Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen
d.d. 22 oktober 2012
Aanwezig:
Afwezig:

J. Bunnik; M.Sangster; Jasper Schouten; Jos Schouten; M.Stolwijk; P.Verra; A.Vos;
B.Willers (verslag); T.v.Zuylen;
Marlo Vuyk; Brenda Schutter ( gemeente Bodegraven-Reeuwijk
F.v.Donselaar; K.Bos; J. Kastelein; H.v.Vliet; H.Vroomen (wijkwethouder)

1.Welkom en opening door de voorzitter M. Stolwijk:
Welkom aan Marlo Vuyk, coördinator wijkgericht werken en Brenda Schutter.
- De Hollandse Boerderij is genomineerd voor de Ondernemersprijs/ horeca van de gemeente.
2.Kennismaking met Marlo Vuyk
Marlo stelt zichzelf voor. Hij is per 1 september 2012 full time in dienst voor het wijkgericht werken. Bij
iedere gemeentelijke dienst heeft Marlo een contactpersoon zodat de communicatie langs korte lijnen
verloopt en antwoorden snel kunnen worden teruggekoppeld naar de wijkteams.
Voor nieuw op te richten wijkteams wordt ondersteuning van de bestaande wijkteams gevraagd.
Meijebelangen is blij met de ondersteuning van Marlo.
Brenda Schutter verleent tijdelijk secretariële ondersteuning.
3.Verslag 30 maart 2012
- Wvttk: ‘Open tuinendag 2013’ moet zijn ‘wedstrijd mooiste tuin’. Marja bespreekt dit met de tuinclub.
Wie wil dit vanuit Meijebelangen mede organiseren?
Actie Marja
- Op 17 november is er in de Halve Maan een officiële veiling ten bate van project Blessed
Generation.( www.spiritoffaith.nl) Er wordt een flyer verspreid.
4.Mededelingen en ingekomen post:
- 4-9- 2012: Gesprek met het College van Nieuwkoop, Comité Stichtse Meije en Meijebelangen
(M.Stolwijk). Gespreksonderwerpen: verbeteren en oeverversterking Meijepad; maaien en baggeren
Meije; afdracht aan gemeente Nieuwkoop en voorzieningen voor Meijenaren; Meijegraslanden;
Contact met H.Vroomen
- 19 -9-2012: startbijeenkomst wijkteams ( B.Willers)
- 20-9-2012:Uitnodiging gesprek duurzaamheidsvisie gemeente. V.k.a.
- 1- 10-2012Uitnodiging symposium ‘Kracht v.h. Groene Hart.. V.k.a.
- Uitnodiging dee4lname Kern met Pit. V.k.a.
- Verzoek nominatie Erkend Talent 2012: www.erkendtalent.nl . We dragen Tonnie Verbree voor.
Actie Martin
- 8-10-2012: Nota van beantwoording reactie notitie Geslotenverkl. wegen landelijk gebied.
- 10-10-2012: Uitnodiging Meet en Greet. Bestaande wijkteams informeren nieuwe wijkteams, 26
november en 3 december.
Actie Trix, Petra en Martin
- Verslagen Stichting Buurtcomité Stichtse Meije: worden aan de werkgroepleden gestuurd.
- De praktijk v.Plattelandsontwikkeling vraagt om uit te werken projecten. Voorstel: namen van polders
onderzoeken. www.praktijk-platteland.nl
5.Water, weg en waterleiding:
- Het Waterschap Stichtse Rijnlanden is bezig met kadeverbetering Meijekade en hoogwaterpeil
gebouwen en Oasen wil verbetering van de waterleiding realiseren. Hierover is er op 13 november
2012 een informatieavond in de Hollandse Boerderij.
Afspraken met Oasen Actie Martin
Jos Schouten informeert bij Rekam over mogelijkheden gelijktijdige aanleg glasvezelkabel. Actie Jos
Informatie vanuit de gemeente: In een informatiebrief in juli 2012 zijn de bewoners geïnformeerd door
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat de kade verbeterd moet worden omdat deze niet
meer voldoet aan de hoogte- en kwaliteitseisen. Ook Oasen heeft aangegeven dat ze een tracé studie
aan het uitvoeren zijn t.b.v. het vervangen van de waterleiding. Op 22 oktober is het bericht binnen
gekomen dat beiden onderzoeken zodanig ver zijn gevorderd dat de planning is dat medio november
(waarschijnlijk 13 november) een informatieavond kan worden gehouden in de Hollandse Boerderij.
De bewoners krijgen hierover bericht. Resultaten van het onderzoek moet nog wel verder met de
gemeente worden afgestemd. De globale planning is dat de uitvoering eind 2015 is afgerond.
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- Uitbaggeren bermsloot: Volgend jaar wordt de 2 helft uitgebaggerd.
