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Beste leden en mede dorpsgenoten,
voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de kersverse
Dorpsraad Leimuiden. Het is de bedoeling dat er
na deze nieuwsbrief nog velen zullen volgen.
Wat doet de Dorpsraad?
De meeste inwoners van Leimuiden hebben
inmiddels in de krant kunnen lezen of op straat
gehoord dat de Dorpsraad Leimuiden is
opgericht. Veel dorpsgenoten zijn actief- of
steunlid geworden.
Toch is het nog niet voor
iedereen duidelijk wat precies
de taken zijn van onze
Dorpsraad. Het is daarbij
belangrijk om te vermelden dat
de Dorpsraad nog steeds in
opbouw is. De taken die we nu
op ons genomen hebben, zullen
over een aantal jaren wellicht niet meer zo
actueel zijn. Hier staan ze op een rij:
- Belangen behartigen van Leimuiden in
Kaag en Braassem
o Spreekbuis naar politiek (advies)
o Samen sterker
- Bevorderen leefbaarheid
- Samenwerking binnen het dorp
stimuleren, door een platform te bieden
aan de inwoners om mee te praten over
hun leef- en woonomgeving
Deze taken proberen we uit te voeren door
regelmatig contact te hebben met de inwoners
uit het dorp, de gemeente en provincie,
verenigingen en andere organisaties in onze
omgeving. Het bestuur wordt bijgestaan door een
aantal werkgroepen. Daarin komen actieve leden
bijeen om zich te buigen over verschillende
deelonderwerpen. De werkgroepen zijn:
- Ruimtelijke ordening
(bestemmingsplannen)
- Openbare ruimte (verkeer, groen)
- Samenleving (zorg, cultuur, onderwijs,
sport)
- Economie en financiën (begroting)
- Pr en communicatie (website,
nieuwsbrief, Facebook, ledenwerven)
- Toerisme, recreatie en watersport

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een
overzicht van waar we op het moment concreet
aan werken.
Wie zitten er in de Dorpsraad Leimuiden?
Ten eerste bestaat de Dorpsraad uit meer dan
300 leden uit alle uithoeken van het dorp. Tijdens
de oprichtingsvergadering in april hebben
een groot aantal van deze leden hun goedkeuring
gegeven aan het huidige interim-bestuur. Deze
zeven actieve mensen hebben de uitdagende
taak op zich genomen om de Dorpsraad vorm te
geven. We stellen hen aan u voor.
De voorzitter is Leen Overbeek. Geen onbekende
in het dorp, actief (geweest) in schoolbestuur,
kleine oase, kerk. Is met anderen het gezicht naar
buiten en probeert
richting te geven aan
de opbouw van de
dorpsraad leden,
werkgroepen en
bestuur.
Zijn taak is het
aansturen van het
bestuur.
Wieze van Elderen is aangewezen als secretaris.
Hoewel ze relatief nieuw is in het dorp, heeft ze
al een ruim netwerk opgebouwd in de politiek.
Daarnaast heeft ze al enkele jaren ervaring met
besturen van een Dorpsraad. Zij houdt zich bezig
met de werkgroep PR en communicatie.
Orné Angenent beheert de penningen. Geboren
en getogen in Leimuiden op dit moment actief bij
de Voetbalvereniging S.V. Kickers “69 als
penningmeester en als tambour-maître bij
Mavileo. In het verleden 30 jaar bankdirecteur
van de Fortis Bank Leimuiden , voorzitter van
Mavileo en was actief bij Vrienden Kleine Oase,
het Oranje Comité en Comité Bejaardenreis, v.v.
’t Fratertje. Hij zit de werkgroep economie voor.
Johan de Graaf leidt de werkgroep Ruimtelijke
ordening. Hij is opgeroeid in Leimuiden. Tot voor
kort directeur van een eigen bouwbedrijf, nu is hij
directeur van ontwikkelingsbedrijf Count
Vastgoed. Hij is vicevoorzitter van de
ondernemersvereniging Kaag en Braassem Oost,
hij heeft zitting in de werkgroep Taskforce van de
gemeente Kaag en Braassem en in de werkgroep
Economisch Overleg Platform. Daarnaast is hij
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bestuurslid van de Hospicegroep Amandi en oudbestuurslid en voorzitter van S.V. Kickers ’69.
