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Beste leden en mede dorpsgenoten,
Nu de Dorpsraad bijna haar eerste halve
verjaardag gaat vieren, vonden wij het tijd
worden om u allen op de hoogte te brengen van
de stand van zaken.
Waar wordt aan gewerkt?
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
over de projecten waarmee de Dorpsraad de
afgelopen maanden aan de slag is geweest. Heeft
u de nieuwsbrief gemist? U vindt hem op onze
website: www.dorpsraadleimuiden.nl.
Kernen in hun kracht
Op 23 september was de eerste bijeenkomst van
het gemeenteproject ‘Kernen in hun kracht’.
Natuurlijk was de Dorpsraad daarbij aanwezig.
Het doel van de bijeenkomst was om samen met
vertegenwoordigers van organisaties uit het dorp,
te inventariseren waar op dit moment de meeste
behoefte aan is en wat de rol van de gemeente
daarin kan of moet zijn. Het doel is om samen te
komen tot een Kernplan. Voor meer informatie
kijkt u op de site van de gemeente. Half
november zal de vervolgafspraak plaatsvinden.
Dorpsplein
Iedereen heeft in de krant kunnen lezen dat de
gemeente en projectontwikkelaar Leyten druk
met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkeling
van het Dorpshart Noord (Witte Huis en de
Boerderij). Er zijn nog veel onduidelijkheden die
invulling moeten gaan krijgen. Wellicht is er de
22ste meer informatie beschikbaar. Zeker is in
ieder geval dat
het gedeelte
‘Zuid’ de komende
paar jaren niet
van de grond
komt. Maar daar
laten de inwoners
van Leimuiden het natuurlijk niet bij zitten. Er zijn
in de afgelopen tijd verschillende initiatieven ter
tafel gekomen om het Dorpsplein in ieder geval
een betere uitstraling te geven voor de komende
paar jaren. Winkeliers, omwonenden, gemeente
en de Dorpsraad zijn druk aan het overleggen
over een cosmetische make-over van ons plein.

Kruispunt N207
Met de provincie ZH en de gemeente is op locatie
gekeken naar verbetering van de veiligheid van
de fietsers en een
mogelijke
herinrichting van het
fietspad in
samenhang met een
verbetering van het
aanzicht van het Dorp bij binnenkomst. De kerk
als grondeigenaar is hierbij betrokken.
Rabobank
De Dorpsraad heeft het ambtelijk advies m.b.t.
het principeverzoek geanalyseerd en besproken
met de betrokken ambtenaren. Met name is
gekeken naar de inpassing in de omgeving en de
gevolgen daarvan voor de bewoners. Wordt
vervolgd.
Nieuwe ontwikkelingen
We hebben aandacht voor de plannen Leimuiden
West/Meerewijck III en Beukenlaan III. We
streven naar het verplaatsen van de uitrit
Beukenlaan naar de Kerklaan.
Algemene ledenvergadering
Onze tweede ALV zal plaatsvinden op woensdag
22 oktober in de Ontmoeting. De agenda voor
deze avond vind u op de achterzijde van deze
nieuwsbrief. Vanaf 19:30 uur is de
ledenvergadering. Als u nog geen lid bent kunt u
zich bij binnenkomst aanmelden.
Werkgroep "Geluidshinder Kaag en Braassem
Noord
In 2009 is de werkgroep ontstaan doordat vanaf
die periode de vlieghinder
boven Leimuiden aanzienlijk
was toegenomen. De
werkgroep wil de
geluidsoverlast door vliegtuigen
verminderen. Per 1 januari 2015 komt er een
nieuwe overlegstructuur, De Omgevingsraad
Schiphol (de ORS). De werkgroep heeft zich laten
registreren bij de ORS, maar om ook
stemgerechtigd te mogen zijn, moet zij meer dan
100 sympathisant leden hebben. Wilt u ook
sympathisant lid zijn, mail dan uw naam, adres en
postcode naar info@kbgeluid.nl
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Hierbij nodigen wij alle inwoners van Leimuiden uit voor de
2e Algemene bijeenkomst van de Dorpsraad Leimuiden,

Woensdag 22 oktober, in ‘De Ontmoeting’.
Vanaf 20:30 uur is er vrije inloop voor iedereen die meer wil weten
over o.a.:

Het Dorpshart,
N207 en andere projecten in Leimuiden
Agenda ALV
Punt
1. 19:30u
2.
3.

4.
5.
6. 20:30u

7. 22:00u

Omschrijving
Opening
Presentatie van de visie van de Dorpsraad naar aanleiding van de eerste ALV
Bestuursverkiezing:1
Het huidige interim bestuur stelt de volgende bestuursleden voor:
Leen Overbeek (Voorzitter)
Orné Angenent
Luc van Egmond
Wieze van Elderen
Johan de Graaf
Marion Kluck
Co Moolhuizen
Na de bestuursverkiezing nemen we afscheid van de bestuursleden Willem Weijers en
Rosella Broekaart
Stand van zaken Financiën en
voorstel begroting i.v.m. bepalen hoogte contributie.
Rondvraag en sluiting Algemene Ledenvergadering
Informatiemarkt door gemeente
Voor alle inwoners van Leimuiden zal de gemeente onder leiding van wethouder Yvonne
Peters informatie geven over de verschillen projecten die in Leimuiden plaatsvinden.
Denk daarbij aan de woningbouw, het Dorpshart en de N207. Iedereen kan vragen stellen
aan en ideeën uitwisselen met de aanwezige ambtenaren van de gemeente.
Daarnaast is er tijd om van gedachten te wisselen met de werkgroepen van de Dorpsraad.
Afsluiting met een borrel op eigen kosten
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Artikel 7 lid 5
Tegenkandidaten kunnen door tien leden worden voorgedragen bij het bestuur.
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