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Punt 2,4 Oasen controleert kosteloos het watertappunt 10 jaar op legionella.
Punt 3, Het ontbreken van de witte kantstreep op de Kerkweg is onveilig voor fietsers, m.n. bij mist.
Meijebelangen pleit voor het aanbrengen van de witte streep.
Mededelingen en ingekomen post
-Informatie klakbordgroep wegen landelijk gebied:
Het betreft hier een heel groot gebied waaronder de Meije. Er is vooral aandacht voor hoofdroutes in
o.a. Waarder en de Reeuwijkse Plassen. Wat betreft regelgeving zal er in de Meije niet veel
veranderen. Vervoerders zijn wel bezig met andere technieken t.a.v. de asdruk van vrachtwagens.
Wel is er overlast van zwaar verkeer bij het wegrijden van bagger uit de Meije. Een bewoner schrijft
scheuren in zijn huis toe aan dit verkeer en heeft een brievenactie gehouden met andere bewoners.
Er zijn protestbrieven gestuurd naar de gemeente en naar Rijnland. Het is niet bekend hoe op de
brieven is gereageerd.
Bij de aanleg van de nieuwe waterleiding zijn door de aannemer foto’s genomen van woningen die
mogelijk schade ondervinden van het transport.
-Klein onderhoud bestratingen: de gemeente voert gefaseerd klein onderhoud uit aan de wegen.
Meldingen van schade aan de weg doorgeven aan het Meldpunt van de gemeente.
-Notitie woonvisie Bodegraven-Reeuwijk. Trix leest de notitie en geeft haar reactie door aan de
gemeente.
- Kern met Pit schrijft een wedstrijd uit voor initiatieven in je leefomgeving. V.k.a.
- De gemeente neemt deel aan de overleggroep Vliegverkeer Schiphol.
- De voorzitter van Belangengroep Zwammerdan wijst op een langere opkomsttijd van de brandweer
door de afsluiting van Buitenkerk. Momenteel wordt gewerkt aan herstel van Buitenkerk. Dit moet
eind 2015 klaar zijn. We ondernemen nu geen actie naar de gemeente/ brandweer.
4. Voortgang waterleiding glasvezelkabel
- De samenwerking tussen Oasen en Rekam/ Elka verloopt moeizaam. Er wordt slecht
gecommuniceerd en de logistiek van de graafwerkzaamheden loopt niet goed.
De Rekam schiet tekort in haar informatieverstrekking naar de Meijebewoners.
De werkgroep Glasvezelkabel gaat hierover in gesprek met de Rekam/ Peter Oskam.
Rekam bekijkt de mogelijkheid om de Milandschool aan te sluiten op glasvezel. De aansluitkosten
vormen een hoge drempel voor de school.
5.Baggerwerken in de Meije
Het baggeren van de Meije vordert gestaag.
Voorjaar 2016 worden de bermsloten gebaggerd. Het is nog niet bekend of dit overdag of ’s nachts
gebeurd. Hierbij worden ook de zijsloten tot 5 meter ook gebaggerd. Dit wordt nagevraagd bij de
gemeente. Kees Bos informeert hier naar.
6.Convenant
Er is een gesprek geweest met de wijkwethouder. Bij geen convenant worden aanvragen voor
subsidie voor 50% gehonoreerd. De overige 50% komt ten laste van Meijebelangen. Tekenen van het
convenant maakt werk van Meijebelangen financieel gemakkelijker.

Jaco heeft een nieuw convenant opgesteld, dit wordt door de vergadering goedgekeurd. Jaco
bespreekt dit met M. Kromwijk.
Financien
-AED: De rekening van onderhoud AED’s wordt door de gemeente betaald, 50 % in 2015, 50% in
2016.
-Het watertappunt is door de gemeente betalld: € 2000,-. We moeten Oasen erop aan spreken dat
dit bedrag niet alsnog verhaald wordt op Meijebelangen.
Zon op de Meije
De 270 zonnepanelen op de stal van Jaco zijn officieel aangesloten. Dit is in gezellige sfeer gevierd. Er
zijn veel positieve reacties op dit project. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor eenzelfde
project op het dak van Leon Koot. Er zijn al enkele geinteresseerden.
Samenstelling Stichting Werkgroep Meijebelangen
-Volgens het rooster van aftreden treedt Jasper Schouten af. Hij stelt zich niet herkiesbaar. We
bedanken hem voor zijn inzet voor Meijebelangen.
-Volgens het rooster van aftreden is Frans van Donselaar aftredend en herkiesbaar. Frans wordt met
algemene stemmen herkozen. Met dank voor zijn bereidheid.
- Jan Bunnik treedt af als penningmeester en als lid van Meijebelangen. Jan wordt bedankt voor de
tientallen jaren dat hij penningmeester en lid van de Werkgroep was. Jose neemt het
penningmeesterschap over.
-Martin neemt officieel afscheid als voorzitter en als lid van Meijebelangen. Vanaf 1973 heeft hij zich
ingezet voor de belangen van de Meijebewoners. Martin wordt bedankt voor zijn grote inzet.
Martin en Jan spreken een dankwoord uit.
Wat verder ter tafel komt
-Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een brug over de Meije t.o. Meije 135.
Meijebelangen vindt het ongewenst dat hier een brug komt. Het op- en afrijden van de brug op de
smalle weg is onveilig voor het verkeer. We geven geen positief advies aan de gemeente.
De gemeente Nieuwkoop heeft goedkeuring gegeven voor de brug.
-Jaco vraagt input voor het voorzittersoverleg: Glasvezel en nieuwe waterleiding; hoe bewoners
meer betrekken bij de Werkgroep; ervaringen met een buurtapp.
- Voorstel om een buurtapp op te zetten. Jose gaat dit met Jan de Vreij, Meije 7, bespreken.
-Gemeente Nieuwkoop heeft in haar nieuw bestemmingsplan 280 hectare ingetekend als natuur. Dit
is niet vlgs. afspraak en Stichting Meijegraslanden heeft dit in een brief laten weten.
-Er is verzocht om terugplaatsing van de brievenbus bij de Halve Maan. Jos informeeert hiernaar bij
Sjaak Voorend.
- Bep vraagt na of het zinvol is om het sociaal team uit te nodigen voor de volgende vergadering.
Rondvraag
-Bij de eerste brug in de Meije hangt een losse electrakabel. Jose neemt hierover contact op met
Stedin.
-De gewichten aan de brug van Eef Bunnik zijn veranderd, de brug draait nu heel licht.
-Het Meijepad wordt verbreed en krijgt een gescheiden fiets-wandelpad.
-Kunnen vanuit de gemeente vluchtelingen gehuisvest worden in leegstaande panden in de Meije?
Nee, de gemeente heeft geen locaties toegewezen.
-Elders in Bodegraven zijn om lantaarnpalen ringen aangebracht om plastic afvalzakken aan te
hangen wanneer deze worden opgehaald. Wij kiezen voor de Meije niet voor zulke ringen, deze zijn
ontsierend in het landelijk gebied.
De volgende vergadering is op maandag 14 maart 2016.

