Dames en heren,
Hartelijk welkom op deze algemene ledenvergadering van de dorpsraad Leimuiden. Welkom
ook aan onze gasten/gastsprekers; wethouder Yvonne Peters, Marc Bosman, projectleider
Leimuiden West en Dorpshart en natuurlijk de gastsprekers Anton Verhees, John Uilenberg
en Rob Loekenbach.
Een bijzondere vergadering voor Luc en mij om de Dorpsraad bestuurlijk los te laten, dat is
even wennen.
We moesten als Dorpsraad onze plaats zien te verwerven in de wereld van het raadsakkoord
anders denken, anders doen, invloed aan de voorkant. Na twee jaar kunnen we zeggen dat de
dorpsraad op de kaart staat, zowel richting het dorp als naar de gemeente en de provincie.
De inwoners van Leimuiden worden geïnformeerd via een actuele en informatieve website,
facebook en de nieuwsbrieven. Na vanavond wordt de website weer op een aantal punten
bijgewerkt.
We zijn er trots op wat we met elkaar tot stand hebben gebracht, het wordt tijd voor de oogst.
Blij zijn we dat we nieuwe kandidaten gevonden hebben voor de vacatures. Dat was nog wel
even overtuigen, want iedereen ziet de veelheid aan activiteiten en projecten en dus aan
tijdsbeslag.
Onze focus is vanuit onze visie gericht op leefbaarheid, levendigheid en bedrijvigheid.
Dat alles vereist een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en een dynamisch
verenigingsleven. Kijk naar de voetbal, tennis, ijsclub, het zwembad, de binnensporten in ’t
Spant etc..
Ik wil hier toch ook mijn bewondering uitspreken voor de inzet van de besturen van de
voetbal en de tennisvereniging, die op het ogenblik nogal onder druk staan door de Leimuiden
West discussie. Daar spelen vele belangen, die niet altijd makkelijk op één lijn te krijgen zijn.
Terug naar de levendigheid, wat blijft over van het Dorpsplein straks, is er een alternatief
evenemententerrein bijv. bij ’t Spant, Connexxion, of in de polder. Wat denkt u van een
camperparkeerplaats in ons dorp.
Bedrijvigheid en werkgelegenheid om de hoek, de Waaier/Drechthoek, dat is ook een plus.
Daarop is kritiek en zeker niet ongefundeerd, maar maak het hard als partijen dat:
1. er de behoefte is aan bedrijventerrein en geen verkooppraatje van makelaar of
ontwikkelaar is
2. er duidelijkheid is over concurrerende grondprijzen, in- en verkoop,
faciliteer dan als gemeente op een wijze dat de ontwikkelaar en de grondeigenaren voldoende
commitment ervaren.
Hoe overleeft Leimuiden al die bouwactiviteiten.
De bouwdrukte van Beukenlaan III komt medio van dit jaar in een eindfase, de overlast is
binnen redelijke grenzen gebleven. Leimuiderhof start dan zo ongeveer met de bouw en voor
Leimuiden West en het Dorpshart moet er nog heel wat water door de Drecht stromen. De
brede school komt er nu ook nog bij, medio van dit jaar weten we meer, wat, waar en
wanneer.
Maar o wat hebben we al last gehad van de N207 activiteiten en die zijn nog niet voorbij. Dat
geeft ook zorgen voor de veiligheid en het sluipverkeer.
Dat alles benadrukt het belang dat de focus moet liggen op de kwaliteit van de leefomgeving.
Hoe zorgen we dat al die bouwactiviteiten, goed zijn afgestemd op de omgeving door groene
overgangszones, aansluiting op de bestaande groenstructuren, op de bestaande bouwhoogtes
en goede overgangen naar de open ruimte, de polders. Dat klemt des te meer als we spreken
over de Drechthoek, de overgangen naar de woongebieden, Oosterweg en Bakhuizenlaan en
natuurlijk naar de Vriezekoopsepolder.
Achter mij draait een fotoserie, die Eli Hoogendoorn gemaakt heeft t.b.v. de kwaliteitstoernee
N207 georganiseerd door de st. het groene hart. Daar ziet u maar een stukje van schoonheid

van onze directe omgeving rondom de dorpsbebouwing. We komen er echter nauwelijks mee
in aanraking. Iedereen, die Leimuiden voorbij vaart of rijdt, ziet geen mensen recreëren aan de
Drecht of de Ringvaart. De doelstelling moet zijn creëer publieksvriendelijke open ruimtes
aan de Ringvaart en de Drecht, zoals een zwemplek, een plek om bootjes te water te laten, een
wandelpad met bankjes. Maak de recreatie zichtbaar vanaf het water en vanuit het dorp. Dat
vraagt om een doordacht plan voor de Grietpolder. Daarbinnen past ook een ontwikkeling aan
de Ringvaart. Misschien dan geen Beukenlaan IV, waarom uitplaatsen van scouting en ijsbaan
en volkstuinen naar dure grond?
O, er komt een klusje bij; ook de ontwikkeling in de Heilige Geestpolder (Bootbeton) heeft
aandacht nodig.
En dan nu van start met de vergadering.
Leimuiden, 21 april 2016