Willem Weijers houdt zich bezig met de
werkgroep Openbare ruimte. Hij woont sinds
2005 in Leimuiden. Hij is directeur en eigenaar
van Weijers verkeersscholen, bestuurslid
landelijke vereniging grote verkeersscholen,
bestuurslid diverse vve’s en burgerlid van PRO
Kaag en Braassem. Tenslotte was hij één van de
initiatiefnemers van het Praethuys.
Rosella Broekaart woont 12 jaar in Leimuiden. Ze
was o.a. verbonden als inspecteur kinderopvang
bij gemeente Den Haag, thans werkzaam als
onderzoeker bij advies- en meldpunt
kindermishandeling te Gouda. Rosella beheert de
groep Samenleving
Luc van Egmond, ook geboren en getogen in
Leimuiden. Al bijna 25 jaar ondernemer met een
eigen assurantie- en hypotheekkantoor. Hij is
secretaris van het Oranje Comité en heeft zitting
in het Recreatief Platform van de gemeente Kaag
en Braassem. Tenslotte is hij 8 jaar bestuurslid en
vicevoorzitter van de ondernemersvereniging
OVKB-Oost geweest. Hij houdt zich bezig met
Toerisme, recreatie en watersport.
U kunt het bestuur bereiken door contact op te
nemen met het secretariaat. Dat kan via de
website www.dorpsraadleimuiden.nl, Facebook
of dorpsraadleimuiden@live.nl of u belt met
0172-755308
Taart!
Het is nu al traditie om iedere 100ste lid te
verrassen met een taart. Op
de braderie in juni hebben zich
zeer veel mensen
ingeschreven als lid. Daardoor
kunnen we nu ook taart
trakteren aan ons 200ste en
300ste lid. De foto’s daarvan
kunt u binnenkort vinden op onze Facebook
pagina. Wilt u ook lid worden? Dat kan heel
simpel door u naam en adres door te geven aan
het secretariaat.
Waar wordt aan gewerkt?
Het werk van een dorpsraad springt niet altijd
meteen in het oog. Het meeste werk gebeurt
achter de schermen. De eerste taak is het op de
hoogte blijven van alles wat er in en om

Leimuiden gebeurt. Stapels beleidstukken
worden doorgenomen door enthousiaste leden.
Het bestuur heeft de afgelopen maanden zeer
intensief contact gehad met verschillende
partijen. Met de gemeente is er onder andere
gesproken over Dorpshart, het project ‘Kernen in
hun kracht’, het woningbouwbeleid in Leimuiden
en een verkeerscirculatieplan. Met de
fietsersbond over de gevolgen voor fietsers t.g.v.
de aanpassingen van de N207, zowel bij het
kruispunt als in het
dorp. Na de vakantie
zal er een gesprek
plaatst gaan vinden
met alle raadsleden
uit Leimuiden. Met de
provincie is er contact
over de passage N207.
Op 4 september zal er een afvaardiging van de
provincie komen om nog eens ter plekke te kijken
naar de situatie op het kruispunt.
Wonen
Met de woondiensten Aarwoude hebben we
gesproken over het woonbeleid in het algemeen
en over de ‘betonwoningen’ in het bijzonder.
Deze 6 rijen woningen uit de jaren ’50 staan al
jaren op de nominatie om gesloopt te worden.
Aarwoude
heeft onlangs
besloten om
van de sloop af
te zien en aan
de woningen
nog groot
onderhoud te plegen, zodat ze nog 15 jaar mee
kunnen. Dit bestaat uit het opknappen en
isoleren van de buitenkant en het eventueel
aanleggen van CV in de huizen waar dat nog
ontbreekt. Na de opknapbeurt zullen de
woningen weer worden aangeboden op de
woonmarkt. Een ander voorbeeld is de
voormalige Rabobank. Een vastgoedontwikkelaar
wil 24 appartementen gaan realiseren in dit pand.
