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Kernen in hun kracht
Sinds enkele weken is Kernen in hun kracht Leimuiden
prominent zichtbaar in de pers. In het wekelijkse
persmoment van B&W heeft wethouder Henk Hoek
iets verteld over de middelen die het college ter
beschikking heeft gesteld voor een tweetal projecten
en wat daarbij verwacht wordt van de inwoners in
Leimuiden.
Wat was ook alweer de bedoeling van de gemeente?
Inwoners, organisaties en de gemeente die
samenwerken aan de versterking van de leefbaarheid
van een dorp. Dat is het doel van Kernen in hun Kracht
dat de gemeente heeft ingezet. Met eindresultaat dat
de dorpskernen individueel en in samenwerking met
andere kernen in de behoeftes van de inwoners
kunnen voorzien.
Er zijn drie bijeenkomsten geweest, waar een aantal
initiatieven benoemd zijn. Enkele daarvan vallen
buiten het bereik van goedwillende inwoners, zoals de
brede school. En zoveel hoofden zoveel zinnen. De
gemeente heeft via de pers, de gemeentelijke website
en de website en nieuwsbrief van de dorpsraad zoveel
mogelijk mensen geprobeerd te betrekken om mee te
doen. Daar zijn weinig of geen reacties op gekomen. U
kunt zich nog aanmelden zie “inwoners aan zet” voor
één van de projecten via onderstaande link.
http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denkmee/kernen-in-hun-kracht_43709/ Klik op Leimuiden.
De aanpak van kernen in hun kracht biedt veel ruimte
aan kleinschalige particuliere initiatieven. DOE MEE!!

Dorpsplein tijdelijke inrichting
In afwachting van de WMDL plannen wordt nagedacht
over een tijdelijke verfraaiing van het terrein. Er is nog
niets besloten over de omvang van het opknappen van
het dorpsplein nu er een definitief plan in zicht komt via
WMDL. De berichten in de pers lopen nogal vooruit op
de besluitvorming over de tijdelijke inrichting van het
plein.
Een 1e stap is gezet door een verrassingsactie van het
groenatelier om 4 bloembakken langs de rand te
zetten van het dorpsplein. Of het ooit komt tot een
tweedeling van het plein, met een parkeer en
verblijfdeel, daarover verschillen de meningen sterk,
zowel van de omwonenden en winkeliers/horeca als
van de organisatoren van evenementen, zoals de
jaarlijkse beachvolleybal en de kermis.
Alternatieven zijn ook al genoemd: vlaggenmasten
voor het gebouw van Maarse en Kroon en een
aluminium frame voor het ‘Berendsgebouw’ met
spandoekposter, waarop een impressie van het
nieuwe dorpshart staat.
Iets voor de WMDL? En kan dat ene bankje bij de
slager vervangen worden door twee bankjes
duurzaam metaal in fleurige kleuren?
Passantensteiger in de Drecht
De remmingswerken worden doorgetrokken en
uitgevoerd door De Rijk BV. De gemeente heeft
hiervoor € 3000 beschikbaar gesteld en zal hiervoor
opdracht geven. De steigers moeten wachten op de
ophoging van de kade door het Hoogheemraadschap,
gelijktijdig wordt de beschoeiing vernieuwd. Overlegd
wordt met Rijnland en gemeente om de beschoeiing
ook op dijkhoogte te brengen. Dan is er waarschijnlijk
geen of een kleinere steiger noodzakelijk. Voor hulp bij
eventuele steigerbouw kunt u zich aanmelden.

Klussen (Klessen) /
Groenatelier
Kort geleden stond het “Klus
en Praethuys” (in het oude
gebouw van Maarse en
Kroon) centraal met de door
vrijwilligers gemaakte
bloembakken met eenjarig
perkgoed, onder leiding van Wim Ouwerkerk. Vaak
staat hij er alleen voor of met één of twee vrijwilligers.
Al het groen wat dit kleine groepje “ouderen” aanpakt
moet ook onderhouden en beheerd worden. WIE
MELDT ZICH AAN? Zie website gemeente of mail Wim
Ouwerkerk praethuysleimuiden@gmail.com
www.dorpsraadleimuiden.nl

Het laarzenpad
Dit verkeert nog in de onderzoeksfase. Onderzocht
wordt wie de eigenaren van de percelen aan de
geplande route(s) zijn. Na dit onderzoek zullen leden
van de werkgroep contact opnemen met de eigenaren
om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.
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geweest. Op die avond is er een bewonerscomité
opgericht. Het bewonerscomité heeft inmiddels een
eerste gesprek gehad met de Woondiensten
Aarwoude om de bezwaren en klachten te bespreken.
Het bestuur van de dorpsraad zal de voortgang
nauwlettend volgen.

