Dorpsraad Leimuiden
NIEUWSBRIEF 2015-I
Mogelijk dat er alternatieven te bedenken zijn,
waardoor de verkeersontsluiting van Leimuiden
op een andere wijze kan plaatsvinden.

2015 belooft een spannend jaar te
worden.
Wat gaat er met het bestemmingsplan Passage
gebeuren?
- Hoe zal het gaan met het dorpshart?
- Blijft Sushi Ran in Leimuiden?
- Komt Drechthoek II er toch?

Tevens is aandacht gevraagd voor een betere
afstemming van de verkeerslichten over de brug
van de Ringvaart met de verkeerslichten op het
kruispunt van Leimuiden. Aangedrongen is op
een actieve houding van de gemeente bij het
overleg over de afstemming van deze
verkeerslichten tussen de provincies Noord- en
Zuid-Holland.

Over deze en nog meer vragen willen wij u goed
informeren en uw mening horen.
Daarom is onze website vernieuwd en
geactualiseerd zie:
http://www.dorpsraadleimuiden.nl/site/
OVERLEG MET GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM
Op 3 februari heeft een afvaardiging van de
dorpsraad overleg gehad met de gemeente Kaag
en Braassem over een aantal actuele zaken:


Passage Leimuiden / N207 en
ontwikkeling Drechthoek II



De gemeente Kaag en Braassem werkte aan de
ontwikkeling van bedrijventerrein Drechthoek II
in Leimuiden. Bij de Raad van State was
echter beroep aangetekend tegen het
bestemmings- en het exploitatieplan.

Het thema was de vervanging van de brug over
de Drecht. Hieruit bleek dat de weg onder de
brug, zowel noord als zuid, voor zes tot acht
maanden dicht zal gaan voor de werkzaamheden. Dit stuitte uiteraard op veel weerstand
van de bewoners.

Op 26 november 2014 deed de Raad van State
uitspraak over het bestemmingsplan en
concludeerde dat de gemeente het plan op een
aantal punten onvoldoende had onderbouwd om
het door te laten gaan.

De provincie heeft toegezegd over een maand
met een beter plan te komen. Hierbij speelt ook
nog het plan van het waterschap voor de
dijkverzwaring. Ook dit zal voor veel overlast voor
de bewoners zorgen en is in dezelfde periode
gepland. De dorpsraad heeft aangedrongen
op een goed overleg met de bewoners van
zowel Vriezekoop-noord als - zuid én Bilderdam
om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit
geldt zowel voor de provincie als voor het
waterschap.

De stand van zaken is momenteel dat de
gemeente de ondernemers in de Drechthoek nu
de gelegenheid heeft geboden om zelf met een
nieuw plan te komen. Dit zal naar verwachting
voor 1 juni 2015 plaatsvinden. Ook het behoud
van werkgelegenheid (Sushi Ran) is een
belangrijk aandachtspunt.
Vanuit de dorpsraad is aangegeven dat het
afwijzen van het bestemmingsplan de
mogelijkheid heropent om nog eens goed stil te
staan bij de vraag of de ontsluiting van het
verkeer naar de A4 via de aan te leggen passage
voor Leimuiden wel de beste oplossing is.
www.dorpsraadleimuiden.nl

Drechtbrug

Op 27 januari is er een besloten voorlichtingsavond geweest voor de bewoners van
Vriezekoop-zuid. Deze bijeenkomst was
georganiseerd door de provincie.
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'Eigen project' dorpsraad over de
verkeerssituatie in Leimuiden:

Verkeerscirculatie
Leimuiden:

De dorpsraad is van mening dat de
verkeerssituatie in het dorp al langere tijd als een
zeer groot probleem wordt ervaren. Dit blijkt
onder andere uit de ledenvergaderingen.
De problemen betreffen de inrichting, de
doorstroming en de veiligheid van de wegen.
Hierbij wordt met name gedacht aan de
Grietpolderweg/Esdoornlaan, Beukenlaan,
Kerklaan, Tuinderij (kruispunt en afrit bij het
zwembad) en het kruispunt "Tuinderij,
Stapenseastraat, Noordeinde", waar het verkeer
van drie zijden komt naar één baan op de
Stapenseastraat richting de N207.

De dorpsraad heeft al meerdere malen bij de
gemeente aandacht gevraagd voor de
verkeerssituatie in Leimuiden en aangedrongen
op een verkeerscirculatieplan (VCP).
Sneller dan verwacht heeft de gemeente vlak
voor de jaarwisseling de opdracht uitgezet bij
adviesbureau Goudappel Coffeng om een VCP
voor de kern Leimuiden op te stellen.
Inhoudelijk zal het VCP ingaan op (een toets op)
de verkeersgeneratie van de verschillende
ruimtelijke ontwikkelingen in Leimuiden.
Beoordeeld zal worden of de huidige
infrastructuur toereikend is om de toename van
het verkeer op een veilige manier te kunnen
verwerken. Het onderzoek richt zich hierbij op de
hoofdwegen in Leimuiden (route buslijn 56) en de
aansluiting op de N207.

