Dorpsraad Leimuiden
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Notulist:
Aanwezig:

21 april 2016
19.30 uur
De Ontmoeting, Dorpsstraat 49
Marion Kluck
78 leden (inclusief bestuur), waarvan 8 nieuwe leden, en 6 belangstellenden.

1.

Opening
Om 19.35 opent Leen Overbeek de vergadering een heet iedereen welkom. In het bijzonder
welkom aan wethouder Yvonne Peters en de heer Marc Bosman van de gemeente, de heer Anton
Verhees van Wijdezorg, De heer Uilenberg van de Kleine Oase en Rob Loekenbach van de
Werkgroep Geluidshinder.
Het welkomstwoord van Leen Overbeek is te vinden op onze website.

2.

Mededelingen
Afwezig met kennisgeving: 7 leden waarvan de namen bij het bestuur bekend zijn.

3.

Notulen vergadering 14 oktober 2015
Er zijn geen op- of aan mekringen. De notulen worden getekend.

4.

Financieel verslag 2015 door de penningmeester
Orné Angenent, de penningmeester, neemt de financiën door. Er zijn geen vragen over de
exploitatierekening of de balans. De begroting is in oktober al vastgesteld.

5.

Verslag kascontrolecommissie
Anja de Rijk leest het verslag voor. Ron Helsloot en zij hebben de kas gecontroleerd, zag er goed
uit en er waren geen onrechtmatigheden te vinden. De commissie stelt voor om het bestuur
decharge te verlenen. Via applaus wordt dit gedaan.

6.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Anja treedt af, Ron Helsloot blijft, Paul de Greeve gaat van reserve naar lid.
En Mw. W. Vandeveen treedt toe als reserve lid.

7.

Bestuursverkiezingen
Wieze legt uit waarom Leen en Luc stoppen en vertelt e.e.a. over de nieuwe voorgestelde
bestuursleden.
Rien Zwaal en Dennis van Haasteren stellen zichzelf voor.
Beide heren worden gekozen in het bestuur.
Dan wordt gevraagd of de leden kunnen instemmen met de benoeming van Monique Verkerk als
voorzitter. Ook hier is geen bezwaar tegen.

8.

Presentaties
Co Moolhuizen leidt de presentaties van Anton Verhees in en waarom er een presentatie is over
de Dagopvang ouderen in Leimuiden.
Anton is locatiemanager bij Wijdezorg en legt uit hoe hij erachter is gekomen wat inwoners
belangrijk vinden in hun kern betreffende ouderenzorg. Zoals het vroeger was dan wel nu nog is
gaat verdwijnen. Daarom is Wijdezorg, samen met Tom in de buurt, de Driemaster en de
dorpsraad bezig geweest om een plek te zoeken in Leimuiden voor de opvang van ouderen.
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Na de zomer hopen ze in ‘t Spant een paar dagen per week de gelegenheid te bieden voor
ouderen op verschillende manieren. Later kan daar dan misschien meer dienstverlening bij komen
want de Wet Maatschappelijk dienstverlening valt veel meer onder dan alleen ouderenzorg.
Hierna geven John Uilenburg en Susan Boogert een presentatie over het zwembad de Kleine
Oase.
Deze presentatie hebben zij ook gegeven voor het Oranje Fonds betreffende de Appeltjes van
Oranje.
Volgend jaar bestaat het zwembad 50 jaar. Circa 20 jaar geleden is de Stichting ontstaan omdat
het er toen op ging lijken dat het zwembad zou gaan verdwijnen.
Met 125 inwoners, vrijwilligers, wordt het zwembad draaiende gehouden. Het hele jaar zijn er
werkzaamheden te doen, ook als er niet gezwommen wordt.
Dan komt er een presentatie van Rob Loekenbach over de leefbaarheid in Leimuiden door een
proef met verschuiving van de geluidscontouren van Schiphol vanuit de werkgroep Geluidshinder
Kaag en Braassem Noord (zie presentatie).
Dan volgt er een korte pauze.
9.

