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Beste leden en mede dorpsgenoten,
De lente is aangebroken, de koeien gaan binnenkort
weer de wei in. Langzaam wordt het weer beter en
ons dorp groener. Tijd om er
op uit te gaan en onze
omgeving op de fiets te
(her)ontdekken.
Voor de meeste van ons is dat
heel vanzelfsprekend, maar
voor sommige inwoners van
Leimuiden is ‘even de fiets
pakken’ er niet bij. Daarom is
het prachtig dat er het initiatief de Fietsmaatjes
bestaat. Ook voor
Leimuiden komt een
duofiets beschikbaar,
waardoor mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen,
toch op pad kunnen gaan. Wilt u hier meer over
weten? Kom dan naar de ALV op 15 april. Daar zal de
fiets worden gepresenteerd.
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Algemene Leden Vergadering
Naast de fietsmaatjes staan er nog een heel aantal
interessante items op de agenda van de ALV. De
gehele agenda
vindt u achterin
deze nieuwsbrief.
De vergadering zal
plaats vinden in
‘De Ontmoeting’,
Dorpsstraat 49. en
alle leden zijn van harte welkom.
Ben je nog geen lid? Je kunt je nu al inschrijven via
info@dorpsraadleimuiden.nl of op de avond zelf! We
vragen geen contributie, maar een vrijwillige bijdrage
van €5 tot €10.
Vanaf 19.15 ontvangst met koffie, we beginnen gezien
de agenda stipt om 19:30 uur. Het Huishoudelijk
Reglement en de notulen zijn te vinden op de website
of op te vragen bij het secretariaat 0172 – 509426. We
hebben een enkele reactie binnengekregen, die is
verwerkt. Mocht u toch nog een nabrander hebben,
gaarne vooraf schriftelijk indienen t.b.v. de voortgang
van de vergadering. Ook de conceptvisie staat op onze
website, mocht u opmerkingen of aanvullingen
hebben gaarne vooraf via de mail indienen gezien de
overvolle agenda. Ook tijdens het interactieve
www.dorpsraadleimuiden.nl