De dorpsraad vindt het echt nodig dat de
verkeersveiligheid nu op korte termijn wordt
verbeterd en ziet geen reden om te wachten
totdat het verkeerscirculatieplan van de
gemeente klaar is. Daarvoor is de veiligheid voor
fietsers en motorvoertuigen te belangrijk.
Het wordt tijd dat er iets gaat gebeuren!

De verschillende ontwikkelingen zullen
opgenomen worden in het Verkeersmodel N207corridor, zodat er een vergelijking gemaakt kan
worden tussen de situatie met en zonder
ruimtelijke ontwikkelingen. De dorpsraad heeft
de gemeente laten weten blij te zijn met de
voorbereidingen van een VCP en heeft er op
aangedrongen in een zo vroeg mogelijk stadium
een klankbordgroep in te stellen. Op deze wijze is
de inbreng van de bewoners en direct
belanghebbenden gewaarborgd.

Op de website van de dorpsraad is onlangs een
fotoboek van obstakels geplaatst (bij ‘Projecten’)
waar we graag uw mening over horen. Laat
daarom uw stem horen over dit fotoboek en
stuur een email naar de secretaris van de
dorpsraad (secretaris@dorpsraadleimuiden.nl) of
meld u aan op ons Forum, geef uw opmerkingen
bij de ‘Knelpunten verkeersdoorstroming’.
De link naar het fotoboek is:
http://www.dorpsraadleimuiden.nl/site/EP1/Fot
oboek%20obstakels.pdf

De dorpsraad acht de huidige verkeerssituatie in
Leimuiden zo onveilig dat op de website van de
dorpsraad (www.dorpsraadleimuiden.nl)
inmiddels een eigen project over de
verkeerssituatie in Leimuiden is gestart. Inwoners
van Leimuiden kunnen een fotoboek
downloaden, waarin een overzicht is gemaakt
van de vele obstakels op de route
Grietpolderweg/Esdoornlaan, Beukenlaan en
Kerklaan.
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Huishoudelijk Reglement

Werkgroep toekomstvisie Leimuiden

Het concept Huishoudelijk Reglement is gereed.
Dit document is voorbereid door een
werkgroepje bestaande uit Eddy Broekema,
Willem Jongkind, Co Moolhuizen en Leen
Overbeek.

Er is tijdens de bijeenkomsten Kernen in hun
Kracht ook gepraat over een toekomstbeeld voor
Leimuiden.
Omdat dit een te groot onderwerp is om tijdens
de Kernen in hun Kracht bijeenkomsten te
bespreken, is besloten dit in een aparte
werkgroep te gaan bekijken.
Hiervoor zijn door de dorpsraad een aantal
inwoners uit Leimuiden benaderd die zich hier de
komende tijd over gaan buigen.

Het bestuur is Wim Jongkind en Eddy Broekema
erkentelijk voor al het voorbereidende werk. Het
bestuur heeft het Huishoudelijk Reglement
vastgesteld op 5 januari jl.
Gaarne uw eventuele reactie vóór 15 maart a.s.
naar ons secretariaat, zodat we het document
definitief kunnen maken voor bekrachtiging in de
Algemene Ledenvergadering in april.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15
april a.s. zal het resultaat uit de overleggen, aan u
allen worden voorgelegd.

Via onderstaande link kunt u het document inzien
http://www.dorpsraadleimuiden.nl/site/downloa
ds/HR%20Dorpsraad-concept.pdf

Vrijwillige bijdrage
Een aantal van onze leden heeft al een vrijwillige
bijdrage gedaan aan de dorpsraad.

Bijeenkomst Kernen in hun Kracht
2 februari 2015

Heeft u uw bijdrage al overgemaakt! Wij zien er
naar uit want door alle activiteiten moet er
bijvoorbeeld regelmatiger een locatie gehuurd
worden voor een bijeenkomst. Dat kost geld
maar dat moet er dan natuurlijk wel zijn.

Op deze
derde avond
zijn weer
een aantal
inwoners en bestuursleden van de dorpsraad met
de gemeente bij elkaar geweest in de
Ontmoeting aan de Dorpsstraat.

Als u nog geen bijdrage heeft gedaan wilt u dat
misschien alsnog overwegen. Met uw bijdrage
kunnen wij, maar ook u, weer verder.

De volgende onderwerpen zijn verder uitgewerkt:
1. Samen Klussen en ontmoeten
2. a. Groen Atelier
b. Natuurlijk Leimuiden ("Bospark")
3. Laarzenpad
4. Kinderboerderij / Schooltuinen
5. Dorpsplein (inrichting voor de korte termijn)
6. Passantenligplaatsen (aan de Drecht)

Uw bijdrage van € 5,- (of meer) kunt u
overmaken op onze rekening:
NL57 RBRB 0898 2143 51 t.n.v. Dorpsraad
Leimuiden

Deze onderwerpen waren in de eerste 2 avonden
benoemd, en zijn nu verder uitgewerkt. Er wordt
gekeken of één en ander ook uitvoerbaar is.
In een later stadium zullen wij u van de
vorderingen op de hoogte houden.
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