Verslag van de vergadering van Stichting Werkgroep Meijebelangen
d.d. 9 oktober 2017
Aanwezig:

Afwezig:

K. Bos; F.v. Donselaar; J. Kastelein (voorzitter) J. Schouten; A. Vos; B. Willers (verslag)
T.v. Zuylen;
Marco de Goede (wijkgericht werken)
J. de Feijter; P. Verra; H.v. Vliet; Jan Leendert v.d. Heuvel ( wijkwethouder)( m.k.)

1.Opening door de voorzitter
Marco deelt mee dat zijn taak wordt overgenomen door Eke Vos. Hij geeft het mailadres nog door.
2.Verslag van 6 maart 2017
Punt 2: Middels duidelijke borden worden bezoekers van De Halve Maan verwezen naar het
parkeerterrein bij de Milandschool.
Punt 6: De afstand tussen de vernieuwde straatverlichting is niet goed verdeeld. Er zijn ongewenste
donkere plekken ontstaan. Ook de Kerkweg met eenzijdige verlichting is erg donker, vooral voor
fietsers. Wij vragen om bij aanpassing van het tweede deel van de Meije (2018) tot een betere
verdeling te komen. Marco neemt dit mee.
Actie Marco
-We zijn blij met de belijning op de Kerkweg.
Punt 7: Herstel van de weg Buitenkerk is niet opgenomen in het beheerplan. Wij vinden dat het
herstel zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd, in 2018.
Actie
Marco??
Punt 9: Henk v. Vliet heeft zijn lidmaatschap van Meijebelangen beëindigd met dank voor zijn inzet
vooral voor de Meijegraslanden.
3.Verslag vergadering met Buurtcomité Stichtse Meije, 26 juni 2017
-Gemeente Nieuwkoop wil de (water) recreatie promoten. Daartoe plannen zij naast de brug van
Agnes Vos twee steigers van 6 meter lang aan weerskanten van de brug. Agnes heeft aan de heer
Koot laten weten dat zij hier niet mee akkoord gaat. Zij wacht het antwoord af.
-We kiezen voor passende recreatie in de Meije. Dus geen toertochten van wielrenners, motoren,
auto’s , enz. We handelen hierin proactief. Dus: bij aankondiging van zo’n tocht in krant ,email,
website e.d. meteen reageren naar de organisatie en naar de gemeente. De gemeente werkt hierbij
goed mee. Zij verleent niet vanzelfsprekend vergunningen voor zulke tochten.
- Bestemming watertoren: Oasen wacht op een idee voor herbestemming. Jos zoekt contact met
Oasen. Martin Stolwijk heeft eerder toegezegd zich met dit onderwerp te willen bezig houden. Bep
vraagt bij Martin na hoe de stand van zaken is.
Actie Jos en Bep
-Vergroting huiskavels agrarische bedrijven teneinde tot minder vervoersbewegingen te komen. Deze
herverkaveling wordt iedere 10-15 jaar bekeken.
- NM zegt dat het maaisel uit de Meijepolder niet over de weg wordt vervoerd.
- Vraag: wat gebeurt er met het huis van Jan Bunnik nu hij gaat verhuizen. Jaco vraagt dit na bij Dirk
Kunst.
Actie Jaco
4.Ingekomen post
- Vergadering Vereniging voor ondernemers Meije, 13 juni 2017: Trix: Er is € 1500,- in kas, heeft
Meijebelangen ideeën voor besteding van dit bedrag dat binnen drie jaar besteed moet zijn? Idee:
vernieuwing/herstel parkeerplaats van de Milandschool. Dit wordt gemeld bij het Fonds . Actie Jaco
-Brief bermbeheer, 2 mei 2017: De gemeente heeft criteria geformuleerd voor het bermbeheer en
hiervoor de beste aannemer geselecteerd. Omdat het contract nog moet worden getekend wordt de
naam van de aannemer niet genoemd.
Wij zijn tevreden over het bermbeheer, het maaien. Er wordt goed en net werk geleverd. Wel werd
de eerste maaibeurt wat laat in het seizoen uitgevoerd. Marco neemt dit mee.
Actie Marco
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5.AED
Het overzicht van AED adressen is jammer genoeg op niet op steviger papier uitgevoerd en is niet
geseald. Daardoor is de uitstraling minder en zal het overzicht eerder versleten zijn .
Kees is bezig om samen met de gemeente bij locatie Streng een buitenkast voor de AED te laten
plaatsen.
Kees draagt zorg voor het onderhoud van de AED s, o.a. het vervangen van de batterijen.
6.Lopende zaken
-Ontmoeting met ouderen/eettafel: een groepje mensen is bezig met de organisatie hiervan. De
keuken van de Hollandse Boerderij staat tot hun beschikking.
De eerste eettafel is op 22 november in de Hollandse Boerderij voor maximaal 50 personen. Welke
doelgroep/leeftijd wordt uitgenodigd is nog in bespreking. Van de deelnemers wordt een kleine
