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Kernen in hun Kracht brengt mensen samen. 
Van een verzorgingsstaat naar een partici-
patiemaatschappij, we horen het voortdu-
rend in de politiek. Maar wat betekent die 
overheid 3.0 nu voor mensen in de prak-
tijk? Via het traject Kernen in hun Kracht 
gaat de gemeente daarover in gesprek met 
inwoners. Floris Schoonderwoerd, verant-
woordelijk wethouder voor Kernen in hun 
Kracht: “De rol van de gemeente wordt in 
korte tijd fundamenteel anders. Er komen 
meer taken vanuit de rijksoverheid naar 
de gemeente en tegelijk is er minder geld. 
We moeten dus keuzes maken en er is veel 
geld nodig voor de kwetsbare groepen in 
de maatschappij. Ik ben trots op alle voor-
zieningen in de gemeente, want daar zit 

BOUWEN AAN EEN 
LEEFBAAR LEIMUIDEN
Hoe zien we de toekomst van Leimuiden en Bilderdam? Welke voorzieningen 

zijn onmisbaar en wat zou erbij kunnen komen? En hoe kunnen we daar samen 

voor zorgen? Dat zijn de vragen die aan de orde komen in Kernen in hun Kracht. 

Leimuiden is de vierde kern in Kaag en Braassem waar dit traject start. Op 23 

september 2014 is een eerste verkennende bijeenkomst met vertegenwoordigers 

van de dorpsraad, ondernemers, verenigingen en betrokken Leimuidenaren. 

Omdat er veel speelt in Leimuiden, zetten we in deze nieuwsbrief de stand van 

zaken rond alle projecten op een rij, en stelt de nieuwe wethouder Yvonne Peters 

zich voor.

veel werk en betrokkenheid van mensen 
uit de kernen in. We willen graag uitzoe-
ken hoe we kunnen zorgen dat die voor-
zieningen blijven, ook als de financiering 
minder wordt.”

Geen bezuinigingen
Dat betekent niet dat Kernen in hun Kracht 
met een bezuinigingsopdracht komt. “We 
willen juist kijken naar de kansen,” zegt 
Schoonderwoerd. “Samen kunnen we 
slimmere oplossingen bedenken. Ieder-
een heeft te maken met ontwikkelingen 
als krimp, digitalisering en individuali-
sering. We gaan niet meer allemaal elke 
zaterdagavond naar het dorpshuis. Maar 
vaak praten organisaties daar niet met el-

kaar over. Doen ze dat wel, dan blijkt dat 
ze elkaar kunnen helpen. Dat gaat bijvoor-
beeld heel concreet om gebouwen. Als je 
twee gebouwen hebt die allebei 30% be-
zet zijn, ga je dan vechten voor behoud 
van je eigen gebouw met als risico dat je 
ze allebei kwijt raakt? Of kies je met zijn 
allen welk gebouw de meeste toekomst 
heeft en breng je daar meer activiteiten 
onder, waardoor het rendabel wordt? Zo 
kun je voorzieningen in stand houden zon-
der dat er ergens extra geld vandaan moet 
komen.”

Nieuwe dingen
De eerste bijeenkomst op 23 september 
zal nog niet zo ver op details ingaan. Lia 
van Berkel, Danny Konings en Joël Eichler 
organiseren het traject. “We gaan eerst 
naar iedereen luisteren: hoe zien ze de 
toekomst? Wat vinden zij de kracht van 
Leimuiden? Wat zouden ze graag willen 
dat er gebeurt in het dorp en welke ideeën 
hebben ze?” zegt Lia van Berkel. “Dus er 
kunnen ook nieuwe dingen bedacht wor-
den,” vult Danny Konings aan. “Maar dat 
betekent niet dat er een soort ‘verlanglijst’ 
ontstaat die de gemeente gaat regelen. 
Het gaat er juist om: als we willen dat iets 
er komt, hoe kunnen we daar dan samen 

Gebied Leimuiden en Bilderdam



voor zorgen?” Daarom is ook nog niet vast-
gelegd hoe Kernen in hun Kracht na 23 
september verder gaat. Van Berkel: “Iede-
re kern is uniek. Wat voor Rijnsaterwoude 
of Kaag werkte, is niet automatisch handig 
voor Leimuiden. Het is de grootste kern 
tot nu toe, misschien blijkt wel dat er zo-
veel mensen met ideeën zijn dat we meer 
inventarisatieavonden organiseren. Of is 
het netwerk juist zo groot dat activiteiten 
meteen van de grond komen.”  Schoon-
derwoerd: “Wat we hopen is dat iedereen 
openhartig is over hun eigen meerjaren-
plannen en visie. Dan kunnen verbindin-
gen ontstaan en komen we er sterker uit.” 