Informatie vanuit de gemeente: Gemeente zal volgend jaar het initiatief nemen om de
e
baggerwerkzaamheden gezamenlijk met de eigenaren op te zetten. Planning is dat in het 2 kwartaal
overleg plaatsvindt tussen eigenaren en de gemeente op initiatief van de gemeente. Het gaat om het
gedeelte vanaf de Kerkweg tot aan de Hollandse Boerderij. Een klein gedeelte bij bijv. duikers zal
deze winter gedaan worden.
- Wegonderhoud: verkeersdrempels op Buitenkerk. Informatie uit de gemeente: dit is aangehouden
omdat het waterschap nog werkzaamheden moet verrichten.
Aandachtspunt: drempels op de fietsstrook zijn niet gewenst.
Actie Marlo
6.Gesprek met wijkwethouder Vroomen:
De Werkgroep Meijebelangen vindt de gesprekken niet langer zinvol; gespreksonderwerpen worden te
vaak herhaald en gesprekken worden vanuit de kant van de heer Vroomen meerdere keren verzet.
De Werkgroep wil de gesprekken niet voortzetten.
7. Bespreking reactie Geslotenverklaring wegen landelijk gebied:
De reactie vanuit Meijeblangen is beantwoord en een enkel punt is verwerkt in de notitie. Wij vinden
het jammer dat het punt ‘ gevaarlijke situaties door te veel verkeer/verschillende weggebruikers op
bepaalde tijdstippen niet wordt beantwoord.
We zetten de uitslag van de enquête over dit onderwerp en de reactie vanuit de notitie op de website.
Actie Jos en Bep
8. Uitwerking Stiltegebied
- Agnes heeft ons informatie hierover gestuurd.
De omgevingsdienst Midden-Holland in Gouda heeft mandaat voor handhaving in stiltegebieden.
Deze taak is hen onbekend, zij gaan het agenderen en komen er op terug.
- Georganiseerde toertochten moeten ontheffing vragen om in het stiltegebied te rijden. Tussen
aanvraag van ontheffing en toekenning zit 2 maanden. Wanneer wij denken dat er voor
georganiseerde toertochten geen ontheffing is aangevraagd kunnen we aan GS van Zuid-Holland
schriftelijk vragen waarom niet handhavend wordt opgetreden.
Afspraak: Contact opnemen met organisatoren van toertochten, voor zover deze bij ons bekend zijn.
O.a. Rallykevers?? en Solex tochten. Jos neemt contact op met Rallykevers.
Actie Jos
Borden Stiltegebied: Agnes neemt contact op met de Provincie met vragen om:
- een groter formaat borden Stiltegebied
- een onderbord met een voorgestelde tekst
- is er budget voor het uitvoeren van bebording.
Actie Agnes
9. Onderhoud AED’s:
Voor bediening van de AED is een echte cursus nodig. Jos informeert bij de docent die de vorige
cursus heeft gegeven en bij Mevr.de Boer ( Blauwe Meije) naar de kosten van de cursus. Actie Jos
Kees en Petra dragen zorg voor vervanging van batterijen en elektrodes.
Actie Kees en Petra
De AED bij Meijesigt is voor 50% betaald door Meijebelangen. Wij stellen voor de AED over te doen
aan de Halve Maan.
Actie Martin
9. Website
Aan de Werkgroepleden wordt gevraagd om kopij aan te leveren. Er komt op de site een link naar de
gemeente website. Het verslag van 20 maart 2012 komt op de website. De website moet wel actief
worden bijgehouden. In het Bodegraafs Nieuwsblad wordt de website vermeld.
De datum voor onze volgende vergadering komt als mededeling op de website. Actie Jos en Bep
10. Stichting Meije-graslanden
Bij afwezigheid van Henk van Vliet geen nieuws.
11. WVTTK
- Agnes stuurde de Werkgroepleden een mail over een mogelijke uitbreiding met en elektrisch
bedienbare brug bij jachthaven Bunnik. Kosten € 26.000,-.
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- Het schonen van de Meije: De gemeente moet het water schoonhouden. Rijnland draagt zorg voor
voldoende vaarbreedte.
e
In Nieuwkoop wordt de 3 netwerkbijeenkomst gehouden over recreatie en toerisme op 29 -11-2012
van 15.00 – 18.00 uur.
- In Zegveld is een veiling van vrijwilligerswerk gehouden.
- Jasper Schouten heeft informatie over Kadeverbetering Meijekade. Bep stuurt dit aan iedereen toe.
- Er is nog geen actie ondernomen m.b.t. de obstakels langs de Meijeweg. Is de BOA bereid hier iets
aan te doen? Marlo bespreekt dit. Bep stuurt hem de inventarisatie toe.
Actie Bep en Marlo
- Marja stopt na de volgende vergadering in 2013 met haar inzet voor Meijebelangen. We zoeken naar
een nieuw lid. Iemand van Buitenkerk? Margreet Voshart? Martin vraagt haar.
Actie Martin
- De wijkteams beschikken over een partytent die gebruikt kan worden voor activiteiten.
De volgende vergadering zal worden gehouden op maandag 18 maart 2013.
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