Dorpsraad Leimuiden
NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2018
Beste leden en mededorpsgenoten,
De eerste nieuwsbrief van dit jaar staat vooral in het teken van de Algemene
ledenvergadering op 11 april a.s. De agenda en uitnodiging vindt u op de andere
pagina van deze brief. Zowel in de nieuwsbrief als tijdens de ledenvergadering is er
veel aandacht voor: passerend landbouwverkeer, het Dorpshart, recreatie, de
renovatie Kerklaan en het kruispunt met de N207 in Leimuiden.
omgevingsvergunning heeft verkregen starten zij
met de sloop, sanering en het bouw- en woonrijp
maken. Men verwacht begin 2019, als de sloop,
sanering en voorbelasting een eind gevorderd zijn,
te kunnen starten met de verkoop van de woningen.

Laatste nieuws over het landbouwverkeer
Er is een zeer sterke lobby geweest om het
doorgaand landbouwverkeer via de Drechtbrug
Leimuiden te laten passeren. In eerste instantie
wordt er door de provincie toch vast gehouden aan
het originele plan. De nieuwe busbaan blijft alleen
voor de bus en het landbouwverkeer zal hier geen
gebruik van mogen maken.
Omdat de verkeersveiligheid in Leimuiden heel
belangrijk is, start de gemeente een onderzoek naar
de mogelijkheid om de parallelweg vanaf de
Vriezenweg door te trekken tot aan de Drechtbrug.
Hiermee zou het doorgaand landbouwverkeer via
deze weg en de Drechtbrug het dorp kunnen mijden.
Er is dus nog steeds beweging in deze belangrijke
zaak!

Renovatie van de Kerklaan
Er is een start gemaakt met de renovatie van de
Kerklaan. Als tijdelijk offer zal de bus hierdoor
ongeveer een half jaar niet door het dorp kunnen
rijden. Maar de nieuwe Kerklaan is die moeite zeker
waard! Even doorbijten en ook deze verkeersader in
Leimuiden wordt veilig en mooi.

(Brom)fietsend Leimuiden in en uit
Hoe het (nieuwe) kruispunt er uiteindelijk uit zal
gaan zien, is nog niet bekend. Wel is er al een mooie
aansluiting gemaakt om het (brom)fietsverkeer
vanaf de N207 het dorp in te loodsen. Als nu de
(brom)fietsers ook het dorp uit de juiste route
nemen, wordt dat in beide richtingen een veilige
verbinding.

Leimuiden West
Iedereen heeft het al kunnen lezen in de lokale pers;
De uitbreiding “Leimuiden-West” gaat er definitief
komen. Leimuiden is blij met deze uitbreiding. Een
kleine maar gestage groei van ons dorp wordt
hiermee ingezet.

De algemene ledenvergadering
Naast het bespreken van de lopende zaken en een
aantal mutaties in het bestuur, gebruiken we deze
bijeenkomst om met elkaar te spreken over de
leefbaarheid in Leimuiden. Randvoorwaarden en
ervaringen van ondernemers komen hierbij aan de
orde. Zie voor verdere informatie en uitnodiging het
andere blad van deze nieuwsbrief.
Houd dus woensdagavond 11 april a.s. vrij en kom
naar de Ontmoeting en praat mee over het wel en
wee van ons dorp!

Verder zijn er diverse gesprekken gaande om
voetgangers beter en veiliger aansluitingen te geven
met de diverse bushaltes rond het nieuwe kruispunt.
Ook dat wordt dus nog vervolgd!

Dorpshart
We kunnen nu met zekerheid zeggen dat de
renovatie van het Dorpshart er komt. Het betreft de
Noordzijde van het plein. Nadat de ontwikkelaar een
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Dorpsraad Leimuiden
NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2018
Uitnodiging Algemene ledenvergadering Dorpsraad Leimuiden
Datum: woensdag 11 april 2018.
Locatie: De Ontmoeting, Dorpsstraat 49, Leimuiden.
Aanvang 20.00 uur. Verwachte eindtijd rond 22.00 uur.
Inloop vanaf: 19.30 uur.
Agenda
1.
2.

Openingswoord door Monique Verkerk-Vandeveen (voorzitter Dorpsraad)
Bespreking activiteiten Dorpsraad in het afgelopen jaar (2017) en plannen voor de toekomst door het
bestuur van de Dorpsraad Leimuiden:
 Verantwoording gedane zaken
 Activiteiten en speerpunten komende periode
 Inzet Dorpsraad Leimuiden m.b.t. initiatieven recreatieplannen Westeinderplassen
 Procesgang en stand van zaken N207
 Actie doorgaand landbouwverkeer over N207
 Stand van zaken overige activiteiten en functioneren van de Dorpsraad
3. Financieel verslag 2017 en begroting 2019 door Orné Angenent (penningmeester Dorpsraad)
(Dit verslag en begroting kunt u opvragen bij het secretariaat 0172 509 426 of via de mail:
secretaris@dorpsraadleimuiden.nl)
4. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
5. Bestuursverkiezingen:
 Marion Kluck – secretaris – Aftredend en herkiesbaar
 Co Moolhuizen – algemeen bestuurslid – Aftredend en herkiesbaar
 Rien Zwaal – algemeen bestuurslid - tussentijds aftredend en niet herkiesbaar
 Het bestuur draagt Reinier Besemer voor als nieuw bestuurslid
 Voorstellen door Reinier Besemer
Overige kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door tenminste 10 leden bij het bestuur
schriftelijk worden voorgedragen tot twee dagen voor aanvang van deze ALV. Deze kandidatuur
dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaat. (Artikel 8 Huishoudelijk
reglement)
6. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte
7. Pauze
8. Forumdiscussie “LEEFBAARHEID IN LEIMUIDEN”
Een forum bestaande uit 5 (merendeels) gezichtsbepalende ondernemers uit Leimuiden:
- Bart Kempers (eigenaar/directeur Kempers watersport)
- Patrick Schockman (uitbater Spantbar Leimuiden)
- Pieter van Vliet (eigenaar supermarkt MCD Leimuiden)
- Ronald Wallet (voorzitter winkeliersvereniging en eigenaar Wallet Tweewielers)
- Tim Moolhuizen (mede initiator “Schipbreukfestival” in Leimuiden)
zullen, onder leiding van gespreksleider Rien Zwaal, het (economisch) welzijn in Leimuiden bespreken.
De volgende vragen komen hierbij zeker aan de orde:
 Is er voor de leefbaarheid in ons dorp een sterk ondernemersklimaat noodzakelijk.
 Wat betekent het voor Leimuiden als het ondernemersklimaat in Leimuiden af zou nemen.
 Hebben Leimuidenaren zelf invloed op een goed ondernemersklimaat.
 Wat is economisch in Leimuiden noodzakelijk voor een optimaal wonen en leven in Leimuiden.
Het is tijdens deze discussie volop mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan over deze zaken.
Na afloop is er uiteraard gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.
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