Kernplan
Uiteindelijk leidt Kernen in hun Kracht tot 
een kernplan voor Leimuiden voor de ko-
mende drie tot vijf jaar. Een periode waarin 
veel dingen spelen, zoals het Centrumplan 
en de omlegging van de N207. “Dat zijn 
aparte projecten die zichzelf ontwikke-
len,” zegt Konings. “Maar het zou bijvoor-
beeld wel kunnen dat Kernen in hun Kracht 
goede ideeën oplevert hoe we het centrum 
aantrekkelijker kunnen maken totdat het 

Met elkaar aan het werk tijdens
inventarisatieavonden Kernen in hun Kracht

Inventarisatieavond Kernen in hun Kracht in Rijnsaterwoude, met staand links 
Lia van Berkel en rechts Danny Konings

Openluchtzwembad De Kleine Oase

Logo dorpsraad Leimuiden

Centrumplan echt uitgevoerd is.” Floris 
Schoonderwoerd kijkt uit naar de bijeen-
komsten. “Inwoners en gemeente zijn 
gelijkwaardige partners, de ideeën moe-
ten uit de kernen komen. Kernen in hun 
Kracht is een soort snelkookpan waarin 
toekomstbestendige oplossingen worden 
bereid. Als we met elkaar aan de slag gaan 
kunnen er grote dingen gebeuren.”

BESTUUR DE KLEINE OASE DENKT MEE OVER DE TOEKOMST

‘HET ZWEMBAD IS VAN ONS ALLEMAAL’
Een van de belangrijke voorzieningen in Leimuiden is zwembad De Kleine Oase. 

Sinds 1995 is het zwembad in beheer van Stichting Vrienden van de Kleine 

Oase. John Uilenberg, voorzitter van de stichting, zegt dat het zwembad draait 

op drie pijlers: de vrijwilligers, de ondernemers en de gemeente. “Er is grote 

saamhorigheid om het zwembad in stand te houden.” Naar Kernen in hun 

Kracht kijkt hij belangstellend uit. “Wij hebben een visie op de toekomst, kijken 

verder dan het lopende seizoen. Je moet meebewegen en modern blijven. Het is 

interessant dat we dat nu voor de hele kern gaan doen.”

Bij de Kleine Oase komen mensen met el-
kaar in contact; er worden hele vakanties 
gevierd en er bloeien liefdes op dankzij 
het zwembad. Het vervult dus een dui-
delijke maatschappelijke rol, vindt Ui-
lenberg. “In een waterrijke gemeente is 
zwemles belangrijk voor de veiligheid. 
Maar het is meer. Mensen komen in bewe-
ging, kinderen leren met elkaar omgaan, 
hebben spelplezier. Het is dichtbij en 

betaalbaar. En als je het hebt over parti-
ciperen... we hebben hier 125 vrijwilligers 
waar we ontzettend blij mee zijn. Zij wer-
ken het hele jaar rond met veel trots aan 
hun zwembad.”

Meedenken
De Stichting is ontstaan omdat het zwem-
bad dreigde te verdwijnen en heeft daar-
na moeilijke tijden gekend. “We zijn al-

tijd met de gemeente blijven praten, niet 
tegenover ze gaan staan. Wij zijn maat-
schappelijk betrokken en kijken naar het 
grotere geheel. Als er bezuinigd moet 
worden, kun je beter allemaal een beetje 
inleveren zodat je allemaal kunt blijven 
bestaan. Zo hebben wij nu bijvoorbeeld 
afdekdekens op de baden om op energie-
kosten te besparen. En we zijn bezig met 
plannen voor zonnepanelen.” De Kleine 
Oase kan daarbij rekenen op onderne-
mend Leimuiden. “We krijgen veel ma-
terialen gesponsord. Andersom doen we 
ook zoveel mogelijk boodschappen in het 
dorp. Je moet elkaar steunen.”

