Verslag van de vergadering van Stichting Werkgroep Meijebelangen d.d. 15 oktober 2019.
Aanwezig: Jaco Kastelein (voorzitter), Anton Martens, Trix van Zuylen, Jacques de Raad, Jos
Schouten, Agnes Vos, Kees Bos, Frans van Donselaar, Chantal Wansinck (notulist), Vincent Both
(wijkagent), Robert Smits (wijkwethouder), Simone van der Werff (wijkteam contactpersoon)
Afwezig met bericht: José de Feyter, Bep Willers
1. Opening door de voorzitter
Jaco opent 19.59 uur de vergadering. Stelt voor 22.15 uur te stoppen. Rondvraag start 22.00
uur.
2. Punten te bespreken met wijkagent Vincent Both
- Overlast motoren/verkeersveiligheid
Vincent is zelf motorrijdend politieagent. Het is een momentopname. Samen met collega
wordt het gebied gemonitord. Zo nodig wordt een groep staande gehouden.
Ervaring door Meijebelangen: weekend en feestdagen zijn het drukst.
Weekenddiensten zijn heel druk voor de wijkagent dan is monitoren een uitdaging.
Ook ’s avonds in de zomer rond 19.30 uur zijn er een aantal keer heel hard rijdende
motoren gezien. Verzoek aan Vincent is om op feestdagen een keer te monitoren.
Geluidsoverlast motoren: hiervoor geldt de wok-regeling; als er een vermoeden is dat de
motor niet origineel is, moet de eigenaar eerst de motor laten keuren voordat ze de weg
weer op mogen. (WOK betekent: wacht op keuren)
Anton geeft aan dat de snelheidsmeter knippert bij 50, snelheid toegestaan is 60.
Kruising café Meije/Hazekade  je kunt hier geen gebruik maken van de spiegel door de
takken die ervoor hangen. Van wie is de boom? Dit mag doorgegeven aan gemeente, of
beter eerst eigenaar aanspreken en verzoek tot snoeien.
30 km zone markeren zodat dit duidelijk is (café, kerk, schoolgebied).
Snelheidsmeter hier een keer neerzetten thv nr 131 Actie Simone
Het aangeven van kentekens die te hard rijden, mag dat? Vincent weet niet of dit mag.
Doorgeven mag wel aan hem, dan kijkt hij wat hij doet. Kijken of combinatie met
snelheidsmeter mogelijk is.
Ondertussen heeft Vincent info over aantal van bovenstaande punten:
De 30km zone gaat opgepakt worden. Mbt de knotwilg, dit is gebied van Woerden.
Medewerker gemeente Bodegraven gaat contact leggen met Woerden en de melding
doorgeven.
-

Inbraakpreventie- en veiligheidsgroep (zie bijlage 1 Procedure bij inbraak)
o Opstellen informatiebrief (iom veiligheidsgroep) incl info opnemen over
roadblocks. José en Wijnand gaan dit oppakken Actie José en Wijnand

beheerders camera  nadenken wie dit kunnen/willen doen (actie allen)
Voorlopig zullen Wijnand Dijkstra, Harald de Graaf en Jacques de Raad deze taak
op zich nemen.
o Aanschaf en onderhoud van beveiligingscamera’s
Er is bekeken waar camera geplaatst kan worden. Eigen werf en tuin is prima, klein
stukje openbare weg mag ook. Maar de gehele weg mag niet. Maar zolang er geen
klachten komen van bewoners zal de politie gedogen. Vincent verwacht geen
klachten. Politie maakt graag gebruik van de opnames als de situatie hierom vraagt.
Hij denkt ook dat het een preventieve werking heeft.
o

Tijdspad: Waarschijnlijk voor einde van het jaar is het geïnstalleerd.
Onderhoudscontract is €160 per jaar, is voor 3 jaar aangegaan.
Rekening camera, installatie e.d. mag naar Simone gemaild worden.

