• Idem Verbreden trottoir. Van en naarDorpshart
Noord een voetgangersoversteekplaats/Zebra

•

•

Herinrichting kruising Noordeinde/Tuinderij,
Lianderhuisje is leeg, eigendom gem. K&B
Aanpassen voorrangsregeling

Verplaatsen bushalte naar hoek
Noordeinde/Grietpolderweg
Opstelstrook naar links laatste deel verdubbelen?

Kruising Kleine Oase herzien. Uitbreiding van de
30 km zone dus voor de gehele bebouwde kom
• Fiets/looproute naar kruising N207
Verplaatsing bushalte lijn 56 Tuinderij en
Essonaargroenstrook voor entree
brandweergarage
Optie doortrekken fietspad Herenweg langs BB-laan?

•

Een veilige oversteek BB-laan bij Oosterweg.
Verbreding fietspad, behoud groenstrook bij de
geluidswal en verlengen van de dubbele rijstrook
i.v.m. gevaarlijke inhaal acties
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De Provincie ZH wil aanbesteden voor eind 2019,
realisatie 2020, zo mogelijk samen met de
aanpassingen binnen de gemeente K&B
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