
 

 

 
Verslag van de vergadering van Stichting Werkgroep Meijebelangen d.d. 29 juli 2019 
 
Aanwezig: Jaco Kastelein(voorzitter), Anton Martens, Bep Willers, Trix van Zuylen, José de Feijter, 
Jacques de Raad, Jos Schouten, Chantal Wansinck (notulist), Wijnand Dijkstra (veiligheidsgroep) 
Afwezig met bericht: Agnes Vos, Kees Bos, Frans van Donselaar 
 

1. Opening 
Toevoeging aan de agenda: te bespreken bij punt 3: wegwerkzaamheden waren niet bij 
iedereen bekend, hoe dit in de toekomst beter te communiceren 

 
2. Inbraakpreventie- veiligheidsgroep 

Besproken wordt de notitie van de veiligheidgroep (zie bijlage). 
Er is 5000 euro gereserveerd vanuit gemeente door Marco (zie notulen 9 april 2019 punt 5). 
 
Geschikte locaties voor plaatsen camera: begin Meije/einde kerkweg en nabij de Halve 
Maen. Kerkweg is rond, camera mag bij nr 4 geplaatst worden (en recorder in huis plaatsen). 
Contact verloopt via B. Vergeer nr 3. 
Halve Maen: Elly heeft aangegeven geen gasten/terras in beeld te willen. Ook bij de 
omwonenden van de Halve Maen is geen plek gevonden voor de camera. 
 
In Nieuwkoop bij nieuwe woonwijk staat een camera waarbij staat dat je geregistreerd 
wordt. De vraag is wat wettelijk mag. 
 
Geopperd wordt bij de kerk voor de camera te plaatsen. Terras zou uit beeld moeten blijven 
(want dit wil Elly niet). Hiervoor zou met Ike Bos overlegd moeten worden wat mogelijk is. 
 
Er is geld voor één camera. Begroting voor 2 camera’s en borden is 8000-9000 euro. Er is 
5000 beschikbaar. Voorstel om eerst één camera te plaatsen daar waar toestemming is. 
 
Er moet ook een plan worden gemaakt als onderbouwing voor het plaatsen van de camera. 
Idee komt voort uit Tent in de Wijk. Op nr 4 moet camera zo opgesteld worden dat beide 
uitritten in beeld zijn en daarbij dus ook wat weg meepakt wordt. 
Wijkagent wil wel bij bespreking aanwezig zijn zodat er draagvlak is ook vanuit de politie. In 
vergadering 9 april jl. is al aangegeven Vincent Both uit te nodigen voor de vergadering in 
oktober.  
Burgemeester heeft op veiligheidsavond aangegeven dat je per ongeluk een stuk openbare 
weg mee mag nemen.  
 
Marco de Goede(kernteam wijk- en dorpsgericht werken) heeft een andere baan. Wie wordt 
ons nieuwe aanspreekpunt? 
Actie Jos informeert bij Marga of er een vervanger is voor Marco. Antwoord Jos: Nieuw 
wijkteam contactpersoon is Simone van de Werff. Zij is ook de secretaresse van Robert Smits. 
Zij is al aanwezig geweest bij de vergadering in april. 
 
Er kan een mail naar het adres dat Marco gegeven heeft met vraag over de toezegging van 
5000 euro en hoe wij daar gebruik van kunnen maken.  
Actie Jaco gaat bij Robert informeren wat er mogelijk is. 
 



 

 

5000 euro is genoeg voor materiaal en montage, veiligheidsgroep heeft aangegeven zelf een 
geul te graven en een betonvoet/paal te storten. Jacques benadrukt dat we maar voor één 
kant nu geld hebben. 
Meijenaren moeten geïnformeerd worden dat we als werkgroep een camera gaan 
installeren. Eigenaar/verantwoordelijke is Werkgroep Meijebelangen. Duidelijk beschrijven 
wat er gebeurt (een aantal beheerders, alleen video bekijken bij calamiteiten, wordt 
automatisch na bijv. 3 wkn gewist). De procedure moet beschreven worden.  
Actie veiligheidsgroep: Procedure beschrijven. 
 
Er wordt besloten alle Meijenaren per brief en/of mail te informeren, dan afwachten of er 
bezwaren komen.  
Actie José: opstellen informatiebrief (iom veiligheidsgroep) 
 
Roadblocks:  
Er is geïnformeerd bij de wijkagent wat mag. Trekker op de weg mag niet stil staan. Wat wel 
zou kunnen is dat de bestuurder dan langzaam gaat rijden zodat je de inbreker ophoudt.  
Dit hoeft dus niet alleen een trekker te zijn. Met een auto kan dit ook. Dit zodat het niet 
alleen bij de bewoners met grote voertuigen neergelegd wordt. Op basis van vrijwilligheid, 
niet verplicht. Willen wij hiertoe oproepen? Gaan we hier richtlijnen voor aangeven en 
risico’s aangeven? Of gaan we alleen de borden plaatsen als preventie/afschrikmechanisme. 
Hier moet duidelijke communicatie over komen. Wat kan wel, wat kan niet.  
Actie José/veiligheidgroep: deze informatie opnemen in de brief 
 
Plaatsen roadblocks: 
Roadblockbord kerkweg 1e oprit zou geschikte plek zijn. Er wordt aangegeven dat het bord 
een afsluitingsbord betreft, wijkagent vindt het een geschikt bord. Er is discussie of er een 
bord geplaatst moet worden. 
 