Facebook.com/dorpsraadleimuiden

gedeelte is dat mogelijk. De Dorpsraad zal een
presentatie geven over deze ‘Visie 2025’.
Visie 2025
Het streven is om in dit document een toekomstbeeld
te schetsen van Leimuiden in 2025. Deze visie is tot
stand gekomen naar aanleiding van de Algemene
Leden Vergaderingen van de dorpsraad, de
bijeenkomsten ‘Kernen in hun Kracht’ en de
Werkgroep Visie Leimuiden. Deze werkgroep bestond
uit inwoners van verschillende leeftijdsgroepen en het
bestuur van de dorpsraad. We hebben geprobeerd
om de wensen van
zoveel mogelijk
inwoners in
Leimuiden hierin te
verenigen. We
hebben ons
gebaseerd op twee
pijlers; de identiteit van Leimuiden en de leefbaarheid
in het dorp. De gehele visie is te vinden op de website
of op te vragen bij het secretariaat. Graag horen we
uw mening, dat mag schriftelijk voorafgaand aan de
vergadering of in het interactieve gedeelte van de
bijeenkomst. Hieronder vindt u alvast het eerste stuk
van de visie over de identiteit van Leimuiden.
In het tweede deel worden de thema’s van
Leefbaarheid beschreven, met de doelen die we
willen en hoe deze te bereiken: Veiligheid en milieu,
Woningbouw, Scholing, Zorg en Ouderen, Jeugd,
Recreatie en Toerisme, Cultuur, Werk en Winkels en
Openbare ruimte.
Identiteit: Wat is Leimuiden?
Als je iemand uit Leimuiden vraagt: wat is er nu
kenmerkend aan je dorp, dan zul je verschillende
antwoorden krijgen. De meest voorkomende hebben
we hier verzameld. Samen geven ze de identiteit van
ons dorp weer. Deze zal
verder als een rode draad
door dit stuk heen lopen.
Leimuiden is een
eeuwenoud dorp met een
rijke geschiedenis, centraal gelegen tussen de groene
polders en de weidse plassen. Door de gunstige ligging
en bereikbaarheid is de stad in korte tijd te bereiken.
Het is de toegangspoort tot het Groene Hart, waar je
secretaris@dorpsraadleimuiden.nl
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kunt recreëren; wandelen, fietsen en varen.
Er is geen echt dorpsplein waar inwoners gezellig
Leimuiden is ouderwets landelijk met haar buurtschap
kunnen winkelen en elkaar kunnen ontmoeten.
Vriezekoop Noord- en Zuid, waartussen het
Daarnaast zijn er veel verschillende bouwstijlen en
veenriviertje de Drecht meandert.
ook het straatmeubilair is rommelig.
In het buitengebied vind je karakteristieke gebouwen,
Mensen van buiten Leimuiden zijn redelijk onbekend
antieke boerderijen en een romantische neogotische
met het dorp en omgeving, omdat weinig bekendheid
kerk. Prachtig is ons zusterdorp Bilderdam aan de
wordt gegeven aan de mogelijkheden van recreatie,
Drecht met zijn rustieke ophaalbrug naast de oude
zoals watersport, fiets- en wandelmogelijkheden.
boerderij en verderop het oude sluisje.
Mede door het ontbreken van een aantrekkelijk
Inwoners vinden ook het dorpskarakter op sociaal
dorpsplein blijft men niet langer in het dorp dan nodig
gebied belangrijk. Dat blijkt uit de waardering voor de
is. Leimuiden is voor passanten dan ook niet echt
vele verenigingen en sportclubs die het dorp rijk is. Er
interessant.
zijn veel activiteiten en feesten in het dorp die voor
Kortom, Leimuiden is een dorp met veel potentie. We
verbinding zorgen.
gaan er aan werken om de sterke punten van het dorp
Ook kun je op straat
te benadrukken en uit te breiden. Hoe willen we dat
terecht voor een
doen? Lees verder op onze website!
praatje en kennen
de meeste mensen
Werkgroep "Geluidhinder Kaag en Braassem Noord"
niet alleen hun
Nu we wat vaker buiten zijn, is het weer goed te
buren, maar via het
merken dat we midden in de Randstad wonen. We
verenigingsleven juist ook vele anderen. ‘Ons kent
zijn er inmiddels
ons’ is kenmerkend voor Leimuiden. Deze sociale
aan gewend,
controle zorgt voor extra veiligheid en een fijn gevoel
maar als je er
waardoor veel mensen hun hele leven in het dorp
even stil bij
willen blijven wonen.
staat, hoor je de
Leimuiden is ook de toegangspoort naar de
vele vliegtuigen
stedendriehoek Leiden, Amsterdam en Haarlem met
overvliegen. Daarnaast merk je bij de
in het hart Schiphol. De stedendriehoek is een gebied
voorjaarsschoonmaak dat je (witte) tuinmeubels weer
bruisend van economische activiteit, werkgelegenheid
een flinke poetsbeurt nodig hebben. Dit wordt
en cultuur. Leimuiden is een forensendorp op korte
veroorzaakt door fijnstof. De Werkgroep komt op de
afstand van de A4 en daarom een uitstekende plek
ALV kort uitleg geven over de feiten en fabels rondom
om te wonen voor jongeren, jonge gezinnen en
fijnstof en ultra-fijnstof en wat dat kan betekenen
ouderen. De verbindingen per auto naar de steden
voor de gezondheid van de inwoners van Leimuiden.
zijn prima. Wat het openbaar vervoer betreft missen
we een goede aansluiting op Nieuw Vennep en
Bospark
Hoofddorp/Haarlem.
De dijk midden in het dorp is opgehoogd zodat we
Het centrum van
allemaal droge voeten houden. Helaas hebben daar
Leimuiden bestond
een heel aantal bomen
vroeger uit
voor moeten wijken.
busbedrijf Maarse
Gelukkig blijft het geen
en Kroon en de
kale, grauwe vlakte. Op
koekfabriek Beuk
de meeste taluds groeit
met een diversiteit
het gras inmiddels
aan winkels in de
weelderig. Ook voor het voormalige parkje ziet de
Dorpsstraat. Na het vertrek van deze typisch
toekomst er goed uit. Werkgroep ‘Leimuiden
Leimuidense bedrijven en winkels, is het hart uit
Natuurlijk’ heeft voor het Bospark een plan laten
Leimuiden verdwenen. Wat overbleef is een enigszins
maken dat ze tijdens de vergadering graag komen
onsamenhangend geheel.
presenteren. De realisatie start in april.
www.dorpsraadleimuiden.nl
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Knelpunten verkeerscirculatie
Inmiddels hebben we een start gemaakt met het
project ‘Knelpunten verkeerscirculatie’. De huidige
verkeerssituatie in Leimuiden wordt door velen als
een groot probleem ervaren. De problemen betreffen
de inrichting, de
doorstroming en
de veiligheid van
de wegen. De vele
obstakels en de
geparkeerde
auto’s leiden zelfs tot onveilige situaties. We vinden
het echt nodig dat verkeersveiligheid wordt
verbeterd. Wat dat betreft is er geen reden te
wachten tot een verkeerscirculatieplan klaar is.
Daarvoor is de veiligheid voor fietsers en
motorvoertuigen te belangrijk. Met de toenemende
bebouwing wordt het drukker op onze wegen. Het
vele parkeren op de wegen die het verkeer uit het
dorp leiden en de vele obstakels bevorderen een
vlotte doorstroming niet.
We vonden het tijd dat er iets ging gebeuren. Als
eerste aanzet is een overzicht gemaakt van de vele
obstakels met name op de route Grietpolderweg Esdoornlaan Beukenlaan KerklaanTuinderij. Dit
overzicht
heeft geleid
tot een
fotoboek die u kunt downloaden op de website. We
willen graag dat u daar ook even naar kijkt, en wat net
zo belangrijk is: u uw mening daarover geeft. Elke foto
van een obstakel is simpel aangeduid; u mag per
object uw mening geven op de website of in het
interactieve deel van de vergadering.
Kernen in hun kracht
De gemeente heeft gevraagd om spreektijd tijdens de
vergadering om uitleg te geven over de projecten van
‘Kernen in hun kracht’ Leimuiden. Er
zijn een aantal projecten benoemd, die
worden toegelicht. Denkt u daarbij aan het
Laarzenpad en de tijdelijke herinrichting van het
dorpsplein. U wordt uitgenodigd om mee te werken
aan deze projecten.
www.dorpsraadleimuiden.nl

