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de Gemeente Kaag en Braassem en de Dorpsraad
plaatsgevonden over de herinrichting van de N207
in Leimuiden. Omdat de besluitvorming over
Drechthoek II op zich heeft laat wachten, zijn we
eerst op 4 februari per brief geïnformeerd over de
voorgenomen aanpak om tot de beantwoording van
onze vragen en voorstellen te komen. (zie website)
De actualisering van de verkeerscijfers is in gang
gezet. Daarnaast is
de provincie in
gesprek met de kerk
over de aankoop van
grond om het
fietspad bij het
kruispunt te
verbreden. Bij het
optimaliseren van
het ontwerp zullen onze suggesties worden
betrokken. Na de besluitvorming in de raad over
Drechthoek II volgt opnieuw overleg om het vervolg
te bespreken. Wij houden twijfels of het beoogde
effect (betere doorstroming op de N207)
gerealiseerd wordt met deze oplossing, vandaar dat
we aandringen op fasering. Op onze site en
facebook staan de data waarop de Drechtbrug niet
te gebruiken is in verband met de vervanging.

Beste leden en mededorpsgenoten,
Het nieuwe jaar is al aardig op stoom aan het
komen. In Leimuiden volgen de ontwikkelingen
elkaar in sneltreinvaart op. Het bestuur van de
dorpsraad kan dat goed merken. Vrijwel iedere dag
van de week zijn één of meer van onze
bestuursleden in bespreking met bewoners,
gemeente, provincie en andere organisaties.
Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de
hoogte van de huidige stand van zaken.

Verkeersobstakels/ Duurzaam veilig
Na onze laatste ALV heeft de dorpsraad in
samenwerking met de gemeente op 28 oktober
2015 een presentatie gegeven over de
verkeersobstakels van Leimuiden. De voorstellen
van de gemeente voor een oplossing voor veel van
onze obstakels uit ons fotoboek werden door de
aanwezigen beoordeeld d.m.v. rode en groene
kaarten. Ook was er een mogelijkheid om schriftelijk
de stem toe te lichten.
Sommige situaties kunnen gelijk worden aangepakt
en sommige, daar waar het asfalterings‐
werkzaamheden betreft, zijn afhankelijk van de
weersomstandigheden en worden uitgesteld tot het
voorjaar. Goed dat er veel obstakels binnenkort
verdwijnen in ons dorp, zonder de veiligheid in
gevaar te
brengen. Maar
niet alles is nu
opgelost.
Wij blijven alert
op de toezegging
door de
gemeente dat de
veiligheid en
doorstroming van al het verkeer op de Kerklaan
wordt aangepakt zodra het bouwverkeer voor de
Beukenlaan III is gestopt. Ook de veiligheid en
doorstroming in heel Leimuiden blijft onze aandacht
houden. Snelheid beperkende maatregelen blijken
en blijven nodig. Mede door de ervaring in
Leimuiden, heeft de gemeente besloten om beleid in
het kader Duurzaam Veilig te (her)ontwikkelen
welke voor heel Kaag en Braassem gaat gelden. Dit
betreft o.a. de inrichtingsvoorschriften van
verschillende (30 km en 50 km) wegen in en buiten
de bebouwde kom.

Sluipverkeer
Samen met de Dorpsraad van Rijnsaterwoude en
een aantal bewoners van de Willem van der
Veldenweg, heeft de dorpsraad aan de bel
getrokken over mogelijk sluipverkeer tijdens de
werkzaamheden aan de brug. De vrees bestaat dat
er (nog meer) gevaarlijke situaties gaan ontstaan
tussen de fietsende schooljeugd richting Alphen aan
den Rijn en een de toename van het sluipverkeer dat
de brug wil vermijden. De provincie heeft de
suggesties van de verschillende betrokkenen zeer
serieus genomen en komt op 12 februari met een
plan om gevaarlijke
toestanden te
vermijden.
Tijdens het politiek
forum heeft de
dorpsraad het
sluipverkeer nog
eens onder de aandacht gebracht van de
gemeenteraad samen met de problematiek van het
zware verkeer van tractoren, dat was ingebracht
door bewoners van het Kloofpad en de Dorpsstraat.
Dit geldt overigens ook voor de Willem van de

