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Sluipverkeer
Op basis van het onderzoeksrapport van Traffic en
More is vastgesteld dat het sluipverkeer t.g.v. de
werkzaamheden aan de N207 en de brug over de
Drecht nauwelijks is toegenomen.
Extra maatregelen zijn vooralsnog niet nodig. U kunt
het rapport nalezen op onze website.

Beste leden en mededorpsgenoten,
De lente is nu echt begonnen met het eerste mooie
weekend van het jaar. De eerste lammeren zijn al
geboren en binnenkort gaan de koeien weer naar
buiten.
Leimuiden is echt in beweging, de gemeente daagt
ons uit tot "lef" om te
groeien.
Het doel van de
dorpsraad is dat
Leimuiden een
leefbaar, levendig en
bedrijvig dorp wordt en
dat in de toekomst
blijft. Dat vraagt bouwactiviteiten, investeringen en
grensoverschrijdend denken, maar wel
gecontroleerd met oog voor de kwaliteit van de
openbare ruimte, inclusief groen en blauw. We
willen graag van u weten wat u vindt van het door
ons gevoerde beleid o.a., Leimuiden West, het
sluipverkeer t.g.v. het werk aan de brug/N207, de
N207/passage. Komt daarom allemaal naar onze
openbare vergadering.

Verkeersobstakels
De weersomstandigheden beginnen weer gunstig te
worden en dit is dus het moment voor de gemeente
om de werkzaamheden voor de 2e fase van de
werkzaamheden te gaan plannen. In principe betreft
het grotendeels het verwijderen van een aantal
obstakels, en het aanbrengen van een paar
asfaltdrempels. Het aanbrengen van asfalt drempels
is een klus waarbij de bereikbaarheid van de
doorgaande weg geblokkeerd is. Om deze reden zal
de gemeente dit in de nacht gaan uitvoeren
waardoor de overlast voor de bewoners wordt
beperkt. De planning is dat op maandag 2 mei 2016
alle voorbereidende werkzaamheden worden
uitgevoerd, zoals het verwijderen van de obstakels
en freeswerk. De avond en nacht worden gebruikt
om de 3 drempels aan te brengen.
De gemeente zal op korte termijn de communicatie
hierover gaan opstarten.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Noteer 21 april 19.30 uur in uw agenda. Het eerste
deel van de ALV betreft het huishoudelijke gedeelte
met daarin onder andere de bestuursverkiezing. We
kiezen twee nieuwe bestuursleden en een nieuwe
voorzitter. In het 2e deel zijn er twee presentaties
over de gewenste dagopvang van ouderen in
Leimuiden en de Kleine Oase over het thema “zelf
samen doen”, hun nominatie voor de appeltjes van
Oranje en hierna krijgt u informatie over de laatste
stand van zaken van de lopende projecten. Wellicht
dat we ook de politici in ons midden nog kunnen
bevragen op hun standpunten of vragen die ze nog
hebben bij de verschillende onderwerpen.
Een beknopte agenda vindt u aan de achterzijde van
deze nieuwsbrief. Zie verder de website

Dagopvang en dagbesteding in Leimuiden?
Een lang gekoesterde wens van de Dorpsraad, een
‘Dagverzorging’ voor kwetsbare ouderen in de eigen
kern, kreeg in maart 2016 een versnelling na
verkennende gesprekken tussen Anton Verhees van
WIJdezorg en leden van de werkgroep Zorg en
Welzijn. In maart van dit jaar staken verschillende
maatschappelijke partijen de koppen bij elkaar
om samen te gaan onderzoeken of het basisvoorstel
kon worden omgezet in een levensvatbaar plan.
Door de inbreng van ‘TOM in de Buurt’ en ‘De
Driemaster’ kan het plan mogelijk worden verbreed
naar activiteiten voor andere doelgroepen
(vluchtelingen, jongeren, mantelzorgers etc.).
Inmiddels weten we dat het committent er is.
De opdracht is nu om in gezamenlijkheid een plan te
maken dat op korte termijn tot uitvoer kan worden
gebracht. Een werkgroep pakt deze opdracht op en
stelt zich ten doel om nog dit jaar (liefst na de
zomer) een onderdak te vinden voor dagverzorging
én dagbesteding. Er is al een passende ruimte op het
oog.
Het zal uiteindelijk de belangstelling van de
dorpelingen zelf zijn, die maakt of ons plan gaat