-

Vincent legt uit dat hij het aan de rechter is of materiaal gebruikt wordt.
Er wordt geadviseerd drie mensen aan te wijzen die over de beelden gaan: wie wil
vanuit Meijebelangen? Actie allen
Procedure voor meijebewoners moet duidelijk zijn (infobrief)
Vincent verlaat 20.33 uur de vergadering.
Bij het agenda opmaken ip geen punt, wordt dan bekeken.

3. Verslag van 29 juli 2019
Uitvoering actiepunten (zie bijlage 2 actiepunten)
Openstaande punten:
- Actie José: opstellen informatiebrief (iom veiligheidsgroep) incl info opnemen roadblocks
zie punt 2
- Actie allen: beheerders camera  nadenken wie dit kunnen/willen doen) zie punt 2
- Actie Jos: doorgeven kosten onderhoud website aan penningmeester Jos geeft het door
aan José 500 euro
4. Ingekomen post
Zie bijlages
- memo: Dorpsbijeenkomsten woonvisie (bijlage 3a en 3b) maandag 16 december in
Bodegraven
Trix en Anton gaan naar bijeenkomst 16 december. (opstellen input voor 16 dec)
Actie Trix en Anton
Standpunt Meijebelangen mbt wonen: ouderen of jongerenhuisvesting. Ter plaatse van
Meije 129 is een kans hiervoor (namelijk eigendom provincie). Meije 127 is private
ontwikkeling. Bij 129 zouden mogelijkheden kunnen zijn. Bijvoorbeeld
gemeenschappelijk wonen ouderen.
Gesprek met wethouder samen met een afgevaardigde van Meijebelangen en
initiatiefnemer lokaal. Jan Leendert van der Heuvel is verantwoordelijk wethouder. Wat
zijn de woonwensen in de Meije (ook jongeren hier in mee nemen).
De bebouwingsmogelijkheden ter plaatse van o.a. Meije 125/127 en Meije 129 zijn
vastgelegd in het Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen
Buitengebied 2020 en …..”dat ter inzage ligt van 17 oktober tot en met 27 november.
Agnes geeft aan dat het plan op Meije 124 veranderd zou zijn: 4 woningen op 124 nu
idee evt 8 woningen, met behoud zicht in de polder. Uitruilen 4 woningen van 124 naar
129 (?). Hier weet Robert nog niets van.

N.B. Meije 124 ligt in de gemeente Nieuwkoop.

actie Simone maakt afspraak voor Trix en Anton met betreffende ambtenaar. Chantal in
CC. Gesprekken hebben plaats gevonden op 29 en 31 oktober, verslag zie bijlage.
Werkgroep heeft wens betrokken te blijven bij grote projecten.
-

Dag van de duurzaamheid 10-10 (bijlage 4a en 4b) – Jacques en Trix zijn geweest.
Niet goed voorbereid, niet zo concreet. Accent lag op technische zaken. Conclusie het
was te technisch. Waren tafelgesprekken. Stichting duurzaamheid is particulier initiatief.
Niet van de gemeente. Veel mensen zijn van goede wil maar weten niet hoe. Er is geen
loket. Robert geeft aan dat het duurzaam bouwloket hiervoor bedoeld is. Ook is er in de
gemeente twee keer per jaar een duurzame huizenroute. In nieuwsbrief het bestaan
duurzaam bouwloket aangeven. Actie Chantal
Praktische duurzaamheid is interessant voor Meijebelangen.
Robert geeft aan dat in 2030 eerste wijk van het gas af moet zijn, dus er worden wel
plannen gemaakt dit plan moet in 2021 af zijn.
Ook faciliteert de gemeente de scans en onderzoeken mbt stimulering om daken
beschikbaar te stellen voor zonnepanelen.

-

Nieuw format rubriek nieuws uit dorp en wijk in kobr (bijlage 5)
Aanvullingen op mail: Werkgroep Meijebelangen behartigt ook belangen van de
Nieuwkoopse Meijenaren.