Samen aan de slag
Uilenberg vindt Kernen in hun Kracht be-
langrijk voor heel Kaag en Braassem. “Je 
leert andere kernen kennen en begrijpt 
elkaar daardoor beter. Zo zijn het binnen-
zwembad in Roelofarendsveen en wij als 

buitenzwembad geen concurrenten, we 
vullen elkaar aan.” Uilenberg verwacht 
dat het traject de nodige wensen oplevert. 
“Meer kansen voor jeugd en ouderen om 
hier te blijven wonen bijvoorbeeld. Of we 
dat samen voor elkaar kunnen krijgen? 
Top down iets opleggen werkt niet, het 
moet uit onszelf komen. Je ziet dat aan 
het zwembad en bijvoorbeeld ook aan 
het nieuwe kerkelijke centrum. Mensen in 
Leimuiden zijn zo loyaal, daar ben ik echt 
trots op. Als wij onze schouders eronder 
zetten, gebeurt er ook iets!”

Het zijn allemaal mensen met een groot 
netwerk en contacten in het verenigings-
leven: Wieze van Elderen, Johan de Graaf, 
Leen Overbeek en Luc van Egmond. Sinds 
april van dit jaar vormen ze samen met 
Rosella Broekaart, Willem Weyers en Orné 
Angenent het voorlopige bestuur van de 
Dorpsraad Leimuiden. Deze is ontstaan 
uit de behoefte om meer invloed uit te 
oefenen op de besluitvorming binnen de 
gemeenteraad. “Bij veel inwoners van 
Leimuiden heerst een gevoel van onvrede 
over de manier waarop de gemeente Kaag 
en Braassem met hun dorp omspringt”,  
vertelt voorzitter Leen Overbeek. “Onze 
stem wordt onvoldoende gehoord binnen 
de gemeenteraad.”

Zelf oplossen
De Dorpsraad ziet het als haar taak om de 
dorpsbelangen beter naar voren te bren-

DORPSRAAD LEIMUIDEN ONTWIKKELT EIGEN TOEKOMSTVISIE

‘ONZE STEM WORDT ONVOLDOENDE GEHOORD’
De nieuwe Dorpsraad Leimuiden wordt voor de gemeente Kaag en Braassem een 

belangrijke sparring partner om te komen tot een leefbaar Leimuiden. 

gen. Niet elk probleem komt echter op 
het bordje van de gemeenteraad. “Heel 
veel dingen, vooral praktische zaken, kun 
je als dorpelingen met elkaar oplossen”, 
vindt Wieze van Elderen. Als voorbeeld 
noemt ze de kwestie rond de pinautomaat 
van de Rabobank. “Het kantoor van de Ra-
bobank gaat weg uit Leimuiden. Daarvoor 
in de plaats krijgen we een pinautomaat. 
Die zou worden geplaatst bij de brand-
weerkazerne, een heel onlogische plek in 
onze ogen. Wij zijn in gesprek gegaan met 
de bank en met de gemeente en binnen 
twee weken was een locatie gevonden 
waar iedereen wel tevreden over is.” Veel 
problemen zijn te wijten aan de gebrekki-
ge communicatie tussen de verschillende 
partijen, meent Johan de Graaf. “We wil-
len de afstand die is ontstaan tussen de 
overheid en de burger verkleinen. We wil-
len een aanspreekpunt zijn voor beide. Bij 

problemen adviseren we. We bemiddelen 
als daar behoefte aan is en stellen onze 
expertise en ons netwerk beschikbaar.”

Hard nodig
Voor de gemeente Kaag en Braassem, die 
via ‘Kernen in hun Kracht’ per dorpskern 
in gesprek wil gaan over de toekomst, 
komt de Dorpsraad precies op het goe-
de moment. De raad heeft de Dorpsraad 
hard nodig als gesprekspartner en hoopt 
dat de Dorpsraad kan helpen om de leef-
baarheid van Leimuiden te verbeteren. De 
Graaf: “We gaan graag met de gemeente 
in gesprek. Daarnaast willen we ook onze 
eigen, realistische, toekomstvisie opstel-
len. Daar zullen we, bijvoorbeeld via werk-
groepen, zoveel mogelijk Leimuidenaren 
bij betrekken.”