Drechtbrug
Het werk aan de brug lag in maart opeens stil. Al
snel gingen allerlei geruchten door het dorp. Naar
een paar dagen kwam de provincie toch met een
bericht. Er bleek extra versteviging van de huidige
rijstroken noodzakelijk voor de sloop verder kan
gaan. Daarvoor gaat de brug op 7 april nog een lang
weekeinde helemaal dicht. De provincie doet zijn
best om de overlast van omrijders tot een minimum
te beperken. Meer informatie is te vinden op
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slagen. De werkgroep gaat er in ieder geval met veel
energie mee aan de slag.

verdiepingen. En hoe voorkom je dat op die locatie
op termijn voornamelijk inwoners uit de lagere
sociale klasse komen te wonen? Raadsleden hadden
maar weinig extra informatie of antwoorden en
spraken elkaar soms ook tegen. Wel wat
teleurstellend!

Aanlegplaatsen Drecht
In overleg met de
gemeente wordt
bekeken of de
passantenplaatsen
aan de Drecht verder
kunnen worden
uitgebreid.

Tetriswoningen in het rietland naast Meerewijck II
In de nieuwsbrief van de gemeente, die eind
februari huis aan huis verspreid is, meldt wethouder
Peters dat de gemeente rekening houdt met de
Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie
(MRSV), maar ook luistert naar de markt om kansen
op succes te vergroten. Gezien de promotie van de
Tetriswoningen, zonder enige verwijzing naar de
MRSV denken wij dat bij de gemeente de gedachte
leeft dat de MRSV niet veel toevoegt aan kansen op
succes. Dat klopt ook voor dit onderwerp, want in de
MRSV staat letterlijk: Tussen de wijk Meerewijck en
het Noordeinde bevindt zich een strook rietlanden,
genaamd Wildernis. Deze strook natuur dient
onaangetast te blijven.
Het kan zinvol zijn af te wijken van eerder
geformuleerd beleid, maar licht dat dan ook toe.

Sociale woningbouw
Maandagavond 4 april om 19:00 uur was "de Raad in
de straat” in Leimuiden om te luisteren naar de
mening van burgers over de onderzoekslocaties in
Leimuiden en in het bijzonder het Connexxionterrein
voor extra sociale woningbouw. Goed dat de raad
dit initiatief heeft genomen. Gezien het tijdstip en
de (late) wijze van aankondiging waren er slechts
weinig inwoners aanwezig. Er ontstond een stevige
discussie over de huidige wettelijke beperkingen die
op het Connexxionterrein liggen en de intimiteit van
het zwembad bij een complex met drie

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: donderdag 21 april 2016
Aanvang:
19.30 uur
Locatie:
De Ontmoeting, Dorpsstraat 49, Leimuiden
Punt
Omschrijving
1.
Opening
2.
Mededelingen
Notulen vergadering 14 oktober 2015
3.
Het verslag van de vergadering kunt u vinden op de website.
4.
Financieel verslag 2015 door de Penningmeester
5.
Verslag kascontrolecommissie
6.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Bestuursverkiezingen
De heren Leen Overbeek en Luc van Egmond treden af als bestuurslid.
7.
Het bestuur stelt de heren Rien Zwaal en Dennis van Haasteren voor als nieuwe bestuursleden en
Monique Verkerk als de nieuwe voorzitter.
Presentaties
Uitleg over Dagopvang ouderen in Leimuiden
8.
Presentatie Zwembad De Kleine Oase
Informatie van de werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord
Stand van zaken / Wat is uw mening over de projecten
9.
o.a.: N 207 / Passage / Leimuiden West / Tijdelijke herinrichting Dorpsplein
10. Rondvraag en sluiting
11. Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

www.dorpsraadleimuiden.nl

Facebook.com/dorpsraadleimuiden
2

secretaris@dorpsraadleimuiden.nl

Tel 0172 509426