Samengevat: 
- stappen die bij de gemeente gezet moeten worden (Jaco informeert bij 

gemeente/Robert of 5000 dit jaar uitgegeven moet worden en hoe het geld beschikbaar 
is, waar mogen de rekeningen heen) Voor volgend jaar proberen reservering te maken 
voor 2e camera. 

- 1 camera (Wijnand/Harold) 
- 2 borden (Wijnand) 
- procedure (Wijnand/Jacques) 
- email maken voor Meijenaren voordat het uitgevoerd wordt (José)  
- beheerders die de beelden beheren, wie worden dat? Vanuit Meijebelangen ook één of 

meerdere leden (want we zijn eigenaar) 
Actie Allen: nadenken wie dit kunnen/willen doen 

 
Wijnand verlaat de vergadering. 
 

3. Communicatie 
John van Lieshout (Stichtse Meije) heeft gevraagd hoe wij de communicatie rondom 
bijvoorbeeld wegwerkzaamheden doen. Begin volgend jaar gaan er in het Zegveldse gedeelte 
uitgebreide wegwerkzaamheden plaatsvinden waarbij vanuit de Stichtse Meije werkgroep zo 
goed mogelijk gecommuniceerd moet worden naar omwonenden (ook Bodegraafse Meije). 
- Via site Meijebelangen is het snelst communiceren. Actie Jos en Chantal:  up to date 

houden site 
- In maandelijkse rubriek wijk en dorp elke keer vermelden dat informatie op site 

Meijebelangen staat. Actie Chantal 



 

 

 
Tzt met de werkzaamheden goede afspraken maken met de aannemer. Soms hebben zij een 
app waarop actuele info vermeld wordt óf via site óf allebei. Jos geeft aan dat hij niet altijd 
beschikbaar is. Chantal biedt aan hierbij te helpen zodat er back-up is. Jaco koppelt terug 
naar John.  
Actie Jaco: terugkoppeling naar John 
 
Trix heeft geïnformeerd bij gemeente over de bermen en gaten (o.a. 115-117). Ron Sluis 
heeft beloofd te laten weten dat er een rapport wordt gemaakt over de situatie en dat dit 
teruggekoppeld wordt voor eind juli. Trix gaat begin augustus weer informeren. Nu nog geen 
terugkoppeling ontvangen. 
 Actie Trix 

 
4. Rondvraag 

Jos:  
Meijegraslanden, voorstel om te reageren op het verslag omdat er verschillen zijn in 
verslaglegging naar ons (Meijebelangen) en Stichting behoud Meijegraslanden en er is nog 
werkgroep Stichtse Meije. Oppassen dat Meijebelangen niet genoemd wordt in de brochure 
die zij uit willen brengen, zonder dat wij van inhoud afweten. Niet reageren betekent dat we 
het er mee eens zijn. 
Jaco geeft toelichting. Vervelende discussie. Er is een compromis bereikt maar er wordt 
geprobeerd toch meer te bereiken (door natuurmonumenten). Er wordt nu apart gesproken 
met drie partijen. Dennis van der Voort (provincie) zou eigenlijk moeten aangeven wat 
leidend is (de kaart of de tekst van Paul Terwan), nu ontstaat onduidelijkheid. Het 
afsprakenkader blijkt niet bekend te zijn bij Ellen Kool.  
Als werkgroep staan we achter het gemaakte afsprakenkader en willen ook graag dat daar 
mee verder gewerkt wordt. Nu wordt er geconstateerd dat het niet zo lijkt te gaan. 
Uiteindelijk staat stuurgroep GouweWiericke, met burgemeester Christiaan van der Kamp, 
aan het hoofd. Jaco heeft 19 augustus overleg met hem en zal het afsprakenkader hier in 
mee nemen.  
Jaco gaat voorstellen aan Ellen dat Meijebelangen graag wil dat het uitgevoerd wordt volgens 
de afspraken die gemaakt zijn in het afsprakenkader. Provincie zou moeten 
handhaven/controleren of procedure op juiste wijze verloopt. Dit lijkt niet zo te zijn. Hoe 
krijgen we voor elkaar dat de provincie het uitvoert volgens het afsprakenkader.  
Actie Jaco: overleg met Ellen, afsprakenkader bespreken op 19 augustus met Christiaan van 
der Kamp 
 
José: 
2500 euro subsidie aanvragen voor 2019? Ja, José gaat dit aanvragen. 
Actie José 
 
21.53 Jaco sluit de vergadering 
Volgende vergadering dinsdag 15 oktober 2019 in de Hollandse boerderij. 
 
 


