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Beste leden en mededorpsgenoten,
Eerst een woordje van Leen Overbeek, onze
voormalige voorzitter:
Mijn laatste bijdrage als voorzitter in de nieuwsbrief.
Nu we als Dorpsraad onze plaats hebben verworven
in het krachtenveld tussen overheid en burger, is het
moment gekomen om het stokje over te dragen.
Na twee jaar staat de dorpsraad op de kaart, zowel
richting de inwoners, als de
gemeente en de provincie.
Inwoners van Leimuiden
worden
geïnformeerd via een
actuele en informatieve
website, Facebook en de
nieuwsbrieven.
De visie van de Dorpsraad is gericht op leefbaarheid,
levendigheid en bedrijvigheid. In dat licht wil ik
graag een lans breken voor gebruik van het open
landschap door de inwoners van Leimuiden. Denk
aan toegankelijkheid van de Drechtoevers, zoals de
dijk bij de ijsbaan, de dijk achter het Noordeinde
naar de zogenaamde wildernis en de Meerewijck.
Wat heeft Leimuiden aan het open landschap van de
vuilnisbelt met hoog opgaand onkruid, niemand
heeft daar een doorkijk? Waarom geen intrekking
plan Beukenlaan IV en Leimuiden West doorgang
laten vinden onder de strenge condities die de
provincie al vereist. Geen grote villa's, maar
bebouwing passend bij de bestaande Meerewijck en
de openheid van de polder. Maak de recreatie
zichtbaar vanaf het water door levendigheid aan de
oevers in het dorp. Zie ook mijn openingstoespraak
op de ledenvergadering 21 april jl. die op de website
staat.
Ik dank u voor het vertrouwen en uw waardering
voor het werk van het bestuur van de dorpsraad.
Het bestuur gaat er
vol voor in de
nieuwe
samenstelling
onder leiding van
Monique Verkerk.
Geef ze uw steun.
Leen Overbeek
www.dorpsraadleimuiden.nl

Vlaggen op de braderie
Tijdens de braderie op 15 juni 2016 stonden
bestuursleden van de Dorpsraad Leimuiden weer
klaar om al uw vragen te beantwoorden. Er zijn een
hoop boeiende gesprekken gevoerd met de
voorbijgangers. Een twintigtal mensen zijn ter
plekke lid geworden van de Dorpsraad. Ons totale
ledenaantal komt daarmee op 444. Daarnaast
hadden we een 3tal verschillende maten vlaggen
van Leimuiden te
koop aangeboden.
Vooral de
botenvlag (maat
70 bij 100) was
een groot succes
en snel
uitverkocht. Het is
erg leuk om op steeds meer plekken de vlag van
Leimuiden te zien wapperen. Wilt u er ook één? De
vlaggen zijn nog bij ons na te bestellen via het
secretariaat.
Dorpshart
We zijn voor de zomervakantie nog druk aan de slag
geweest voor ons dorp. Zo hebben we veel overleg
gehad met de gemeente en de provincie.
Ons aller aandacht gaat natuurlijk uit naar de
ontwikkelingen,
of meer het
gebrek daaraan,
rondom het
Dorpshart. In de
krant heeft u
kunnen lezen
dat er wat vertraging is gekomen in het proces.
Echter, het ziet er nu naar uit dat het weer de goede
kant op gaat met de gesprekken. Binnen niet al te
lange tijd zal er met onderdeel Noord (Maarse en
Kroongebouw) gestart kunnen worden.
Integraal Kind Centrum
Een andere interessante ontwikkeling is de bouw
van een Integraal Kind Centrum waarin de drie
basisscholen, de peuterspeelzaal en de
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kinderopvang samen zullen gaan. Er is al een aantal
openbare informatiebijeenkomsten geweest. Na de
zomer wordt een locatie voor het IKC gekozen.
Daarna zal de architect gaan tekenen. Er komt nog
volop ruimte voor inbreng en inspraak.

in en om Leimuiden (waar blijft het groen, waar mag
er gebouwd worden, waar kan het groen verbeterd
worden en hoe een verbinding te maken tussen
verschillende deelgebieden). Het bestuur van de
Dorpsraad zal actief betrokken worden bij de
ontwikkeling van deze plannen. Te zijner tijd zullen
we de voortgang naar u terugkoppelen. We hopen
dan ook van harte dat u die plannen van feedback
zou willen voorzien. Dit is wat ons betreft dè
gelegenheid om ons dorp met zijn allen vorm te
geven voor de toekomst.

N207
De N207 en alles wat eromheen afspeelt heeft onze
doorlopende aandacht. De nieuwe gedeputeerde is
genegen om
weer eens
goed te
kijken naar
alle voors en
tegens wat
betreft de
Passage. Daarnaast trekken we samen met de
Dorpsraad Rijnsaterwoude op om er voor te zorgen
dat het zware landbouwverkeer in de (nabije)
toekomst niet meer door de dorpen hoeft te rijden.

Dagopvang ouderen in ‘t Spant
Zoals op de Algemene ledenvergadering op 21 april
al is aangekondigd is het de dorpsraad gelukt om na
de zomer een pilot te starten voor Dagopvang voor
ouderen in de Spantbar van onze Leimuidense
sporthal. Dit is een mooi resultaat, waardoor onze
ouderen niet meer noodgedwongen voor
Dagopvang
naar andere
kernen of
gemeenten
hoeven te
reizen! In
samenwerking
met Wijdezorg, Tom in de Buurt en de Driemaster
zal er (naar verwachting) in de week van 3 oktober
gestart worden met Dagopvang te beginnen met 23 dagen per week. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen en behoefte kan het aantal dagen nog
verder worden uitgebreid. De publiciteit hierover zal
begin september via flyers bij o.a. huisartsen,
diverse websites en socialmedia in gang worden
gezet. Vrijwilligers die willen helpen kunnen zich nu
al aanmelden via het telefoonnummer van Tom in
de Buurt: 088 900 4567.

