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Beste leden en mededorpsgenoten,
Sneeuw en hagel met als gevolg gladde wegen en een prachtig winters beeld, waren
de afgelopen weken de voorbode voor Kerst en Oud en Nieuw.
De Dorpsraad Leimuiden spreekt de wens uit dat het jaar 2018 het jaar wordt waarin
ons dorp iets mooier en zeker veiliger zal gaan worden!
Dorpshart

Petitie landbouwverkeer

Er komt een uitspraak in het ingediende
bezwaarschrift over het bestemmingsplan voor het
Dorpshart. Hopelijk is de uitspraak de start waarmee
de ontwikkeling van dit belangrijke deel van
Leimuiden in gang kan worden gezet.
De uitspraak is 6 weken uitgesteld. Begin januari
2018 weten we dus meer.

Ook hopen we met z’n allen dat de petitie van en
door bewoners van de Willem v d Veldeweg tegen
het doorgaand landbouwverkeer, zijn vruchten gaat
afwerpen. De petitie is zeer breed gesteund! Wat
zou het een geweldig resultaat zijn als het steeds
zwaarder wordende landbouwverkeer, het laatste
stukje N207 tussen de rotonde bij de Vriezeweg en
het kruispunt Leimuiden, over de busbaan gaat
rijden. Leimuiden zou daar een stuk veiliger van
worden!

Afronding N207
Ook zal in 2018 het laatste deel van de N207
afgerond worden. Niemand weet nog hoe de
passage Leimuiden er exact uit zal gaan zien, maar
alles is beter dan zo het nu is.

Een kijkje in de toekomst
De tijdens de afgelopen ALV gepresenteerde en zo in
de nazit bleek breed gedragen inzicht over
Leimuiden nu en in de komende 50 jaar, is 11
december jl. aan de raad van K&B gepresenteerd.
De raad was positief verrast over de inhoud van de
presentatie.

Aanbieden petitie aan B&W Kaag en Braassem

Onze Website
Op onze website kunt u alle ins en outs van de
Dorpsraad lezen. Klik daarvoor op
http://www.dorpsraadleimuiden.nl/site/
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