Kinderboerderij/schooltuinen
Dit idee moet eerst nog worden uitgewerkt
vermoedelijk in samenhang met de brede school.

Leimuiden Natuurlijk het “bospark”
In de 2e week van juli worden de wandelpaden en het
gras aangelegd. Beplanting en bomen volgen in het
najaar. Een mooi resultaat na alle inzet, gefeliciteerd.

Beukenlaan III
Sinds 16 april 2015 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan
Beukenlaan III ter inzage. De omwonenden zijn
hierover per brief geïnformeerd, voor zover ze een
zienswijze hebben ingediend in het najaar van 2014. In
het nieuwe plan Beukenlaan III is de ontsluiting van de
wijk op de Kerklaan opgenomen in plaats van een
ontsluiting op de Beukenlaan. Dit tot tevredenheid van
de omwonenden.
Begin juli 2015 zal naar verwachting het plan
Beukenlaan III definitief door de raad worden
vastgesteld. Dat betekent dat de uitvoering van het
plan zou kunnen starten in augustus.
De dorpsraad is nog in overleg met de gemeente om
de bestemming groen voldoende te verankeren in de
planvorming. Dit heeft ertoe geleid dat mede op
verzoek van de gemeente door de dorpsraad een
zienswijze is ingediend, zodat het in het
besluitvormingsproces zonder vertraging kan worden
meegenomen.
Op dit moment zijn er 70 geïnteresseerden, fase 1 is
bijna volledig in optie.

Verkeersobstakels
De door het bestuur ontvangen reacties van leden op
het fotoboek ‘Knelpunten verkeerssituatie’ en de
reacties gegeven op de ALV van 15 april zijn naar de
gemeente doorgestuurd.
Op een enkele reactie na
wordt het standpunt van
het bestuur volledig
ondersteund. Dit blijkt ook
uit de vele reacties die
bestuursleden in
persoonlijke contacten
hebben gekregen. Veel
inwoners hebben problemen met de verkeerssituatie
zoals die nu is. Verwacht wordt dat binnenkort de
gemeente met enkele bestuursleden van de dorpsraad
de situatie ter plekke zal bekijken. We houden u op de
hoogte!
Betondorp
De inwoners van de zogeheten ‘betonwoningen’
hebben begin mei van de Woondiensten Aarwoude
een brief gehad waarin staat dat besloten is om de
opknapbeurt uitgebreider te doen, waardoor er een
omgevingsvergunning moest worden aangevraagd
voor onderzoek naar de flora en fauna. Daardoor
komen de werkzaamheden een jaar stil te liggen.
De bewoners zijn hier heel boos over omdat zij hun
tuin en de binnenkant van de woningen nu niet
kunnen opknappen. Daarnaast bestaan er veel
klachten over vocht- en ventilatieproblemen in de
woningen, die nu pas begin volgend jaar zullen
worden opgepakt. Tom Bonder heeft het initiatief
genomen om op 11 mei de bewoners bij elkaar te
roepen in de Peppelhof. Ook vanuit het bestuur van de
dorpsraad zijn er 2 vertegenwoordigers aanwezig
www.dorpsraadleimuiden.nl

Leimuiderhof (vm RABOkantoor)
Zit er al schot in het project?
Op dit moment is de gemeente bezig met een
bestemmingsplanwijziging. De verwachting is dat het
plan eind juni definitief wordt, zodat de bouw volgens
Poldermakelaars nog start in het 3e kwartaal.
Vrijwillige bijdrage
Heeft u uw bijdrage al overgemaakt? Als u nog geen
bijdrage van € 5,- (of meer) heeft gedaan, wilt u dat
misschien alsnog overwegen. Uw bijdrage kunt u
overmaken t.n.v. Dorpsraad Leimuiden
op bankrekening: NL57 RBRB 0898 2143 51
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