Verkeersplan
Verkeer in het dorp blijft ook een lastig punt. Vooral
de Kerklaan blijft een bottleneck. Dit najaar gaat er
actie ondernomen worden door de gemeente door
niet alleen de Kerklaan te herstructureren, maar ze
stelt tevens een notitie op voor alle
verkeersstromen in Leimuiden. We hebben hier al
vanaf de oprichting van de Dorpsraad naar
gevraagd. We zijn daarom ook zeer verheugd dat de
gemeente ook de nut en noodzaak in is gaan zien
van een integraal verkeersplan.
Gebiedsvisie
Ditzelfde geldt voor twee andere speerpunten uit de
Visie van de
Dorpsraad (zie
website). De
gemeente komt
binnenkort met
zowel een
plan/visie voor
wonen in
Leimuiden (waar wordt er wat gebouwd en voor
wie), als met een plan voor de structuur/het groen
www.dorpsraadleimuiden.nl

Voortgang kleinschalige woonzorgvoorziening voor
ouderen
Door het ontbreken van een woon-zorgvoorziening
moeten ouderen als zij niet meer zelfstandig kunnen
wonen het dorp uit. Dit geldt voor ouderen uit
Leimuiden maar ook voor Rijnsaterwoude. Dat er
een tekort aan plaatsen voor beschermd wonen is
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wordt ook in de Maatschappelijke agenda 20132016 (MAG) van de gemeente Kaag en Braassem
vermeld. Oud worden in het eigen dorp is daarom
niet voor alle inwoners mogelijk.
Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente de
komende jaren rekening moet houden met een
grote stijging van het aantal ouderen, zodat ook de
vraag naar psychogeriatrische zorg zal toenemen. In
groeikernen, zoals Leimuiden, zouden er
woonserviceszones moeten worden ontwikkeld.
Woondiensten Aarwoude was voornemens om een
woon-zorgcentrum in Leimuiden te bouwen. Dit
gaat echter door veranderde regelgeving van de
financiering per 1 januari 2015 niet meer door.
Zoals ook al eerder op de ALV van de dorpsraad is
vermeld, is het bestuur van de dorpsraad van
mening dat er goede mogelijkheden zijn om bij
nieuwbouwprojecten in Leimuiden een (particulier
gefinancierde) kleinschalige woon-zorgvoorziening
te realiseren.
Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de
haalbaarheid van de bouw van een
gezondheidscentrum van huisartsenpraktijk ‘De
Linde’ op locatie van de gesloopte kerk op het
Kruispunt bij de N207. Hierbij wordt ook bekeken of
er een mogelijkheid is dit gezondheidscentrum te
combineren met de bouw van een kleinschalig
woon-zorgcomplex op die plek.
Indien dit haalbaar blijkt zal de dorpsraad
geïnteresseerde partijen weer met elkaar in gesprek
brengen om tot realisatie hiervan te kunnen komen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Komen er meer parkeerplekken ten koste van het
grasveldje of gaan de gemeente en de woondienst
andere oplossingen verzinnen. We zijn benieuwd
hoe het er uit komt te zien als alles helemaal af is.
Nieuwe bestuursleden
Afgelopen ALV zijn er twee nieuwe bestuursleden
gekozen. Rien Zwaal woont in de Dorpsstraat en
heeft een eigen zaak als binnenhuisarchitect. Nadat
hij geboren en getogen was in Leimuiden, is hij een
tijdje buiten het dorp gaan wonen. Recentelijk is hij
in zijn ouderlijk huis gaan wonen en heeft hij zich
meteen beschikbaar gesteld om zich in te zetten
voor Leimuiden. Zijn taken binnen het bestuur
richten zich vooral op ruimtelijke ordening,
ondernemers en werkgelegenheid.
Dennis van Haasteren, ook geboren en getogen
Leimuidenaar, woont op de Molenkade met vrouw
en kinderen. In het dagelijks leven werkt hij als
directeur bij Feadship in Aalsmeer. Hij gaat zich
vooral inzetten voor sport en recreatie in- en om het
dorp.
Burendag
Op 24 september zal het
bestuur van de Dorpsraad
in kader van de nationale
burendag, koffie drinken
bij de IJsclub. We hopen zo
op informele wijze in
gesprek te komen met de
inwoners van Leimuiden. Het is belangrijk om te
horen wat er allemaal leeft in het Dorp, ook onder
mensen die (nog) geen lid zijn van de Dorpsraad. U
bent allen van harte welkom om aan te schuiven.

Betondorp
Inmiddels een achterhaalde benaming. Het oude
betondorp rond het Meidoornplein is nu bijna
opgeknapt, de werklui zijn bezig met de laatste
puntjes op de i te
zetten. Het ziet er
weer helemaal fris
en up-to-date uit.
Het is nu even
afwachten wat er
gaat gebeuren met
de omgeving.
www.dorpsraadleimuiden.nl

Inkomsten Dorpsraad
Wij zijn heel blij met de vele giften die de dorpsraad
inmiddels heeft ontvangen. Ook voor 2016 vragen
we u om uw jaarlijkse bijdrage niet te vergeten over
te boeken. Ons rekeningnummer is ongewijzigd en
luidt: NL57RBRB0898214351 t.n.v. Dorpsraad
Leimuiden. Alvast bedankt!
We wensen u allen een heerlijke zomer!
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