Wilt u ook meedenken  over uw dorp? 
Word dan lid van de Dorpsraad Leimuiden. 
Info: www.dorpsraadleimuiden.nl en
www.facebook.com/dorpsraadleimuiden



NIEUWE WETHOUDER GAAT VOOR 
VERNIEUWING

Projectontwikkelaar Leyten moet zich aan de afspraken houden om Centrumgebied 

Noord (locatie Maarse & Kroon) te ontwikkelen. Dat heeft de rechter bepaald 

in het kort geding dat de gemeente had aangespannen. Leyten moet voor eind 

oktober een omgevingsvergunning indienen en beginnen met de verkoop van 

woningen. Doet hij dat niet, dan wordt een dwangsom opgelegd. 

RECHTER GEEFT GEMEENTE GELIJK 
OVER CENTRUMPLAN

Niet onhaalbaar
De projectontwikkelaar wil onder het con-
tract voor het Centrumplan uit, omdat het 
volgens hem niet mogelijk was het com-
plete plan (Noord en Zuid) rendabel te 
ontwikkelen. Volgens de rechter staat de 
samenwerkingsovereenkomst in Noord 
los van de ontwikkelingen in Plangebied 
Zuid. En voor het noordelijk gedeelte heeft 

Leyten niet voldoende kunnen bewijzen 
dat de marktomstandigheden zo extreem 
zijn gewijzigd dat beëindiging van de 
overeenkomst redelijk is. De rechter heeft 
daarbij meegewogen dat de gemeente 
en Leyten de overeenkomst in 2011 nog 
hebben aangepast met nieuwe grond- en 
verkoopprijzen. Op dat moment was de 
economische crisis al in volle gang. 

Toekomst
Leyten kan nog besluiten een bodempro-
cedure aan te spannen, dat is een traject 
dat enkele jaren kan duren. Op basis van 
de gegevens die tijdens het kort geding 
op tafel zijn gekomen, is volgens de rech-
ter niet met grote waarschijnlijkheid vast 
te stellen dat de projectontwikkelaar in 
zo'n bodemprocedure wel gelijk zal krij-
gen. Daarom moet binnen drie maanden 
na deze uitspraak begonnen worden met 
de ontwikkeling van Plangebied Noord en 
moet Leyten de gemeente de achterstal-
lige rente en bijkomende kosten vergoe-
den.

B
oe

rd
er

ij 
va

n 
B

ei
je

re
n

D
or

ps
pl

ei
n 

Centrumplan
Peters heeft grote projecten als Centrum-
plan Leimuiden en Drechthoek in haar 
portefeuille. Het Centrumplan Leimuiden 
is zeker niet het makkelijkste dossier. 

"Het is een opluchting dat we in het kort 
geding in het gelijk zijn gesteld. Leyten 
heeft inwoners warm gemaakt met mooie 
plaatjes, maar wilde daar via de rechter 
vanaf. Dat konden we niet zomaar voor-
bij laten gaan, het gaat wel om gemeen-
schapsgeld. Ik verwacht dat Leyten op 
korte termijn actie onderneemt om het 
contract toch na te komen en gaat bou-
wen voor Leimuiden." Peters begrijpt de 
frustratie over de ontwikkelingen rondom 
het Centrumplan, maar wil vooral vooruit-
kijken. "Ik denk dat we het dieptepunt nu 
gehad hebben. We hebben voorlopig dui-
delijkheid waar we staan. Het heeft veel 
negatieve energie gekost, we moeten nu 
alle ellende achter ons laten en met elkaar 
gaan kijken wat voor moois we kunnen 
maken. Met de nieuwe Dorpsraad, waar-
van ik blij ben dat die er nu officieel is, 
zetten we de schouders eronder!"

Vertrouwen
Peters zal veel in Leimuiden te vinden zijn. 
"Ik wil mensen leren kennen en hun ver-
haal horen. Neem nou de eigenaren van 
de grond waar Drechthoek II moet komen. 
De afgelopen jaren is bijna alleen via tus-
senpersonen van gemeente en eigenaren 
gesproken. Ik ga er liever langs, met een 
uitgestoken hand en een luisterend oor. 
Het kan best zijn dat we het daarna zake-
lijk nog steeds oneens zijn. Maar ik wil wel 
de relatie verbeteren." Peters hoort het 
graag als mensen ideeën hebben voor Lei-
muiden en Kaag en Braassem. "Iedereen 
kan bellen, mijn e-mailadres staat op de 
gemeentewebsite, je kunt me volgen op 
Twitter (@Peters_Yvonne)  of me aanspre-
ken bij een evenement." 