-

Via mailbox Meijebelangen (bijlage 9a en b)
9a: Verzoek om Meije te ontdoen van planten/slootvuil, schroef loopt vol  Nieuwkoop
verantwoordelijk? Waterschap? Wie? Zie punt 8.
9b: Aandacht voor gevaar bij sloop boerderij de Jong  is al gesloopt ondertussen,
opletten dat het goed afgezet wordt met hekken, we houden het in de gaten actie allen
Aandacht gevraagd voor vrachtvervoer (grootte van de wagens: vrachtvervoer is wel
noodzakelijk voor de bedrijven in de Meije.
Aandacht voor kappen heggen en bomen  handhaving gemeente: in nieuwsbrief ie het
al eens gemeld, volgende nieuwsbrief zal het weer vermeld worden. Actie Chantal
Verzoek aan de gemeente om te handhaven, op veel plaatsen liggen er stenen/objecten
te dicht op te weg en wordt de weg versmald door te brede heggen. Dit levert gevaar op
voor fietsers, zij kunnen niet uitwijken. Ook verkeer heeft meer moeite met passeren.
Actie Robert
Bermkanten gehele Meije moeten nagekeken worden op reparatie gaten/verhoging
kanten (zie punt 11)

5. Lopende zaken
- Inbraakpreventie- en veiligheidsgroep (besproken bij punt 2)
- Communicatie over wegwerkzaamheden in de Stichtse Meije
Zoals al vorige vergadering besproken, gebruik maken van site Meijebelangen en zo
nodig via buurtwhatsapp, ivm wet privacy zal buurtwhatsapp geen nummers doorgeven
aan derden.
- Stand van zaken Pietje Potlood (bijlage 10 a – c)
11 september overleg gehad, Oasen(eigenaar), gemeente nieuwkoop, Meijebelangen,
provincie, per abuis was Robert niet uitgenodigd. Robert geeft aan dat het belangrijk is
dat gemeente bodegraven erbij betrokken blijft ivm zwaarte in het overleg kunnen
brengen. Eigenaar moet startsubsidie aanvragen voor plan te maken van omwonenden

om te kijken of het überhaupt haalbaar is, ontwerp plannen. Jos laat plan rondgaan.
Inzet is om verkeersdrukte laag te houden. Kort op site de plannen zetten. Actie Jos Plan
is inmiddels gemaild aan werkgroepleden.
-

Verkeersveiligheid / zwaar verkeer in de Meije (besproken bij punt 2)

6. Aanhouden site Meijebelangen of site via gemeente
- Zie bijlage 6a-c
Voorstel voorlopig zo houden, nu is er mogelijkheid om via wijk-dorpsite door te klikken
naar site Meijebelangen. Ook hier geldt, Meijebelangen behartigt ook Nieuwkoopse
belangen.
7. Brief van 3 comités mbt Meijegraslanden
- Zie bijlage 7a, 7b en 7c
Er is veel tijd ingestoken door vooral Sjaak Voorend. Alles van laatste 12 jaar is hierin
meegenomen. Er is ingezet op een neutrale brief. Door tijdsdruk is de brief sneller
doorgezet zonder vooraf door Meijebelangen te gaan. Procedureel had het wel
gemoeten, maar vanwege de tijd niet gedaan. Voorzitter heeft de verantwoordelijkheid
genomen. Frans licht toe dat Stichting breder is dan wijkteam. Ook Nieuwkoops
belangen. Jacques wil graag helderheid. Punt is duidelijk. Opmerking Jaco over traject
natuurmonumenten: als er 3 verschillende verhalen verteld worden dan krijg je drie
verhalen. Dit is niet de bedoeling. Daarom nu de koppen bij elkaar gestoken voor de
reactie. Er is nog geen antwoord op de brief, Jaco is niet hoopvol op een antwoord. Bij
beantwoording weer op de agenda zetten.
Er is ondertussen een reactie gekomen op de brief vanuit stuurgroep Gouwe Wiericke.
Zij geven aan tijd nodig te hebben voor het beantwoorden van de vragen. Vooruitlopend
op de brede gebiedscommunicatie om vervolgens de inrichting van Meijegraslanden uit te
kunnen voeren is dit hun plan:
o Zodra alle vragen beantwoord kunnen worden, ontvangen uw stichtingen van ons
een schriftelijke beantwoording plus een uitnodiging voor een afsluitend
informatiegesprek.
o Na het gesprek met uw stichtingen pakken wij de brede gebiedscommunicatie op.
o Na de gebiedscommunicatie stelt de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het
Inrichtingsplan vast.
- Plannen Natuurmonumenten met Meijegraslanden achter Jos Schouten (proeven doen?
Meer info via Pauline Bosland?) Toelichting door Jos: Zou niet meer verhuurd gaan
worden en andere bestemming gaat krijgen. Via Willem Wansinck nagevraagd: het zijn
waarschijnlijk geruchten, hij was er niet mee bekend. Als werkgroep een standpunt
innemen als beantwoording er is.
8. Ingebrachte punten
- Nieuwbouwplannen Meije 127 en 129 zie punt 4
o Wat is de gemeente hier van plan?
o Suggestie invulling: starterswoningen of juist senioren
o Via ODMH zou je bouwplannen moeten kunnen vinden. Over Meije 127 en 129
nog geen bericht ontvangen/gezien Hoe zit dat? Actie Frans
o Tav Meije 65  Is opgenomen op de lijst Cultuurhistorische Waardevolle
panden. Niet duidelijk wat hier plannen zijn.
-