Stand van zaken / Wat is uw mening over de projecten
Op allerlei manieren heeft men al kennis kunnen nemen over de voortgang van projecten.
Dorpshart Leimuiden
Het loopt helaas niet zo lekker als we hadden gehoopt. Café Rene gaat definitief niet naar de
overkant. Plan A is komen te vervallen, het wordt plan B. Dit is nog niet volledig en kan verder nog
niets over gezegd worden.
De Dorpsraad heeft wat zorgen betreffende de ontwikkeling van Noord en Zuid.
Zuid is het moeilijke stuk. Maar de DR hoopt dat dit ook goed meegenomen gaat worden.
Beukenlaan III, is bijna klaar. Er zijn nog een paar dingen die niet gaan zo als het moet.
1ste Fase zal waarschijnlijk snel opgeleverd kunnen worden, maar misschien wordt het hele project
in 1 keer opgeleverd. De brug is nog niet klaar en dat bemoeilijk ook het geheel van ontsluiten.
Er wordt een vraag gesteld over het vrachtverkeer; waarom wordt er nu door de woonwijk
gereden? Ook de geluidsoverlast met de radio mag wel wat minder.
Dat er zo dicht op de beschoeiingen wordt gebouwd is erg jammer. Dat moet bij een volgend
project beter.
N207/Passage
Afgelopen vrijdag was er een rondrit langs de N207 om te zien wat hier nu allemaal speelt.
Deze rondrit eindigde in Leimuiden en daar hebben Leen Overbeek en Yvonne Peters het e.e.a.
verteld.
Er is een aantal voorstellen gedaan betreffende de passage, deze staan op onze website.
Voor het landbouwverkeer wordt gedacht om de bouwweg die er nu al ligt door te trekken naar
de Vriezeweg. Hierover is overleg met gedeputeerde maar of er iets uit gaat komen is nog niet te
vertellen. Het landbouwverkeer uit de dorpen krijgen is erg moeilijk.
Op 4 april is er gezegd door de gedeputeerde: als het dorp de passage niet wil, komt deze er niet.
Yvonne Peters heeft eerdaags een gesprek met de gedeputeerde en zal dit zeker meenemen.
Leimuiden West
Er spelen veel belangen van verschillende organisaties.
De DR zou graag een gebiedsvisie willen voor deze polder. Er was ooit een mooie visie, waarom
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wordt deze niet van de plank gehaald om mee te werken.
Ook de Tetriswoningen komen ter sprake. Waar komt dat ineens vandaan wordt gevraagd.
Hier is vraag naar, maar of ze er ook komen is nog maar de vraag.
Drechthoek II
Als dit gebied ooit gevuld wordt dan hopelijk niet met gebouwen zo hoog als Kempers.
Leimuiderhof
Alle appartementen zijn verkocht. (zie PP)
Overig
Extra sociale woningbouw.
Er is op 4 april een bijeenkomst geweest en momenteel worden de uitkomsten daarvan
onderzocht en bekeken. Binnenkort worden hierover besluiten genomen.
Er komt geen tijdelijke huisvesting.
Van alle avonden die er zijn geweest worden alle argumenten meegenomen en komen er nog
meer inspraakavonden.
Er wordt een algemene opmerking/vraag gesteld. Waarom wordt er op zoveel paarden tegelijk
gewed, er speelt zoveel. Maak eerst eens af waar je mee bezig bent voor je met een nieuw project
begint.
Over de Bredeschool is momenteel niet meer te zeggen dan we nu al weten.
Projecten in Leimuiden
De passantenligplaatsen: Luc van Egmond vertelt hier het e.e.a. over. Vorig jaar kwam dit vanuit
Kernen in hun Kracht. Er werd veel gebruik gemaakt van de plekken die er toen bij kwamen. Nu is
er een idee om vingersteigers te plaatsen zodat er nog meer boten aan kunnen leggen.
Er wordt gevraagd hoelang passanten mogen liggen. Niet de hele zomer, het zijn passanten.
Knelpunten verkeerscirculatie.
Monique Verkerk legt uit wat er de komende tijd gaat gebeuren. N.a.v. van de verkeerscirculatie
is er ook goed gekeken naar de doorstroming.
Er wordt gevraagd hoe het zit met het verkeer op de W. v.d. Veldeweg en het sluipverkeer.
Na de verkeercirculatie komen al deze dingen aan d orde in een plan voor de verkeersafwikkeling
in Leimuiden
Dorpsplein
Er is goed nieuws te melden. Het plein wordt na de IJsheiligen opgefleurd met hanging baskets
aan 11 lantarenpalen, er zijn al 2 bankjes geplaatst door de gemeente en er komen 3
vlaggenmasten om het plein op te fleuren.
Kleinschalige woon-zorg voorziening.
Vorige jaar is aangekondigd dat hier onderzoek naar gedaan zou worden. Helaas kan
Woondiensten Aarwoude hier geen medewerking meer aan verlenen.
Er wordt nog gekeken of er in samenwerking met praktijk De Linde, op de plek van het Kruispunt
Iets gedaan kan worden. Volgende week vrijdag is er een gesprek met de gemeente.
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10.

Rondvraag en sluiting
Astrid Muijs: het dramatische weekend van de afsluiting kwam ook door de slechte aanwijzingen.
Dat moet de volgende keer beter. Daar is inmiddels al over gesproken en er vinden evaluaties
plaats ter verbetering voor een volgende afsluiting.
Rob Mollers geeft aan dat er eigenlijk maar 1 prioriteit is voor de Leimuidenaren: Ontwikkel het
dorpshart. Hij krijgt applaus ter instemming.
Anja de Rijk spreekt haar complimenten uit voor alles wat de DR doet.
Dan wordt Luc van Egmond naar voren gevraagd om afscheid van hem te nemen omdat hij is
gestopt als bestuurslid.
Daarna wordt Leen naar voren geroepen. Voor al zijn werk, hij heeft de DR gezicht gegeven. Op
voorstel van het bestuur wordt hij voorgedragen als Erelid van de Dorpsraad.
De leden geven hier met applaus hun toestemming voor.
Opgemaakt en na vaststelling op 12 oktober 2016 ondertekend te Leimuiden door

M. Verkerk-Vandeveen

M.M. Kluck

Voorzitter

secretaris

NB: Zie ook de website van www.dorpsraadleimuiden.nl
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