Stichting Werkgroep Meijebelangen.
Secretariaat: G.Willers
Meije 98, 2411 PL Bodegraven
De Stichting Werkgroep Meijebelangen heeft in de zomer van 2011 een enquête gehouden
m.b.t. de verkeersoverlast in de Meije.
Er zijn 175 formulieren verspreid. Er werden 91 formulieren ingeleverd met daarop 169
handtekeningen. Dit is meer dan 52 %.
Antwoorden van de 91 ingeleverde formulieren:
Vraag 1.
In de zomer periode geeft gemotoriseerd verkeer veel overlast op de smalle Meijeweg. Met
name groepen motoren veroorzaken veel geluidsoverlast en het rijden in grote groepen
levert gevaarlijke situaties op. Dit probleem doet zich voor in de hele Meije.
Als bewoner vind ik dat de gezamenlijke gemeentes ( Bodegraven en Woerden) voor dit
gebied tot een passende oplossing moeten komen.
1. Ik steun het idee van Stichting Buurtcomité Stichtse Meije en de Stichting Werkgroep
Meijebelangen om op zaterdag en zondag in de periode van 1 mei tot 1 oktober de
weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer.
Mee eens
64
2. Ik kies er voor om de situatie in de Meije te laten zoals het is, dus handhaven van de
bestaande situatie.
Mee eens
25
Blanco
2
Van deze 52 % is 70,3 % van mening dat regulering van het gemotoriseerd verkeer op enige
wijze gewenst is.
Vraag 2.
Het opheffen van beperkingen voor vrachtverkeer geeft gevaarlijke verkeerssituaties en
schade aan woningen.
1. Ik ben voor het handhaven van de bestaande situaties, dus voor het stellen van een
maximum aan het gewicht van vrachtverkeer op de Kerkweg en Meijeweg.
Mee eens
70
2. Ik ben voor het opheffen van beperkingen, dus geen maximum meer voor het gewicht
van vrachtverkeer.
Mee eens
17
Blanco
4
Van deze 52 % is 77% voor het handhaven van het huidige maximum gewicht van vrachtverkeer.
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De werkgroep Meijebelangen probeert op basis van de uitslag van de enquête bij (en in
overleg met) de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het volgende te bereiken:
• Dat het gemotoriseerd weekendverkeer in de Bodegraafse Meije in de periode van
mei tot en met september wordt beperkt tot uitsluitend bestemmingsverkeer; en dat
de horeca bedrijven op die dagen wel bereikbaar blijven.
• De eerste reacties van de kant van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op dit streven
van de werkgroep stemmen overigens niet hoopvol.
• In het Woerdense deel van de Meije blijkt minder animo te bestaan voor beperking
van het gemotoriseerd verkeer.
• Daarom worden deze beperkende verkeersmaatregelen alleen bepleit voor de
Bodegraafse Meije (de Kerkweg en de Meije tot aan de Hazekade) .”

De Meije, december 2011
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