Bespreken opmerkingen Pauline Bosland (zie bijlage 8 a-d)

Betonpad meijepad gaat opgeruwd worden, bochten is niet voldoende. Er zijn ook
ongelukken gebeurd op rechte stukken. Zou split erop een oplossing kunnen zijn? Brief
opstellen voor gemeente Nieuwkoop Actie Jos en Chantal

-

Niet meer te bevaren sloten tussen Koos Balvert en Van Vliet en sloot achter Jos
Schouten
Wie is verantwoordelijk hiervoor? Nieuwkoop? Waterschap?
Waterschap/gemeente aanspreken wie moet dat gaan doen? Hoe gaan we dit
aanpakken? (Liever niet sloten door Koos, want land kalft af als er gevaren wordt) Er is
vanuit gemeente Bodegraven al eens geprobeerd, zonder resultaat. Met de kano is het
niet bevaarbaar. Tegengestelde belangen spelen ook. Waterschap Rijnland vragen om
schouwplicht na te komen? Actie Jos en Chantal

-

Bespreken criteria onderwerpen Meijebelangen
In volgende vergadering wordt dit opnieuw op de agenda gezet. Daarin ook meenemen
wat verschil wijkteam is en Stichting Meijebelangen.

-

Klachten ontvangen over het legen van de grijze en groene bakken 1x per 4 weken.
(Groene bak in december, januari, februari 1x per 4 wkn)  Robert geeft aan dat dit
kostenbesparend is. Verbrandingsovens worden steeds duurder. Afvalstoffenheffingen
worden weer hoger komend jaar.

9. Taakverdeling/portefeuillehouders
Wat moet er bij of kan er af? Dit wordt besproken.
- Verkeersveiligheid: Anton
wegonderhoud / bermen: Trix
- Veiligheid algemeen: Jacques
- Beperken verkeersoverlast / drukte: Agnes
- Natuurmonumenten / Meijegraslanden: via Sjaak Voorend
- Waterschappen: Jos en Chantal
- Overige gemeente afspraken: Jaco
- Projecten zoals Pietje Potlood: Jos
- Meijebelangensite: Chantal en Jos
- Nieuwsbrief: Chantal en José
- Woonprojecten: Trix en Anton
- AED: Kees
- conflicten/geschillencommissi: Frans
- Meijetafel: Trix
Trix nodigt Robert uit voor Meijetafel nav of er ook sociale zaken spelen (eenzaamheid).
- Als er iets binnenkomt via mail vanuit gemeente zet Chantal dit door naar de
werkgroepleden. Graag zelf beoordelen of de mail voor jouw taak van toepassing is en
aangeven of je naar de bijeenkomst gaat/iets gaat doen met de mail.