Kernen in hun Kracht
In september is Peters natuurlijk aanwe-
zig bij Kernen in hun Kracht. "Ik vind het 
een hartstikke leuk traject. Leimuiden is 
van ons allemaal en we gaan er iets moois 
van maken. Laten we vooral niet vergeten 
wat Leimuiden wél heeft. De feestweek, 
een actieve oranjevereniging, leuke plek-
ken waar je een hapje kunt eten en na-
tuurlijk het zwembad. Dat is toch gewel-
dig! De manier waarop de Leimuidenaren 
met elkaar omgaan, de saamhorigheid, 
kan zorgen voor mooie vernieuwingen. In 
Kernen in hun Kracht moeten we samen 
vooruit durven kijken. Elkaar iets gunnen 
om samen meer te bereiken. Dan wordt 
het mooier en gezelliger in Leimuiden!"

Yvonne Peters is als nieuwe wethouder in Kaag en Braassem verantwoordelijk 

voor de meeste ontwikkelingen in Leimuiden. Ze is uiteraard bekend van haar 

vele jaren in de Raad en woont in Rijpwetering. Vernieuwing is een van haar 

motto’s in de komende vier jaar. “En in Leimuiden kan op dat gebied nog wel wat 

gebeuren, ja.”

Wethouder Yvonne Peters



De beroepschriften zijn op 11 maart bij de 
Raad van State behandeld. Normaal gespro-
ken doet de Raad van State een uitspraak 
binnen zes weken maar de uitspraak is twee 
keer uitgesteld. Wethouder Yvonne Peters: 
“Het college heeft inmiddels een brief naar 
de Raad van State gestuurd waarin we be-
nadrukken dat het belangrijk is dat er snel 
een uitspraak komt. Wat er gebeurt rondom 
Drechthoek II heeft namelijk ook gevolgen 
voor de herstructurering van de N207. De 
afwikkeling van  het lokale verkeer van en 
naar die verbeterde N207 gaat in combina-
tie met de ontsluiting van Drechthoek II.”

Passage Leimuiden
De herstructurering van de N207 in Leimui-
den is geregeld in het Bestemmingsplan 
Passage Leimuiden. De provincie Zuid-Hol-
land wil samen met de gemeenten langs de 
N207 de doorstroming van het verkeer tus-
sen Leimuiden en Alphen verbeteren. Dat 
heeft ook tot gevolg dat de huidige kruising 

RAAD VAN STATE DOET OP KORTE TERMIJN
UITSPRAAK OVER DRECHTHOEK II
De Raad van State doet naar verwachting eind augustus van dit jaar uitspraak 

over de plannen voor bedrijventerrein Drechthoek II. Er is beroep aangetekend 

tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Pas na de uitspraak gaat de 

verdere uitwerking van het bedrijventerrein door.

bij Leimuiden wordt vervangen door een 
viaduct met op- en afritten. Het Ontwerp 
Bestemmingsplan Passage Leimuiden komt 
in de tweede helft van 2014 ter visie. De 
overige aanpassingen van de N207 zijn op-
genomen in het Bestemmingsplan N207. De 
gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan 
op 14 juli 2014 vastgesteld en het ligt nu ter 
inzage (tot 25 september). 

Voormalig Connexxion-terrein
Het oude busplatform van Connexxion krijgt 
een nieuwe bestemming als onderdeel van 
het plan Passage Leimuiden. Een deel van 
die grond wordt gebruikt om de nieuwe ont-
sluitingsweg en een rotonde aan te leggen. 
De overige  gronden zal de gemeente uitge-
ven. “De locatie moet smoel krijgen want 
het is de entree van Leimuiden,” zegt Yvon-
ne Peters. “We zijn nu aan het kijken hoe 
we voldoende aandacht kunnen geven aan 
de uitstraling van de gebouwen. Daarnaast 
is het belangrijk zorgvuldig te bepalen wat 

er op de locatie gaat komen. De markt voor 
kantoorgebouwen is niet groot en we willen 
ook Drechthoek II ontwikkelen. We kijken 
dus ook naar andere opties.” De gemeente 
neemt daar bewust de tijd voor. “Het is nu 
onderdeel van Passage Leimuiden, maar we 
kunnen er ook een apart bestemmingsplan 
van maken om het beter te kunnen uitwer-
ken en onderbouwen. In beide gevallen 
komt het bestemmingsplan overigens ter 
inzage te liggen voor alle inwoners.”

