Vragen enquête toekomst centrum Leimuiden
Graag aankruisen, omcirkelen of wegstrepen
Er zijn 47 formulieren geheel of gedeeltelijk ingevuld!
1. Wat vindt u van het uiterlijk en de inrichting van het huidige Dorpsplein:
A.
O
mooi
B.
x
rommelig 39x C.
O
x
lelijk 32x
O
netjes
x

gezellig
saai 25x

Opmerking: Meerder mensen kozen voor het invullen van A of B of C
2. Is in het centrum voldoende openbaar groen aanwezig?
O
ja
x
nee 44x

O

geen mening

3. Vindt u het een goede zaak als in het centrum van het dorp meer woningen (in de vorm van
appartementen) gebouwd worden?
x
ja 32x
x
nee 47x
x
geen mening 8x
4. Hoe hoog zou nieuwbouw in het centrum volgens u mogen zijn als u deze vergelijkt met de
bebouwing die het meest recent op het Dorpsplein is verschenen (Résidence en Café René)?
x
liefst lager 26x
x mag even hoog 13x x mag hoger 7x
5. Hoe ziet u de toekomst van de boerderij?
x 10x de huidige situatie, inclusief de bomen en de bijgebouwen, handhaven
x 28x woonhuis boerderij en bomen inpassen in nieuw centrumplan
x 7x boerderij, incl. bomen en bijgebouwen, mag weg t.b.v. winkels en woningen
6. Zijn er voldoende wínkels in het centrum voor de (dagelijkse) boodschappen
x 28x ja
x 13x nee, ik mis….
x 6x geen mening/niet ingevuld
Specificatie: Blokker: 4x, Doe het zelf winkel: 4x,
4x niet ingevuld.

viswinkel 1x,

Lidl 1x.

7. Mist u bepaalde voorzieningen in het centrum op het gebied van gezondheid, cultuur of recreatie?
x 22x nee
x 14x ja, ik mis
x 8x geen mening/niet ingevuld
Specificatie: Een ruimere watersporttoegang(haventje): 3x, Gezondheidscentrum 3x,
Aanleunwoningen bij voorzieningen 2x, een "sociale" ruimte 1x, cultuurruimte 1x,
Hospice 1x, mooi dorpsplein met groen 1x, evenementen in de zomer 1x,
8. Hoe beoordeelt u de verkeersveíligheid in het centrum?
x 19x voldoende
x 25x matig
x 1x slecht
x 1x geen mening/niet ingevuld
9. Als u matig of slecht hebt aangekruist, waar is de situatie nu naar uw mening onveilig en voor
welke verkeersdeelnemers?
- 7x overgang Dorpsplein bij cafe Rene- dr. Stapenseastraat voor voetgangers en fietsers
- 3x uitrit bij Dio/MCD
- 2x Nokweg is te smal voor 2-richtingverkeer
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- 1x linksaf slaan bij slager v.d. Meer vanuit de dr. Stapenseastraat
- 1x bij het Chinese restaurant vanuit het dorp linksaf
Algemene opmerkingen bij vraag 9 ingevuld:
- Geen doorgaand verkeer door het dorp m.n. voor tractoren
- Dorpsstraat reserveren voor fietsers
- het hele centrum verkeersluw maken
-de straten en stoepen zijn te smal
- Tot slot een opmerking: Er wordt te hard gereden in het centrum.
10. Wat vindt u van het aantal parkeerplaatsen in het centrum op dit moment?
x 10x te weinig
x 32x voldoende
x 1x te veel
x 3x op de verkeerde plekken
11. Zijn er plaatsen waar wandelaars of fietsers te veel moeten omlopen/fietsen?
x 31x nee
x 6x ja, namelijk bij.....
x 4x geen mening/niet ingevuld
Specificatie:
2x dr. Stapenseastraat
2x Cafe Rene (staat in de weg)
1x Bushalte bij Kruispunt
12. Wat komt volgens u als eerste in aanmerking voor verbetering in het centrum?
17x Noordzijde renoveren m.n. de boerderij en het Witte Huis
11x Sloop van de hoek van de fa. Berends
5x meer groen op het plein
5x bestrating repareren
4x cafe Rene naar de boerderij
3x leegstaande gebouwen afbreken
6x entree vanaf de 207 bij de achterkant van MCD
1x sloop van MCD en Residence
13. Heeft u nog een aanvullende opmerking?
4x start met de noordzijde van het centrum
3x parkeerplaatsen elders aanleggen
2x start met zuidzijde Dorpsplein/Dorpsstraat
2x maak het Dorpsplein leuker en meer levendig
1x ontwikkeling van het Conexxion-terrein met o.a. paerkeerplaatsen
1x denk aan kermis en beach-volleybal op het plein
1x seniorenwoningen op het plein aansluitend bij de Ontmoeting
1x uitgifte van kavels voor particuliere koop en bouw aan Noordzijde
1x centrum verkeers-luw maken
1x beamerpresentatie van de plannen van de werkgroep uit 2002
2x Ga door met plan Leyten
1x middenstand redden
1x meer druk op de Gemeente: Dorpsraad met gezag en bevoegdheden
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1x meer p.r. van de initiatieven Praethuys/straks Dorpsraad
1x zoals het nu loopt, lijkt het op een sterfhuisconstructie!!!

Tot slot:
Ik wil (alleen) schriftelijk op de hoogte blijven

x 30x Ja

Ik wil meedenken over de toekomst van het centrum

x 23x Ja

Overweegt u lid te worden van een Dorpsraad vereniging?

x 12x Ja en 1?

Zou u wijkvertegenwoordiger willen worden in een Dorpsraad?

x

Zou u willen toetreden tot een Dorpsraad bestuur?

x 5x Ja en 2?

4x Ja en 3?

U bent:

x 10x vrouw

28x man

Uw leeftijd is:

x 1x jonger dan 25
x 4x 25 tot 45
x 22x 45 tot 65
x 16x 65 of ouder
Opmerking: niet elk onderdeel was hierbij ingevuld.

Waar wilt u ons nog op wijzen?
- Dorpsplein opnieuw bestraten en leibomen plaatsen
- aan Noordzijde: maak parkeerplekken met groen
- We blijven maar praten en er gebeurt niets!
- Meer jongeren erbij betrekken
- m.b.t. de 3 schetsen Noord en 3xZuid: er waren te weinig alternatieven ernaast
- Deze vorm van dorps-raadpleging graag 1 a 2x per jaar.
- Graag op de hoogte gehouden worden over het proces tussen de Gemeente en Leyten.
- Maak van het centrum een "Welkomstcentrum".
- Betrek de "Taskforce" Gemeente Kaag en Braassem erbij (zegt een makelaar).
- Maak nieuwe plan-schetsen!

Wij danken u voor uw medewerking
De praters van het Praethuys
Opmerking:
Het gezin Uitenboogaard (cafe Rene) mag geprezen worden voor de gastvrijheid, de ambiance,
het bekertje gluhwein bij het entree en de snacks tegen 21.00 uur.
VIVA CAFE RENE!!!
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