Dorpsraad Leimuiden
NIEUWSBRIEF ZOMER 2017
Beste leden en mededorpsgenoten,
Zomer in Holland betekent voor velen van ons vakantie en genieten van het mooie
weer.
Voor sommigen naar verre oorden en anderen blijven dicht bij huis. In de mooie
Randstad vakantie vieren. Of gewoon in en om Kaag en Braassem.
Fietsen langs de Drecht, het bijzondere Grote Heilige Geestpolderpad aflopen tussen
de Willem van der Veldenweg en de Westerdijk of zomaar een terrasje pikken in ons
Dorpshart, langs de Dorpsstraat of bij de Drechtbrug. Want ook in Leimuiden zelf is
het goed vakantie vieren!
In deze nieuwsbrief laten we even wat zaken kort de revue passeren waar de
Dorpsraad de afgelopen maanden mee bezig is geweest. We laten zien hoe Leimuiden
steeds een beetje mooier gaat worden. En dat wordt zeker tijd! Ook staan er een
aantal zaken op de rol waar we iedereen graag deelgenoot van laten zijn.
Zodra er nieuws is over plannen en uitvoering, laten
we dat uiteraard weten. Houd dus de Website van
de Dorpsraad in de gaten.
http://www.dorpsraadleimuiden.nl/site/

Passage N207 en Leimuiden
Er wordt hard gewerkt om samen met de provincie
Zuid-Holland te komen tot een passend kruispunt
met de N207. Er
wordt een korte en
langere termijnvisie
ontwikkeld voor
deze passage.
De Dorpsraad is in
de
“versnellingskamer”
vertegenwoordigd
en praat mee om de
belangen van vooral
Leimuiden te
behartigen. Omdat
de renovatie van de
N207 gestaag doorgaat, is enige haast geboden.
Eerst een oplossing voor de korte termijn en daarna
werken aan een plan voor de langere termijn. Over
een aantal jaren verder kijken en nu ook een
uitvoering ontwikkelen die dan optimaal werkt, is
een methode waar Leimuiden zich wel in kan
vinden.
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Versiering Dorpshart en Dorpsstraat
Zo iedereen kan zien,
is ook Leimuiden met
hanging baskets
versierd. Ooit in
Leimuiden begonnen
als een initiatief van
onze Dorpsraad, is het
bloemrijk kleuren van
de kernen
doorgedrongen tot in
alle dorpen van Kaag
en Braassem. Er is
zelfs in de
gemeenteraad
besloten om deze
zomerse versiering
een blijvend karakter te geven.

Facebook.com/dorpsraadleimuiden
1

secretaris@dorpsraadleimuiden.nl

Dorpsraad Leimuiden
NIEUWSBRIEF ZOMER 2017
oplossing voor deze
laan. Het zal het
voorbeeld worden
voor de rest van de
inrichting van
Leimuiden. Met
veilige plekken voor
fietsers, ruime
wandelgelegenheid
, goede
parkeermogelijkhe
den en, zoals bijna
in het hele dorp

Schouw door de gemeente in samenwerking
met de Dorpsraad van Leimuiden
Omdat er hier en daar wat achterstallig onderhoud
is aan de openbare voorzieningen in Leimuiden,
komt er binnenkort een rondgang door het dorp
door de gemeente.
De Dorpsraad zal
daar bij aanwezig
zijn. Met de
uitkomst van deze
schouwing wordt er
een plan gemaakt
om het kleine zeer
aan te pakken en
daarmee het dorp
een nettere
uitstraling te geven.
Iedereen kan zelf in ieder geval al mee doen door
eigen overhangend groen weg te snoeien. De
gemeente pakt dan het grotere werk op.

maximaal 30 km/uur.

Verkoop Deelplan Noord Dorpshart gaat van
start
De verkoop van woningen in de ontwikkeling van
het Noordelijke deel van het Dorpshart start na de
zomer. Wij hopen dat het bezwaar van één van de
aanwonenden niet zal leiden tot nog meer
vertraging in deze ontwikkeling. Leimuiden verdient
een nieuw Dorpshart! Wij gaan er van uit dat alle
betrokkenen inzien dat deze centrale plek in ons

Meeschrijven aan de toekomst van Leimuiden
Het leek donderdag 6 juli jl. op een herhaling van
zetten in De Ontmoeting. Maar nu stond het
dromen over de toekomst van ons, bewoners van,
Leimuiden, centraal. De MRSV (Maatschappelijk
Ruimtelijke Structuurvisie) wordt geactualiseerd en
daarom konden bewoners vrij en vrijblijvend
meedenken over de toekomst van ons dorp. Het
door de gemeente ingeschakelde bureau IMOS gaat
van alle inbreng “chocola maken”. We wachten hun
plannen met toekomstvisie af!

dorp van groot belang is voor ieders leefbaarheid.
Na jaren van stilstand in de ontwikkeling van dit
centrale gebied in ons dorp is dit de grote wens van
ons allen.

Informatiebijeenkomst Renovatie Kerklaan en
Willem van den Veldenweg

Onze Website

Afgelopen maanden heeft de gemeente
overlegmomenten gevoerd met bewoners over de
renovatie van de Kerklaan en Willem van den
Veldenweg. De plannen voor de Kerklaan zijn in een
ver gevorderd stadium. Door meedenken van
bewoners en gebruikers komt er een mooie
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Tot slot: kijk regelmatig op onze website voor
actuele zaken.
Klik op http://www.dorpsraadleimuiden.nl/site/. Zo
weet je wat er speelt!
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