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Beste lede
en en mededorpsgen
noten,
De lente iss weer beggonnen!
19 april: alge
emene ledenvvergadering Dorpsraad
D
Naast de med
dedelingen vaanuit het besttuur staat
deze avond in
n het teken van: Leefbaarh
heid in ons
dorp

d is er van en voor u. Daarom hebben
De Dorpsraad
wij
w u gevraaggd mee te den
nken hoe de leefbaarheid
in Leimuiden kan worden verbeterd.
Vele
V leden heebben een em
mail gestuurd
d met daarin
onderwerpen
o
n die ze met andere dorpsb
bewoners,
passend in heet thema, op deze avond willen
w
bespreken. Wij
W hebben hier een keuze uitgemaakt.
Op de achterrkant van deze
e nieuwsbrieff vindt u de
agenda met daarin
d
de ond
derwerpen die we
interactief gaaan bespreken
n.
Drechtdoorstteek
Volgens
V
de geemeentelijke website zijn er ideeën
voor
v
het ontw
wikkelen van een waterverbinding
tussen
t
de Dre
echt en de Westeinderplas
W
ssen. Deze
zogenoemde Drechtdoorssteek wordt gezien
g
als
kansrijke vaarverbinding die
d de regio aantrekkelijkeer
maakt voor recreanten, en
n ondernemeers
mogelijkhede
en biedt op he
et gebied van
n
water(recrea
w
tie). De gemeeenten Aalsm
meer,
Nieuwkoop , Uithoorn en Kaag en Braaassem hebben
n
dit project naa 2010 opnieu
uw opgepakt en willen
opnieuw de mogelijkhede
m
en en haalbaarheid van de
nieuwe waterverbinding gaan
g
onderzoeken. In dit
kader zijn er 2 voorlichtinggsavonden geeweest, de
voorlichting
v
a de Raad op
aan
o 1 februari 2017 en in
De Ontmoeting op 8 febru
uari. Tijdens deze
d
openbarre
p en
informatieavond bleek er veel onbegrip
weerstand
w
tee zijn tegen de
e plannen om
m een
doorsteek te creëren tusse
en de Westeiinder en de
Drecht.
p
(wil
Er zijn momeenteel nog geeen concrete plannen
heel wilde ideeeën en sugggesties), maarr er komt een
onderzoek naaar de kansen
n van zo’n doo
orsteek. Alle
voors‐
v
en teggens worden in
i dit onderzo
oek
meegenomen
n. Afhankelijkk van dit ondeerzoek wordtt
uiteindelijk besloten wel of
o niet door tee gaan met dit
project.

De ‘Boxx’
De Scouting ‘63 Leim
muiden organ
niseert in
samenw
werking met het jongerenwerk van De
Driemaaster een ontm
moetingsplekk voor de jonggeren
in Leim
muiden. In “dee Box” wordt een veilige, leeuke,
gezelligge plek waar jjongeren and
dere niet tot last
zijn. Vo
oorlopig kunn
nen alle jonge
eren tussen de
d 12 en
18 jaar elke zondagaavond terecht in het
scoutin
nggebouw van
n Scouting ‘63
3. Tijdens de
avondeen is het Jonggerenwerk aan
nwezig. Op 26
6
maart was
w de opening.

Dorpsshart
N207
Weekeendafsluitingeen tussen Leim
muiden en Alp
phen
aan den Rijn
N
tussen Leimuiden en
n Alphen aan den
Op de N207
Rijn vin
nden in april en
e mei meerd
dere
weeken
ndafsluitingen plaats. Kom
mende tijd bettekent
dit extrra hinder voor de weggebrruiker en
omwon
nenden.
De N20
07 tussen de kruising Kruisweg/N446 ttot aan
de roto
onde Vriezenweg
Dit weggdeel wordt meerdere
m
maalen afgesloteen voor
al het verkeer.
v
Het gaat
g
om de vo
olgende
weeken
nden:
* Vrijdaagavond 7 ap
pril 20.00 uur tot
maandagochtend 10
0 april 05.00 uur
* Vrijdaagavond 28 april 20.00 uur tot
maandagochtend 1 mei 05.00 uu
ur
* Vrijdaagavond 19 m
mei 20.00 uurr tot
maandagochtend 22
2 mei 05.00 uur
u
Weeke
endafsluiting Drechtbrug
Na de weekendafslu
w
uiting van 14‐‐17 april 2017
7
worden
n alle rijstrokeen opengesteeld voor het
wegverrkeer.
De N20
07 is vanaf dee Burgemeester Bakhuizenlaan
(Leimuiden) tot aan de rotonde Vriezenweg
V
md in het Paaasweekend, van vrijdag 14 april
gestrem
20.00 uur
u tot maand
dag 17 april 05.00
0
uur. Tijd
dens de
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weekendafslu
w
uitingen word
dt verkeer op
p de N207
omgeleid via de A4. Volg hiervoor
h
de gele
omleidingsbo
orden. Bij de dorpen
d
Leimu
uiden en
Rijnsaterwou
ude worden verkeersregelaaars ingezet.