10. Financiën
José is afwezig. Zij heeft subsidie voor Meijebelangen aangevraagd voor lopende jaar 2019 .
Simone heeft dit al verwerkt. Het geld zal overgemaakt worden.
11. Rondvraag en nieuwe vergaderdatum
- 22 november komt Robert naar de Meije 10.30 tot 12.00 uur, is een inloop voor
bewoners. actie Simone flyer mailen naar Chantal voor op de site. Actie Chantal

-

Melding openbare ruimte kaartjes
drempels Kerkweg voorlopig van de baan
Trix gebeld met Pieter Bot: planning 2021, Tot ongeveer Meije 5 zijn stukjes geasfalteerd.
Waar de stenen verzakt zijn wordt het opgehoogd en spleten opgevuld. Herman Sollie is
nieuw contactpersoon. Trix heeft ondertussen weer contact gehad met gemeente. Er
werd gevraagd een melding te maken in het klachtensysteem, zie hieronder:
Hedenmorgen - 31 oktober 2019- heb ik namens de Stichting Werkgroep Meijebelangen
bij, naar ik aanneem, de afdeling wegbeheer (de heer Sollie) nogmaals aandacht
gevraagd voor geslechte en gevaarlijke toestand van de randen en bermen van de
Meijeweg. We zijn al eerder op de hoogte gebracht van het feit dat het grootonderhoud
van de weg is uitgesteld tot 2021. In tussen tijd zouden echter wel de noodzakelijke
reparaties aan de weg(randen) en bermen worden uitgevoerd. Er is mij gemeld dat er
een inventarisatie is uitgevoerd van alle te repareren plekken en dat die inmiddels op
tekening in kaart zijn gebracht. Aanbesteding, inplanning, uitvoering en
verkeerstechnische begeleiding van het werk moeten dus nog volgen. Waar wij ons
zorgen over maken is of onze ideeën over slechte plekken en gevaarlijke situaties
overeenkomen met de inventarisatie van de gemeente. Misschien kunnen we daarover
nog eens contact hebben.
Overigens heeft Anton een foto-inventarisatie gemaakt van alle plekken die hij gevaarlijk
vond. Die kan hij uitwerken, rondsturen en als de werkgroep daarmee instemt, kunnen
we die op de een of andere wijze vergelijken met de inventarisatie van de gemeente.
actie Anton Het is tenslotte zo, dat wanneer het werk eenmaal uitgevoerd is en we
achteraf nog aanvullingen zouden wensen, je dat wel kan vergeten.

-

kapvergunning voor bomen Meije 57, kastanjes zijn gevaarlijk geworden ondertussen.
29 oktober voorzittersoverleg, Jaco heeft uitnodiging gehad

De volgende vergadering is op dinsdag 11 februari.
12. Afsluiting
Jaco sluit om 22.15 uur de vergadering.

Agendapunten volgende vergadering:
criteria Meijebelangen
- Nieuwe bewoners benaderen (info over Meijebelangen, Whatsapp, basisschool)
Actiepuntenoverzicht:
-

Snelheidsmeter hier een keer neerzetten thv nr 131 Actie Simone

-

Opstellen informatiebrief (iom veiligheidsgroep) incl info opnemen over roadblocks. José
en Wijnand gaan dit oppakken Actie José en Wijnand

-

Er wordt geadviseerd drie mensen aan te wijzen die over de camerabeelden gaan: wie
wil vanuit Meijebelangen? Actie allen

-

Dorpsbijeenkomsten woonvisie maandag 16 december in Bodegraven. Standpunt
Meijebelangen mbt wonen: ouderen of jongerenhuisvesting. (opstellen input voor 16
dec) Actie Trix en Anton

-

Actie Simone maakt afspraak voor Trix en Anton met betreffende ambtenaar. Chantal in
CC.