Passage N207
Op 28 november 2015 heeft een overleg tussen
vertegenwoordigers van de Provincie Zuid‐Holland,
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Veldenweg en de Herenweg, zo is ons gebleken uit
reacties van bewoners.

plannen. Voor Leimuiden geldt, dat
er onduidelijkheid is over de omvang van
de onderzoeklocatie rondom het zwembad (i.p.v.
alleen het Connexxionterrein). Ook de versnelde
ontwikkeling van Beukenlaan IV riep bezwaren op.
Slechts enkele weken geleden werden die plannen
nog in de ijskast gezet. Tenslotte zorgde de verdeling
over de kernen ook voor vraagtekens. Opvallend
was het relatief kleine aandeel van
Roelofarendsveen, Braassemerland werd
bijvoorbeeld niet genoemd. Heeft u suggesties,
meldt het ons? We houden u op de hoogte.

Leimuiden ‐West
U heeft het nieuws over Leimuiden‐West vast
gevolgd. Een plan met 4 partijen: de voetbal‐
vereniging Kickers '69, TV Leimuiden, Vibu en de
gemeente, met allemaal ideeën en wensen. Op 17
december 2015 is een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend. De behandeling van de
kredietverlening is mede door vele vragen/
zienswijzen van anderen naar de vergadering van de
Raad van 21 maart verplaatst.

Omgevingsvergunningen en
bestemmingsplannen

Gebiedsvisie Grietpolder
Ook nu valt weer op dat we in Leimuiden de
behoefte hebben aan een gebiedsvisie. Leimuiden‐
West is een afwijking van de maatschappelijke
ruimtelijke structuurvisie. Wat gaat er daarna nog
meer gebeuren in de Grietpolder? Wordt, nu de
gemeente
positief is over
de huidige
plannen, de
polder
langzaam
volgebouwd,
bouwproject
voor bouwproject? Hoe zit het dan met de
ruimtelijke kwaliteit, de natuur, de bedrijvigheid, de
verkeersveiligheid en recreatie? We roepen de
gemeenteraad nogmaals op tot het maken een visie,
voordat nieuwe projecten goedgekeurd worden.

Bij B&W en de gemeenteraad dringen wij al geruime
tijd aan op een publieksvriendelijke manier van
informeren van de burgers over omgevings‐
vergunningen en bestemmingsplannen. Het zoeken
naar omgevingsvergunningen en bestemmings‐
plannen op de website van de gemeente laat veel te
wensen over. Een directe link naar
overheidsplannen wordt niet of laat vermeld op de
gemeentelijke website. Onze opmerkingen hierover
worden ter harte genomen. Binnenkort wordt de
website van de gemeente aangepast. We zoeken
nog vrijwilligers die de vernieuwingen in de gaten
willen houden en van feedback kunnen voorzien.

Integraal Kindcentrum
Uit recent overleg met de procesmanager van de
gemeente, over ruimtelijke en financiële
haalbaarheidsverkenning voor een integraal
kindcentrum in Leimuiden, komt het volgende
nieuws. Op 9 maart zal in het Spant een presentatie
(passief en actief) plaatsvinden over het nieuw te
bouwen integraal kindcentrum in Leimuiden. Naast
de onderwijs en
pedagogische
visie van
scholen, kinder‐
opvang en
peuterspeelzaal
komt ook het
Centrum voor
jeugd en gezin,
de facilitaire diensten aan de orde. Het ontwerp en
locatie van het gebouw de invulling van groen en
verkeer, alsmede woningbouw op vrijgekomen
grond spelen een rol. Alle betrokken partijen zullen
zich presenteren en waarderen elke inbreng vanuit
de bewoners van Leimuiden. De wens is snel tot het

Extra sociale woningbouw i.v.m. de opvang van
(extra) statushouders.
Op 9 februari jl. was er in het gemeentehuis
een drukbezochte informatiemarkt voor inwoners
over de bouw van extra sociale huurwoningen op 8
zogenaamde onderzoekslocaties. Doel is om extra
huurwoningen
te bouwen
zodat er iets
wordt gedaan
aan de
bestaande
wachtlijsten en
statushouders
gespreid
worden over de
dorpen en wijken. Op zich positief. De tendens was
dat bezoekers zich overvallen voelden door de
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bedrijven, oplossingen voor hergebruik van
materialen en alle andere duurzame ideeën. De
agenda’s van de bestuursleden zitten helaas
helemaal vol. Daarom zoeken we één of meer leden
die de Dorpsraad Leimuiden in dit platform willen
vertegenwoordigen. Meld je snel aan bij het
secretariaat. De eerste bijeenkomst is al op 16
februari.