Vervolg op Raad van State
uitspraak
Eerst is van belang wat de Raad van State be-
sluit rond Drechthoek II. Projectleider Frans 
van der Beek: “Pas als we de uitspraak op 
schrift hebben weten we of het gaat om re-
latief kleine aanpassingen aan het bestem-
mingsplan en het exploitatieplan, of dat het 
echt ingrijpend anders moet. Ook hopen we 
dat we er zo snel mogelijk uit zijn met de 
grondeigenaren, bij voorkeur in onderling 
overleg.” Over de eventuele aanpassingen 
van het bestemmingsplan zal uiteraard op-
nieuw gecommuniceerd worden. Ook komt 
er een informatieavond over het inrichtings-
plan (de uitwerking van het stedenbouw-
kundig plan) als er meer duidelijkheid is.
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Plattegrond met toekomstige route en DrechthoekII De Tuinderij en het voormalige Connexxionterrein

“We moeten ophouden met klagen, en nu 
doorpakken”, zegt Stefan Blom, bedrijfslei-
der van supermarkt MCD. Natuurlijk vindt 
hij het jammer dat het Centrumplan voor-
lopig van de baan is. Uiteindelijk hoopt hij 
dat de plannen op de één of andere manier 
doorgaan. “Ik ben ervan overtuigd dat dit 
de koopkracht positief zal beïnvloeden. Tot 
die tijd ben ik blij met de nieuwe situatie, 
die een opening biedt om op korte termijn 
het dorpsplein aan te pakken, al is het maar 
op cosmetische basis.” Dit gebeurt al op 
bescheiden schaal. De supermarkt nam 
dit voorjaar samen met een aantal onder-
nemers het initiatief om het Dorpsplein en 
omgeving schoon te houden. “Het is beter 
om zaken in eigen hand te nemen, dan af 
te wachten tot de gemeente iets onder-
neemt.” De reacties zijn bijzonder positief. 
“Je merkt nu al een verschil in aanzicht en 
beleving. Dat beïnvloedt de hele sfeer van 
het dorpshart.”  

Blom hoopt dat de lokale ondernemers 
gezamenlijk een actievere rol gaan spelen 
in het dorpshart. “We moeten ons beter 
profileren, leuke, ludieke en verrassende 
acties organiseren en de media opzoeken. 
Zo kweek je goodwill voor de lokale mid-
denstand, en dat is hard nodig.” Nu het 
Centrumplan voorlopig weer stil ligt, liggen 
de kansen volgens Blom voor het grijpen. 
“De komende tijd gaat er niets gebeuren. 
Die tijd moeten we gebruiken om iets op te 

MET ZIJN ALLEN NIEUWE KANSEN PAKKEN
De ondernemers aan het Dorpsplein wachten met smart op het aanpakken van 

het centrum. In de tussentijd komen ze zelf in actie. We vroegen twee van hen hoe 

zij kijken naar de toekomst. 

bouwen. Gelukkig ziet de nieuwe gemeen-
teraad dat ook in. De raad en het college 
zijn ervan overtuigd dat om iets te bereiken, 
we moeten samenwerken en met elkaar in 
gesprek moeten gaan.”

Pittoreske behouden
Voor René Uittenbogaard van Bij René kan 
de ontwikkeling van het Centrumplan niet 
snel genoeg gaan. Hij wacht al zes jaar op 
de broodnodige uitbreiding van zijn bedrijf, 
waarvoor de bouwvergunning al binnen 
was. "Ik hoop dat Leyten er nog iets moois 
van wil maken, iemand dwingen is niet al-
tijd handig. Zou hij er helemaal mee stop-
pen, dan denk ik dat de gemeente zo snel 
mogelijk om tafel moet met een aantal regi-
onale bouwers. Volgens mij hebben we dan 
in twee à drie middagen een uitvoerbaar 
plan, want er is echt wel belangstelling voor 
wonen in het centrum. Kijk, je kunt nooit ie-
dereen gelukkig krijgen. Het liefst hebben 
we een wandelpark met een museum, VVV 
en veel winkels. Maar we willen ook dicht-
bij parkeren en wonen. Je moet een goede 
afweging maken. Als je met zijn allen ervoor 
gaat, krijg je iets voor elkaar."