Facebook.com/dorpsraadleimuiden

Mini-bieb
Eén van de projecten die min of meer verbonden was
aan ‘Kernen in hun kracht’, was
de Mini-bieb op het
Meidoornplein. Deze kleurrijke
boekenkast op poten is
gemaakt door de heer Bonder.
De gemeente heeft geholpen
met het plaatsen van de bieb op
het grasveld. Je kunt hier gratis
boeken lenen of ruilen. Een
super leuk initiatief om je buren
te ontmoeten!
Dorpshart
In de pers en op onze website heeft u de laatste
maanden geregeld kunnen lezen over de voortgang
van de ontwikkeling van het nieuwe Dorpshart. De
WMDL zal op de
bijeenkomst van
15 april een
presentatie geven
over de laatste
stand van zaken betreffende het Dorpshart. U kunt
vervolgens uw mening kenbaar maken tijdens het
interactieve deel van de vergadering.
Website
Sinds januari 2015 is onze vernieuwde site
www.dorpsraadleimuiden.nl al in de lucht. Op
internet is hij ook makkelijk te vinden als je zoekt op
dorpsraad leimuiden. De site wordt zo actueel
mogelijk gehouden. Wij vinden het leuk als u
berichten heeft die op de site moeten staan; meld het
ons via info@dorpsraadleimuiden.nl.
Op de site vindt u allerlei nieuws die Leimuiden
aangaan. Informatie over
lopende projecten, zowel
van onszelf maar ook de
grotere projecten zoals het
dorpshart, N207, Rabobank,
Beukenlaan III en zelfs
Leimuiden-West. U kunt er
ook allerlei informatie downloaden, of er is een link
naar informatie, ook naar Kaag & Braassem. Er is ook
een agenda waar alle activiteiten in Leimuiden
worden vermeld, zelfs wanneer de containers worden
opgehaald. Wilt u iets weten? Bezoek onze site.
secretaris@dorpsraadleimuiden.nl

Tel 0172 509426

Nieuwsbrief Dorpsraad Leimuiden
4e editie, 2e kwartaal 2015

Forum
Tegelijk met de site is er een Forum gekomen, die u
via de site kunt vinden. Op het forum kunt u berichten
plaatsen waarvan u vindt dat het interessant is voor
andere Leimuidenaren.
Ook kunt u er
reageren op berichten
van anderen, als u
denkt nog wat te
kunnen aanvullen, of
misschien wel dat u
het niet eens bent met
de reactie. Een goede plaats om uw mening te laten
horen. U wordt gehoord en u wordt gelezen, we
houden er rekening mee.
U dient zich wel even te laten registreren, dat is zo
gebeurd. Dat kan niet anders. Als we het niet doen

krijgen we heel veel bezoekers die alleen maar
reclame op het forum willen dumpen en zijn we allen
maar bezig met het verwijderen daarvan. Registreren
is makkelijk: u heeft een gebruikersnaam nodig en een
wachtwoord; het emailadres van u is niet zichtbaar
voor anderen, maar men kan u wel e-mailen als daar
behoefte aan is. Laat u horen en gebruik ons forum!
Vrijwillige bijdrage
Een aantal van onze leden heeft al een vrijwillige
bijdrage gedaan aan de dorpsraad, daarvoor dank.
Heeft u uw bijdrage al overgemaakt? Als u nog geen
bijdrage heeft gedaan wilt u dat misschien alsnog
overwegen. Met uw bijdrage kunnen wij, maar ook u,
weer verder. Uw bijdrage van € 5,- (of meer) kunt u
overmaken t.n.v. Dorpsraad Leimuiden op onze
rekening: NL57 RBRB 0898 2143 51
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Datum:
Aanvang:
Locatie:
Punt
1
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3
4
5
6
7
8
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15

Woensdag 15 april 2015
19.30 uur
De Ontmoeting, Dorpsstraat 49

Omschrijving
Opening
Mededelingen
Verslag vergadering 22 oktober 2014
Huishoudelijk Reglement
Uitleg Visie Leimuiden 2025
Werkgroep "Geluidhinder Kaag en Braassem Noord" met stand van zaken
betreffende geluid en ultra fijnstof
Leimuiden Natuurlijk "Bospark"
Knelpunten verkeerscirculatie / Foto's obstakels rondweg
Fietsmaatjes in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam
Pits Kernen in hun Kracht
Stand van zaken Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden
Rondvraag
Interactieve deel voor discussie over: Visie, Leimuiden Natuurlijk, WMDL, Knelpunten
verkeercirculatie, Projecten KihK, informatie website/forum
Terugkoppeling interactieve deel
Afsluiting met gelegenheid tot napraten
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