bouwen van zo'n centrum over te gaan, dus zet deze
datum alvast in uw agenda. De bestaande groene
zone tussen de scholen en ’t Spant en de noodzaak
tot uitbreiding van parkeerplaatsen heeft onze
aandacht.

Passantenaanlegplaatsen
Het afgelopen jaar is langs de Drecht aan de
Raadhuislaan het aantal passantenaanlegplaatsen
uitgebreid. Dit was een project dat voortkwam uit
Kernen in hun
Kracht. Het stond
echter al langer
op het
verlanglijstje van
diverse groepen
die zich met
watersport en
recreatie bezig
houden. Afgelopen zomer is er volop gebruik
gemaakt van de plaatsen en vooral in het
hoogseizoen waren alle plaatsen bezet. Reden om
weer in overleg te gaan met de gemeente om dit
aantal verder uit te breiden. De aansluiting van de
remmingswerken op de verhoogde dijk zal ook nog
enige aanpassing vragen. Daarnaast wordt er
gekeken naar een mogelijkheid om recreanten beter
te informeren over de winkels en horeca in ons
dorp. De werkzaamheden aan de Drechtbrug zullen
ervoor zorgen dat komend seizoen weinig gebruik
gemaakt kan worden van de plaatsen. De doorvaart
zal twee keer worden afgesloten. De eerste keer in
maart tot Goede Vrijdag. De tweede afsluiting is van
begin juli tot 5 augustus. Er wordt nog wel gekeken
of het mogelijk is om in de weekenden een aantal
keren per dag een doorvaart te realiseren. De
provincie zal hiervoor in overleg met de aannemer
treden.

Nieuwe website
Onze webmaster heeft enorm veel werk verzet de
laatste tijd. Vanaf 1 februari hebben we daardoor
een nieuwe, overzichtelijke site in de lucht. Kijk snel
op dorpsraadleimuiden.nl voor alle laatste
nieuwtjes, ons forum, de activiteitenagenda en de
uitgebreide informatie over alle lopende dossiers.
Natuurlijk kunt u ons ook volgen via
facebook.com/DorpsraadLeimuiden Uw reacties en
opmerkingen zijn meer dan welkom.

Bestuur Dorpsraad
Op 21 april is onze volgende Algemene
Ledenvergadering. Onze voorzitter Leen Overbeek
en algemeen
bestuurslid Luc
van Egmond
zullen aftreden.
Het bestuur
heeft inmiddels
één kandidaat
gevonden.
Daarnaast
zoeken we nog één of meer kandidaten. Meld uzelf
of uw suggestie aan bij het secretariaat. Wij zullen
dan contact opnemen met de kandidaat voor een
gesprek.

Inkomsten Dorpsraad
Wij zijn heel blij met de vele giften die de dorpsraad
aan het einde van 2015 heeft ontvangen. Ook voor
2016 vragen we u om uw jaarlijkse bijdrage niet
vergeten over te boeken. Ons rekeningnummer is
ongewijzigd en luidt: NL57RBRB0898214351 t.n.v.
Dorpsraad Leimuiden. Alvast bedankt!

Duurzaamheidsplatform
We hebben een uitnodiging van de gemeente
gekregen om deel te nemen aan het
duurzaamheidsplatform. Dit platform ontwikkelt
ideeën op het gebied van duurzaamheid, zoals
slimme
manieren
voor de
opwekking
van energie,
energie‐
besparing in
woningen en
www.dorpsraadleimuiden.nl

Belangrijke data:
16 februari: Duurzaamheidsplatform
9 maart: Inloopavond over Integraal Kindcentrum
21 april en 12 oktober: ALV’s Dorpsraad Leimuiden
in de Ontmoeting.
Kijk voor meer evenementen op onze website.
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