Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen
d.d. 18 maart 2013
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.Welkom en opening
We staan stil bij het verlies van twee Meijenaren, begin 2013.
2.Verslag 22 oktober 2012
- 2: Brenda Schutter verleent blijvende secretariële ondersteuning.
- 3: De tuinclub doet niet mee met de organisatie ‘Mooiste tuin’.
- 5: Recam moet zijn Rekam.
- 5: Baggeronderzoek is nog gaande.
- 5: Wegonderhoud e.d. Buitenkerk: Provincie beziet de verkeersveiligheid.
- 8: Jos had contact met Buggyrally uit Delden; heeft hen geïnformeerd over de benodigde vergunning.
Rallykevers rijdt nog slechts met enkele arrangementen door de Meije.
- 9: De AED van Meijezicht hangt waarschijnlijk bij Nico Mouris. Navragen
Actie Kees
- 11: Van Rijnland hebben we niets gehoord. Jos neemt hierover contact op met Agnes. Actie Jos
-11: Nieuw lid voor Meijebelangen. Buitenkerk richt zich op wijkteam Noord. We zoeken nu iemand
uit De Meije. Voorstel: José de Feijter.
Actie Martin
3. Mededelingen en ingekomen post
- Groenwerkdag 19 januari 2013: i.s.m. Landschapsbeheer Zuid -Holland. Was een goede dag met
bijna 40 deelnemers. Het doel: bewoners betrekken bij de eigen omgeving, is gehaald. De bewoners
willen volgend jaar zelf weer zo’n dag organiseren. De Werkgroep heeft voor deze eenmalige dag
subsidie aangevraagd en gekregen van de gemeente.
- 26 maart is er een kennismakingsbijeenkomst Dorp- en wijkteams. De website van de teams gaat de
lucht in en er verschijnt een krant over wijkteams. Martin, Kees en Jos gaan naar deze bijeenkomst.
- 20 maart is er een cursus over websitebeheer voor wijkteams. Jos en Bep volgen deze cursus.
- Er is/komt een App voor melding van wegschade.
- De Nieuwsbrief februari 2013 is positief ontvangen.
4. Oprichting werkgroep Meijeglas:
Oasen bereidt in 2013 de vernieuwing van de waterleiding voor. Dit wordt in 2014-2015 uitgevoerd.
Zij hebben Rekam om een indicatie van kosten gevraagd maar nog geen reactie gehad. Jos vraagt dit
na bij Peter Oskam.
Actie Jos
Oasen geeft toestemming de buis voor glasvezelkabel mee te laten lopen zonder extra kosten. Dit gaat
via Rekam lopen. Op een oproep om belangstelling voor glasvezel reageerden 30 mensen positief mits
de aansluitkosten redelijk zijn. De waterleiding wordt aangelegd vanaf de parkeerplaats Buitenkerk.
Voor de werkgroep Meijeglas hebben zich aangemeld: Ton van Tiel; Six van Leeuwen; Koen
Bredenoord: Antoon Versteeg; Dirk Blanken. Jos vraagt Agnes nog.
Actie Jos
Frans van Donselaar verleent hand- en spandiensten. Waarschijnlijk komt er een Stichtingsvorm.
5. Verkeersoverlast
Hoe gaan we overlast tegen? Eigen borden plaatsen?
We besluiten matrixborden te plaatsen die de snelheid aangeven. Bij het college het verzoek indienen
voor aanschaf van 2 matrixborden ten behoeve van de verkeersveiligheid.
6. Rooster van aftreden
Marja treedt in deze vergadering af.
Kees en Bep treden in najaar 2013 af en zijn herkiesbaar.
Martin treedt in voorjaar 2014 af en is niet herkiesbaar.

Petra, Henk en Trix worden aan het rooster toegevoegd.
7. Financiën
De penningmeester, Jan Bunnik, deelt het financieel verslag 2012 uit. Er is € 1292,- in kas.
Bijdrage van de gemeente hangt af van ondertekening van het convenant. Meijebelangen onderschrijft
de uitgangspunten van het convenant maar tekent dit niet. Vraag: Kunnen we aanspraak blijven maken
op gemeentesubsidie voor grotere projecten? Marlo bespreekt dit met de wijkwethouder. Actie Marlo
We bedanken Jan voor het duidelijke overzicht.
8. Cursus bediening AED
- Er kwamen n.a.v. de Nieuwsbrief Meijebelangen enkele aanmeldingen binnen. De organisatie van de
cursus ligt bij John van Lieshout, Stichtse Meije. Jos vraagt of er voldoende cursisten zijn. Actie Jos
De App voor vindplaatsen van de AED’s werkt niet naar behoren.
Het onderhoud van de AED’s in uitgevoerd.
9. Meijegraslanden ( Henk van Vliet)
Het afgelopen jaar is er niet veel gebeurd. Er zijn wel plannen maar er is geen geld voor. Dit geeft
onzekerheid en wrijving bij de zittende boeren. Men is nog wel in overleg maar vanuit de Provincie is
niets zeker. Meijegraslanden wil een groen, open gebied met koeien.
Drie werkgroepen hebben een beheersplan gemaakt: de agrariërs, de natuur- organisaties en toerisme
en industrie. De 3 plannen zijn bij elkaar gevoegd.
10. Rondvraag
- Jan: Gemeente Nieuwkoop laat weten dat het Meijepad hersteld wordt al dan niet in combinatie met
vervanging van de waterleiding die naast en of onder het Meijepad ligt.
- We organiseren een Energiebespaarworkshop in de Meije op dinsdag 7 of 29 oktober 2013. Marlo
informeert of dit vanuit de verantwoordelijke organisatie en gemeente mogelijk is.Actie Trix en Bep
- Stichting Rijnlanden heeft een interessante website over een waterkwaliteitsverbeteringsproject en
waterleiding betreffende de Meije.
- In de Meije komen drie overvaarbare flappenstuwen. De sloot van De Graaf gaat dicht voor boten.
- Idee voor de watertoren van Boudewijn Harmsen: geen zendmast plaatsen. Maak een uitkijktoren
met een sterrenwacht.
- Bij de kroning van koning Willen, april 2013, mogen we een Koningsboom planten, dit is een
lindeboom. Voorstel: op de kanoaanlegplaats naast Meije 92.
- Victor Borm wil voor de website over de geschiedenis van de Meije schrijven.
Actie Bep
- Marja zou vandaag afscheid nemen van Meijbelangen. Zij is helaas afwezig. Bep zorgt voor een
bedankje.
Actie Bep

De volgende vergadering van Meijebelangen staat gepland op maandag 28 oktober 2013.

