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ontwikkelen, maar vanwege onvoorziene tegenslag
moest besloten worden om het Noordelijke deel
voorlopig apart onder handen te nemen. Om dit
mogelijk te maken heeft de gemeente een versnelde
procedure gestart om
het bestemmingsplan te
wijzigen. Om aan de
verplichting te voldoen
om belanghebbenden
te informeren vond
dinsdag 13 september
in “De Boerderij” een
informatiebijeenkomst
plaats. De informatie
was misschien niet voor iedereen heel erg
verrassend, maar het markeert wel voor iedereen
een heel belangrijke stap vooruit in het realiseren
van een mooi Dorpshart! Het voormalige Maarse &
Kroon terrein is het hardst toe aan de herinrichting
en ligt inmiddels gelukkig op koers om plaats te
maken voor een mooie dorpshaven met nieuwe
bebouwing.

Beste leden en mededorpsgenoten,
De herfst is aangebroken, al merken we daar
gelukkig nog niet zo veel van. In ons dorp staat er
een hoop te gebeuren. Het is belangrijk dat we als
Dorpsraad alle ontwikkelingen op de voet volgen en
ons samen blijven inzetten voor de leefbaarheid van
ons mooie dorp. We hebben uw hulp daar hard bij
nodig. Op 12 oktober houden we weer een
Algemene Leden Vergadering. U bent daar allen van
harte voor uitgenodigd. Het belangrijkste
bespreekpunt voor die avond is de N207. De
volledige agenda vindt u op de achterzijde van deze
nieuwsbrief.
Passage N207 Leimuiden
In 2014 was het technische ontwerp, de viaductplus-variant, gereed. Maar door het niet
ontwikkelen van Drechthoek II is er geen
mogelijkheid om de ontsluitingsweg van de N207 te
hanteren zoals gepland. Het is onduidelijk of er een
bedrijventerrein komt en daarmee is de oplossing
voor het
knelpunt
Leimuiden
onzeker. Ook
is het
draagvlak
voor het
huidige
ontwerp vanuit de gemeente Kaag en Braassem
afgenomen. Er wordt opnieuw een breed onderzoek
gestart naar mogelijke alternatieve oplossingen voor
het knelpunt Leimuiden. Dit onderzoek wordt de
komende maanden uitgevoerd. Dit zien wij als de
kans om nog een keer onze wensen naar voren te
brengen. U praat toch ook mee? Op de ALV komen
genodigden vanuit de gemeente en de provincie om
ons bij te praten en om met u van gedachten te
wisselen over dit onderwerp.

Visie
De gemeente is op een integrale manier na aan het
denken over de toekomst van ons dorp. Ze hebben
daarvoor stedenbouwkundigbureau IMOSS
ingeschakeld om een integrale ruimtelijke notitie op
te stellen voor Leimuiden. Tijdens een workshop op
16 augustus is het bureau samen met een aantal
genodigden gaan schetsen aan dit plan. De
doelstelling van de avond was om te onderzoeken
waar de kansen en mogelijkheden liggen en wat
volgens de inwoners prioriteit moet hebben. De
terugkoppeling van deze avond moet nog volgen.
We zijn heel blij met deze ontwikkeling, maar we
maken ons tegelijkertijd een beetje zorgen. Terwijl
er op het ene bureau nog getekend wordt aan een
integraal plan, wordt op een ander bureau het
versnelde bouwen op het Connexxionterrein
voorbereid. En wat doen de problemen met de
passage met de ontwikkeling voor de sociale
huurwoningen? We houden het voor u in de gaten.
Op woensdag 5 oktober is een tweede bijeenkomst
waar wij u zullen vertegenwoordigen.

Dorpshart
Na een lange aanloop zijn de vooruitzichten voor
ons nieuwe Dorpshart erg goed geworden! De
gemeente en werkgroep WMDL hebben lang en
hard gewerkt om het Dorpshart in zijn geheel te
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Leimuidense vlag
Dit jaar is de Leimuidense vlag sinds vele jaren weer
zichtbaar geworden in het dorp. Mooi om te zien
hoe op diverse plaatsen in het dorp de vlag zichtbaar
is in masten, aan gevels en op boten! Om het zo
makkelijk mogelijk te maken voor iedereen zo’n
mooie vlag te pakken te krijgen
hebben we de Gemakswinkel
bereid gevonden de vlaggen te
gaan verkopen. Op onze website
en op Facebook zullen we
kenbaar maken wanneer de
vlaggen verkoop via de Gemakswinkel zal gaan
lopen, zodat de Leimuidense vlag zo snel mogelijk in
het hele dorp kan wapperen!
Wist u trouwens dat de Leimuidense vlag, die al de
hele zomer op het dorpsplein wappert, gesponsord
wordt door TerraSana Natuurvoeding uit de Waaier?

Door vervanging en reparatie was het een ratjetoe
geworden waardoor de eenheid volledig was
verdwenen.
Tijdens een van de reguliere overlegmomenten met
de gemeente in juni van dit jaar hebben we dit ter
sprake gebracht. En nu zijn
alle palen weer van één en
hetzelfde kaliber. De
laatste drie oude kappen
worden de komende
maanden vervangen.
Zo ziet alles er weer strak
en verzorgd uit.
Het zijn soms kleine
zaken….
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 vergeten over te
boeken. Ons rekeningnummer is ongewijzigd en
luidt: NL57RBRB0898214351 t.n.v. Dorpsraad
Leimuiden. Alvast bedankt!
Tot de 12 oktober!

Aanpassing lantaarnpalen in de Dorpsstraat
Het zijn soms kleine zaken…
Het viel ons op dat er in de Dorpsstraat in de loop
der jaren een aanzienlijke diversiteit aan
lantaarnpalen waren komen te staan.

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
woensdag 12 oktober 2016
Aanvang: 19.30 uur
Locatie:
De Ontmoeting
Dorpsstraat 49
Punt Omschrijving
1. Opening en mededelingen
Notulen vergadering 21 april 2016
2.
De notulen kunt u vinden op onze website of zijn op te vragen bij de secretaris.
3. Begroting 2017
4. Rondvraag
5. N207 / Passage, en hoe nu verder?
6. Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje
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