Daarvoor zal er nog een verdieping bovenop het
gebouw worden geplaatst. Naar voldoende
parkeerruimte wordt nog gezocht. Het is
begrijpelijk dat de buren van de Rabo deze
plannen niet meteen met open armen
ontvangen. De Dorpsraad probeert de
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ontwikkelaar en de omwonenden met elkaar in
gesprek te krijgen, zodat er gezocht kan worden
naar een oplossing waar alle partijen mee kunnen
leven. Met de gemeente treden we in contact
over het geformuleerde principebesluit.
Pinautomaat
Soms kunnen dingen snel gaan. In het Witte
weekblad lazen we een tijdje geleden dat de
gemeente een vergunning had verstrekt aan de
Rabobank om een pinkiosk te bouwen bij de
brandweer. Toen we
daarop om reacties
vroegen van onze leden,
liep onze Facebook al snel
vol met vele berichten.
Niemand vond het een
goed plan. Met die reacties en adviezen onder de
arm hebben we meteen contact opgenomen met
de gemeente, de Rabo en de winkeliers.
Binnen afzienbare tijd hebben we met elkaar een
betere plek gevonden. Inmiddels zijn de
werkzaamheden al begonnen. Vanaf half
augustus kunnen we gebruik maken van een
pinautomaat op de parkeerplaats naast Café
René, tegenover de MCD.
Vergaderen
Naast alle gesprekken met derden, heeft de
Dorpsraad ook een aantal vaste
vergadermomenten. Het dagelijks bestuur komt
iedere twee weken bij elkaar. Het voltallige
bestuur vergadert iedere maand. Daarnaast
hebben ze bijna dagelijks contact met elkaar via
de e-mail of telefoon. Elk kwartaal komen alle
werkgroepen bijeen om met elkaar van
gedachten te wisselen. De overige
vergadermomenten van de werkgroepen
verschillen van groep tot groep. Twee keer per
jaar is er een algemene ledenvergadering waar
alle leden en andere geïnteresseerden welkom
zijn. De actuele vergaderdata kunt u op onze
website vinden.
Nieuwe bestuursleden gezocht!
Op 22 oktober 2014 zal in de algemene
vergadering een nieuw bestuur van de dorpsraad
gekozen worden. Daarvoor hebben we natuurlijk
wel geschikte mensen nodig, anders valt er

weinig te kiezen. Alle leden kunnen zich
kandidaat stellen.
We denken aan dorpsgenoten van alle
leeftijdscategorieën, maar je moet tenminste 18
jaar oud voor zijn.
Ook zijn wij als
dorpsraad van
mening dat het
prettig is als je, naast
kennis van zaken,
over enkele
belangrijke vaardigheden of zogenoemde
competenties beschikt, die voor dit werk
noodzakelijk zijn. We denken dan aan :
- netwerkvaardigheid
- initiatief
- samenwerken
- omgevingsbewustzijn
- onderhandelen
- tact / zelfbeheersing
- luisteren
- aanpassingsvermogen
- je goed kunnen inleven
- incasseringsvermogen
Denkt u dat u enkele van deze eigenschappen of
vaardigheden in huis hebt? Allemaal hoeft niet
maar mag wel natuurlijk, want dan zouden we
zomaar een perfect lid voor de dorpsraad
hebben! Doch wat net zo belangrijk is: wilt u ook
een brug helpen slaan in een aantal dorps
gerelateerde zaken? Meld u dan voor 31 augustus
aan als kandidaat bij het secretariaat. Eén van de
interim-bestuursleden neemt dan contact met u
op. Leimuiden ziet u graag deze functie vervullen!
Website
Aan de website www.dorpsraadleimuiden.nl
wordt nog hard gewerkt. Organiseert u of weet u
een leuk evenement dat voor de het hele dorp
toegankelijk is? Laat het ons dan even weten, dan
plaatsten we die in onze agenda.
Financiële ondersteuning gezocht!
Leden betalen op dit moment geen contributie.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als leden en
ondersteuners een vrijwillige bijdrage willen
storten op rekeningnr. NL57 RBRB 0898214351
t.n.v. Dorpsraad Leimuiden. Zo kan de dorpsraad
vergaderruimten huren en de website
onderhouden.
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