financiële bijdrage gevraagd. Ook Meijebelangen zal een bijdrage geven.
-Pleisterplaats bij Meije 92: De houten aanlegsteiger is voorzien van gaas om uitglijden te
voorkomen. Met dank aan Cock Willers.
Over twee weken zal Hans Verspoor een voorstel mailen voor een nieuw bordje op de pleisterplaats.
-Inventarisatie wegonderhoud: we hebben op verzoek van de gemeente een lijst van
onderhoudswerkzaamheden ingediend. Hier is nog niet veel mee gedaan. Wel is de wegkant hier en
daar aangevuld met tuingrond!! Deze zachte grond wordt nog dezelfde dag weggereden en haalt dus
helemaal niet uit! Dit is geldverspilling!
-Verkeersveiligheid: De snelheidsmeters worden roulerend op rechte stukken van de Meijeweg
geplaatst. Voorstel: plaats deze bij nr. 44-46.
-De nieuwe termijn voor het beheersplan Meijegraslanden komt er aan. Afwachten wat hier uit
komt nu bestemmingsplannen niet meer zo vast liggen. Jaco vraagt Sjaak Voorend om ons op de
hoogte te houden over de Meijegraslanden.
Actie Jaco
- Er komen klachten van het transportbedrijf dat het bedrijf van Adriaan Bunnik heeft gekocht. Zij
rijden bij het in- uitgaan van de school door de Meije. Wat zijn de afspreken tussen gemeente en dit
bedrijf aangaande rijtijden, uitbreiding, e.d.? Jaco vraagt dit na.
Actie Jaco
- Leegstaande boerderijen: In deze panden is kleinschalige, inpandige activiteit toegestaan. Er
zouden ook meerdere wooneenheden in kunnen worden gehuisvest. Nieuwe woningbouw moet
passen in de huidige bebouwing. Regels inzake nieuwbouw worden streng toegepast. Bijvoorbeeld,
wanneer er voor de aanpassing van huisnummers twee huisnummers/woningen waren en dit na de
aanpassing één huisnummer werd vervalt het recht om bij nieuwbouw twee woningen te mogen
bouwen.
Meijebelangen vraagt de gemeente om mee te denken over bestemming van leegstaande
boerderijen/panden. We verzamelen voor maart 2018 punten voor overleg en leggen dit bij het
nieuw te vormen College op tafel. Bespreekpunten: bestemming van leegstaande
boerderijen/panden; Ondernemersfonds.
7.Rooster van aftreden:
Henk van Vliet is afgetreden.
Trix en Jaco worden herbenoemd.
8.Financieel verslag
Bij afwezigheid van de penningmeester vervalt dit agendapunt.
Het financieel jaarverslag 2017 wordt in januari naar de gemeente gestuurd zodat in januari/februari
de jaarlijkse vergoeding kan worden overgemaakt.
Actie José
9.Wat verder ter tafel komt
- Jaco heeft een bijeenkomst rond zwaar verkeer in de regio bijgewoond. De aanbevelingen zijn in
een rapport samengebracht. De wegen zijn oplossingsgericht besproken.
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Voor de Kerkweg tot de Halve Maan is er een voorstel voor een dynamische afsluiting met poortjes.
Doel: groot, zwaar verkeer door de Meije weren. Dit lijkt ons niet zo’n goed voorstel.
Beter is het om passeerplekken te maken, bijvoorbeeld op erftoegangen.
10.Rondvraag
- Post NL heeft de grenzen van bereikbaarheid van brievenbussen opgerekt. De brievenbus bij Meije
45 wordt verplaatst verder de Meije in. Voorstel: plaatsing bij de Halve Maan.
- Bij het bruggetje voor in de Meije ontbreken nu beide brugleuningen. Dit voelt voor fietsers
onveilig. Wat doen we hieraan??
- Onlangs is in de bocht bij Sjaak Koot een ernstige aanrijding geweest tussen een auto en een fietser.
De bocht is door de bomen in de wegkant onoverzichtelijk, de auto zou de bocht te krap hebben
genomen en heeft de fietser van de weg gereden. Het slachtoffer was zeer ernstig gewond en zij
moet nog lange tijd revalideren.
- Frans kreeg onlangs een flyer van een glazenwasser in de brievenbus. Heeft iemand ervaringen met
deze glazenwasser? Geen van de aanwezigen heeft hier ervaringen mee.
- Meijebelangen vergadert nu twee keer per jaar. Zo nodig vergaderen we extra. We houden deze
vergaderfrequentie aan.
- Jaco zal de komende maanden ondersteunend werk doen bij de CDA fractie van de Provincie ZuidHolland. Zo kan hij ingroeien en volgend jaar op de kieslijst van Statenleden worden geplaatst.
- In de volgende vergadering komt de nieuwe Nieuwsbrief op de agenda.
11.Nieuwe vergaderdatum:
Dinsdag 6 maart 2018 in de Hollandse Boerderij.
Agendapunt: Nieuwsbrief Meijebelangen.

Meije, 14 oktober 2017

3