Kernen in hun Kracht kan daarbij helpen. 
"Om tafel zitten is altijd goed, kijken wel-
ke standpunten je hebt. En ik wil zeker wel 
een praatje maken met de nieuwe wethou-
ders, ik zou het leuk vinden als ze een keer 
langskomen. Leimuiden is een heel leuk 
dorpje, maar daar zie je niks van als je vanaf 
de N207 binnenkomt. We moeten het klei-
ne, pittoreske, behouden en versterken."  
Wat Uittenbogaard betreft moet de actie 
van twee kanten komen. "Zoals de schoon-
maakactie. Eerlijk is eerlijk, de groenvoor-
ziening in Leimuiden wordt door de ge-
meente goed bijgehouden. Het is goed om 
dan zelf ook bij te dragen. Op eigen initia-
tief in actie komen in plaats van alleen maar 
denken 'de gemeente regelt het maar.'"

Café René en deel dorpsplein Leimuiden

Stefan Blom, 
bedrijfsleider van supermarkt MCD
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Allemaal een tuin op het zuiden
Deze zomer start de bouw van nieuwe wo-
ningen aan de Beukenlaan. De nieuwbouw 
is onderdeel van het Plan Beukenlaan uit 
2008. Na de ontwikkeling van fase I en een 
deel van fase II was het door de economi-
sche omstandigheden lange tijd niet mo-
gelijk de rest uit te voeren. Kuin Vastgoed-
ontwikkeling B.V. uit Uithoorn heeft nu wel 
een passend plan gemaakt met betaalbare 
huizen. Kuin is verantwoordelijk voor de 
complete ontwikkeling en uitvoering, de 
gemeente faciliteert en stelt de kaders.
 
Keuze uit verschillende huizen
In augustus is al gestart met de bouw van 
zes huizen op het kleine stukje grond links 
tussen de Watersnip en de Leeuwerik. Het 

NIEUWE WONINGEN AAN DE BEUKENLAAN
gaat om twee-onder-een-kapwoningen en 
vrijstaande woningen. Alle huizen zijn ver-
kocht of in optie. Daarna start de ontwik-
keling van 46 huizen op het grotere stuk 
grond in het verlengde van de Ooievaar. 
Dit zijn eengezinswoningen die tussen de 
€ 180.000,- en € 250.000,- kosten. Door 
een slimme indeling van de wijk hebben 
alle huizen een tuin op het zuiden. De ver-
wachting is dat de bouw begin 2015 kan 
starten.

Informatieavond
Op dit moment is het ontwerp-bestem-
mingsplan in de maak voor het stuk grond 
waar de 46 huizen komen. Zo moet de 
rioolaansluiting aangepast worden omdat 
er nu meer huizen komen dan in 2008 was 

voorzien. Ook is er aandacht voor de ont-
sluiting van de wijk om verkeersoverlast 
te voorkomen en om te zorgen dat hulp-
diensten optimaal toegang hebben. Het 
ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 27 
augustus voor iedereen ter inzage.
Op 17 september komt er een informatie-
avond waarop de gemeente en de ontwik-
kelaar met alle inwoners en belangstellen-
den in gesprek gaan. U kunt daar vragen 
stellen over de plannen en de huizen en uw 
ideeën geven over bijvoorbeeld de ontslui-
ting van de wijk. Verantwoordelijk wethou-
der Henk Hoek: "Dit is de manier waarop 
we in Kaag en Braassem willen werken: 
samen met de mensen uit de kern beden-
ken wat er moet gebeuren. We plannen 
de avond daarom bewust al in september, 
zodat mensen goed geïnformeerd zijn als 
ze bijvoorbeeld een zienswijze bij het ont-
werp-bestemmingsplan willen indienen."

Kijk voor gegevens over de informatie-
avond op www.kaagenbraassem.nl

Maquette van de toekomstige huizen op hun
toekomstige plek
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Beeld van de 46 eengezinswoningen van Beukenlaan fase III