-

In nieuwsbrief het bestaan duurzaam bouwloket aangeven. Actie Chantal

-

Aandacht voor gevaar bij sloop boerderij de Jong  is al gesloopt ondertussen, opletten
dat het goed afgezet wordt met hekken, we houden het in de gaten Actie allen

-

Aandacht voor kappen heggen en bomen  handhaving gemeente: in nieuwsbrief ie het
al eens gemeld, volgende nieuwsbrief zal het weer vermeld worden. Actie Chantal

-

Verzoek aan de gemeente om te handhaven, op veel plaatsen liggen er stenen/objecten
te dicht op te weg en wordt de weg versmald door te brede heggen. Dit levert gevaar op
voor fietsers, zij kunnen niet uitwijken. Ook verkeer heeft meer moeite met passeren.
Actie Robert
Kort op site de plannen zetten. Actie Jos

-

Via ODMH zou je bouwplannen moeten kunnen vinden. Over Meije 127 en 129 nog geen
bericht ontvangen/gezien Hoe zit dat? Actie Frans

-

Brief opstellen voor gemeente Nieuwkoop Meijepad Actie Jos en Chantal

-

Waterschap Rijnland vragen om schouwplicht na te komen? Actie Jos en Chantal

-

Actie Simone flyer mailen naar Chantal voor op de site. Actie Chantal

-

Melding openbare ruimte kaartjes Actie Chantal

-

Anton heeft een foto-inventarisatie gemaakt van alle plekken die hij gevaarlijk vond. Die
kan hij uitwerken, rondsturen en als de werkgroep daarmee instemt, kunnen we die op
de een of andere wijze vergelijken met de inventarisatie van de gemeente. Actie Anton

-

Mailen bijlage plannen omwonenden Pietje Potlood en stukje voor website Actie Chantal

Antwoorden van Simone nav overleg 15-10-2019
1 Snelheidsmeter in Meije is nu
verplaatst, moet naar Meije
centraal bij huisnr 131, op 30
km

Karin Aartman

2 Kan er op wegdek bij school
Miland 30 km markering

Matthijs
Roskam

De Meije deelt de display met Sluipwijk. Er
zijn een aantal locaties met het Dorpsteam
doorgenomen en vastgesteld. Locaties die
nu gebruikt worden: nr 44 ri watertoren, nr
52 ri Bodegraven. Richard heeft de taak om
dit te bewaken en wisselt af. Soms hangt de
display een paar maanden in Sluipwijk. Een
andere keer een paar maanden in de Meije.
Een andere keer wisselt deze weer om de
maand. Het team heeft aangegeven hier
geen rol in te willen spelen. Als ze dit anders
geregeld willen zien dan is dit mogelijk. Die
weg staat altijd via Karin Aartman open.
Deze weg is eigendom van Gem. Woerden,
daar moet het nagevraagd worden.

5-nov

komen, ook 60 km op wegdek.
3 Gaten in de weg bij bermen in
heel de Meije. Anton Martens
(Meije 131) wil meerijden om
aan te wijzen waar ze zitten.
4 Afspraak met ambtenaar over
woonwensen , woningen voor
jongeren en ouderen, afspraak
maken met Trix en Anton
5 Duurzaam bouwloket meer
promoten, inwoners weten er
niet van

6 Site Meijebelangen houden ze
aan, gemeente site is hieraan
gelinkt, Meije is Bodegraven en
Nieuwkoop (ter info)
7 Meer ledigen afvalbakken
8 Robert wordt uitgenodigd voor
de Meijetafel 24/10
9 Spreekuur Robert 22 nov a.s.
om 10.30 uur goed idee, flyer
mailen naar Chantal

Rob v
Oostrum

16-10 uitgezet

Simone

Afspraak ingepland met Pieter, vindt plaats
op 29/10

Communicatie
Iris

Marlo

16-10 uitgezet: vragen dit maandag na bij
Suzanne Brands van OMDH, hoe de
komende maanden – half jaar over het
Duurzam bouwloket wordt
gecommuniceerd.
Voor de langere termijn zijn we van plan om
communicatie naar inwoners mee te nemen
in een update van het beleid. Het Duurzaam
Bouwloket valt hier dus zeker onder.
Gemaild

16-okt

RS
RS

Wegens bezuinigingen 1x 4 weken
RS gaat

16-okt
16-okt

Simone

Gemaild

16-okt

17-okt

