
 
Verslag van de voorlichtingsavond vervangen waterleiding en aanleg glasvezelkabel 
d.d. 10 december 2013 in de Hollandse Boerderij, Meije 63 te Bodegraven 
 
Aanwezig: Richard Advocaat van Oasen; Peter Oskam van de Rekam; Ben Schouten rentmeester 

voor Oasen, en de Stichting Werkgroep Meijebelangen, ongeveer 70 bewoners. 
 
 
Oasen: 
Oasen legt in de Meije over een lengte van ongeveer 7 kilometer een nieuwe kunststof waterleiding 
aan van de parkeerplaats Buitenkerk tot de Hazekade. De leiding komt niet in de weg maar aan de 
zuidkant van de wegberm van de Meije. 
Planning van werkzaamheden 2014: 
Januari – maart  Overeenkomsten Zakelijk Recht van Opstal(ZRO);definitief maken van tracé 
Juni   aanbestedingen en vergunningen 
September  start uitvoering werkzaamheden 
Oktober 2015:  einde werkzaamheden. 
 
- ZRO is een juridisch recht. De vergoeding is gebonden aan het perceel evenals de bijbehorende 
rechten en plichten. Deze vergoeding zijn conform die van LTO en Gasunie.  
- In Januari/februari 2014 maakt de Rentmeester afspraken bij bewoners thuis om het tracé, 
vergoedingen, aansluiting, e.d. te bespreken.  
- Een waterput op het erf kan eventueel verplaatst worden naar een put in de woning. 
- Wanneer bewoners binnen 6 weken akkoord gaan met het besproken voorstel krijgen zij een extra 
vergoeding.  
- Het traject van de waterleiding is volgens de eisen van het Waterschap vastgesteld.  
- Na aanleg zal er nauwelijks verschil in de waterdruk optreden.  
- Wanneer een bewoner ‘dwars gaat liggen’ betreffende de aanleg van de nieuwe waterleiding,  
heeft Oasen de mogelijkheid om een bodemprocedure te beginnen. Men vertrouwt erop dat alle 
bewoners zullen meewerken aan dit project. Een goede waterleiding is van belang voor ons allen. 
- Oasen zegt toe dat zij de percelen waar gegraven is netjes achterlaten en zo nodig aanvullen. Zij 
hebben de plicht van  nazorg. 
- De sleuf voor de leiding wordt gegraven, waar het niet anders kan, wordt de leiding geboord.  
- Tijdens de aanleg zal de watertoevoer naar de woningen niet langer dan een paar uur afgesloten 
zijn. 
- Bij de diepte van de leiding wordt rekening gehouden met baggerwerkzaamheden. 
 
Voor vragen aan Oasen kunnen bewoners een email sturen naar richard.advocaat@oasen.nl 
 
 
 
Rekam:     ( dit is een stichting en een non-profitorganisatie) 
 
Meijebelangen en de Rekam wil graag met de nieuwe waterleidingbuis een buis voor glasvezelkabel 
mee laten leggen. Hierdoor zijn de kosten gering.  
De PE buis komt in dezelfde sleuf als de waterleiding. De uitvoeringskosten wil Oasen voor zijn 
rekening nemen.  
De huisaansluiting voor glasvezel wordt indien mogelijk mee gelegd met de nieuwe waterleiding 
huisaansluiting.   
Rekam wordt eigenaar en beheerder van de glasvezel buizen en kabel. Omdat Rekam meelift met de 
waterleiding is geen aparte vergunning nodig voor de buis en kabel. Ook is geen ZRO nodig 
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Er zijn ongeveer 200 huisaansluitingen voor waterleiding. 
Begroting van de maximale aanlegkosten: Bij deelname van:  

• Totale investeringskosten:  120.000 Euro 
• Totaal aantal aansluitingen: 200 
• Kosten bij 20% deelname:   € 3000,-/aansluiting  
• Kosten bij 50% deelname:   € 1200,-/aansluiting  
• Kosten bij 80% deelname:   €   750,-/aansluiting  
• Kosten bij 100% deelname: €   600,- /aansluiting 
( Bedragen zijn excl. BTW) 

Kosten zijn indicatief en worden nog verder vastgesteld. 
 
Kosten voor een aansluiting maken na de uitvoering van het project zijn hoger.  
Bewoners kunnen kiezen voor een aansluiting van de glasvezelkabel maar zij zijn niet verplicht om de 
diensten van Rekam af te nemen.   
Rekam rekent in principe eenzelfde tarief voor alle woningen. Kosten voor woningen die erg afwijken 
van de gemiddelde aansluiting worden per aansluiting bekeken. 
 
 
 
Aansluiting op glasvezelkabel.  
Na aanleg van de glasvezelkabel is Rekam de provider van tv, radio, internet, enz. Bewoners kunnen 
(dit is niet verplicht) dan overstappen van Digitenne KPN, enz. naar de Rekam.  
Voor internetgebruikers kan dit betekenen dat zij een nieuw e-mailadres krijgen.  
Hotmail, Live  en Gmail etc. gebruikers behouden gewoon hun ‘oude’ e-mailadres.   
Telefoonnummers blijven hetzelfde. De glasvezelkabel komt zoveel mogelijk in de meterkast binnen.  
Meerdere tv toestellen in huis kunnen via de omvormer worden aangesloten. 
 
 
Kosten diensten van Rekam: ( zie ook www.rekam.nl)  
Standaardpakket, televisie en radio  € 8,95 per maand incl.BTW 
Uitgebreid pakket met o.a. internet  € 40,-                    incl BTW 
- De ontwikkelingen t.a.v. internet, HD tv, enz. gaan door en de pakketten zullen met nieuwe 
diensten worden uitgebreid.  
- De behoefte aan bandbreedte stijgt, zeker bij bedrijven. Glasvezelkabel kan deze behoefte 
opvangen.  
- Bij glasvezelkabel heeft de lengte van de kabel geen invloed op de capaciteit van de kabel.   
 - Er komen 1 of 2 bovengrondse regelkasten. De rest wordt ondergronds aangelegd.  
 
Vanuit Meijebelangen wordt een werkgroepje gevormd dat bewoners enthousiast maakt en 
ondersteund bij problemen, vragen, enz. Jos Schouten  (telefoon 0172-685531)  is hiervoor het 
contactpersoon.  Leden van het werk groepje zal t.z.t. bij de bewoners langs komen. 
 
 
 
 
 
 
De Meije, 11 december 2013  
Bep Willers 
Secretariaat Stichting Werkgroep Meijebelangen. 
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