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Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen  
d.d. 24 maart 2015 
Aanwezig: K.Bos; J.Bunnik;F.v.Donselaar;J.Kastelein;Jos Schouten; M.Stolwijk; A.Vos; H.v.Vliet; 

B.Willers;  
Gemeente; Jan Leendert v.d. Heuvel, wijkwethouder; Marlo Vuyk, kernteam wijkgericht werken. 
Belangstellende; Tonnie Verbree uit de Meije. 
Afwezig; T. v.Zuylen; Jasper Schouten; P. Verra; J. de Feijter. 
 
1.Welkom en opening door de voorzitter. 
Bijzonder welkom aan Tonnie Verbree als belangstellende. 
 
2.Verslag van 7 oktober 2014 
Punt 1; Het uitbaggeren van de bermsloten, in het  najaar 2015, zal ´s nachts worden uitgevoerd om 
verkeersoverlast te voorkomen. 
Punt 1; De gemeente is in gesprek met de eigenaren van het landje t.o. Koot inzake handhaving van 
het bestemmingsplan.  
Punt 4; Bij het aan te leggen watertappunt nabij Meije 92 is geen gevaar voor legionellabesmetting 
omdat het hier een koudwaterleiding betreft. 
Punt 4; Realisering brandputten voor bluswater;  Er zijn brandputten bij Meije 11 en bij de Hollandse 
Boerderij.  Dit is voldoende. 
Punt 7; Op de website www.overstroomik.nl staat informatie over het gevaar van overstromingen in 
Nederland. 
Het verslag wordt vastegesteld. 
 
3.Mededelingen en ingekomen post;  
-RTV Bodegraven verzocht om medewerking bij een televisieprogramma over wonen in Bodegraven-
Reeuwijk en o.a. de Meije. De leden van Meijebelangen ondernemen hiervoor zelf geen actie, zij zijn 
zo nodig wel bereid met RTV in gesprek te gaan. 
We vragen RTV Bodegraven-Reeuwijk wel voor de opening van de waterleiding, in het najaar 2015. 
-Infoavond Beleid geslotenverklaring landelijk gebied; Meijenaar Hans Hensing en Jaco Kastelein 
waren op deze avond aanwezig. Aan de gemeente werd geadviseerd om met de vervoerders te gaan 
praten o.a. met Agrifirm, LTO. Er worden al gesprekken gevoerd maar dit kan beter. De Werkgroep 
Meijebelangen kan nog aanhaken bij het overleg. We worden op de hoogte gehouden van de 
voortgang van het overleg inzake het beleid Geslotenverklaring landelijk gebied. 
Het te zware verkeer in de Meije blijft een aandachtspunt. Het verhuren van land in de Meije aan 
boeren uit Bodegraven veroorzaakt extra landbouwverkeer.  
- De werkzaamheden aan Buitenkerk veroorzaken gevaarlijke verkeerssituaties mede omdat er geen 
duidelijke waarschuwingsborden staan.  
- Een witte kantstreep op de Kerkweg wordt door Meijebelangen noodzakelijk geacht.  
- Het Fietsplan Bodegraven-Reeuwijk is aan de leden verstuurd. Op pagina 26 staat de situatie in de 
Meije vermeld. 
- De VVD fractie verzocht Meijebelangen om een vergadering bij te mogen wonen. Zij worden voor 
de oktobervergadering uitgenodigd.       Actie Bep 
- In de kalender 2014 die is verkocht ten bate van een project in Malawi stond een pagina van de 
Werkgroep Meijebelangen. Dank aan de onbekende gever. 
 
4. Concept Convenant Gemeente-Meijebelangen 
De Stichting Werkgroep Meijebelangen tekent niet het voorliggende convenant maar stelt zelf een 
convenant op dat past binnen de gegeven kaders. Wethouder Martien Kromwijk heeft in de vorige 
vergadering van Meijebelangen toegezegd dat wij hiervoor de ruimte krijgen. 

http://www.overstroomik.nl/
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Financiele ondersteuning van de gemeente; Er is een basisbedrag voor gewone uitgaven. Voor 
projecten e.d. kan subsidie worden aangevraagd. Voor uitgaven moet altijd verantwoording worden 
afgelegd. 
 
5. Voortgang project Oasen waterleiding en Rekam glasvezelkabel 
Dit loopt goed volgens planning. Er zijn verzoeken om aansluiting van de bewoners haventje Eef 
Bunnik en van de Milandschool. Er is overleg met het schoolbestuur. Jos neemt hierover contact op 
met Peter Oskam.         Actie Jos 
Rekam wordt eigenaar van het glasvezelkabelnet.  
De nieuwe waterleiding wordt in oktober feestelijk geopend bij het watertappunt bij Meije 92.  
Er zijn wel problemen met het Waterschap betreffende het boren door de dijk. 
Na de oplevering van de waterleiding zal de renstmeester van Oasen bij de bewoners vragen naar de 
afhandeling van de werkzaamheden. 
 
6. Baggerwerken in de Meije 
Het loonbedrijf van Vliet uit Aarlanderveen heeft heel goed werk geleverd met zo weinig mogelijk 
overlast voor de bewoners. De Meije is gebaggerd tot 1,30 meter diep. De komende tijkd wordt het 
zwanenbrood afgevoerd.  
 
7. Financien 
De penningmeester J.Bunnik deelt het financieel verslag uit. Er ligt een rekening van het onderhoud 
AED.Hiervoor wordt een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente.   Actie Kees 
Dank aan de penningmeester. 
 
8. Verkeersveiligheid in de Meije 
- De hoge heg bij Meije 67 belemmert het uitzicht waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan. 
Kan hier iets aan gedaan worden. Martin vraagt dit na bij de eigenaar.   Actie Martin 
- Bij Meije 103-105 vertoont het wegdek grote scheuren en is de weg verzakt. 
- Het Meijepad is in slechte staat en wordt steeds gevaarlijker. Het is niet bekend wanneer de 
gemeente Nieuwkoop het pas gaat opkanppen. De wethouder neemt dit mee in het overleg met de 
gemeente Nieuwkoop. Ook de vraag om na te denken over de toekomst van de watertoren in de 
Meije zal de wethouder bij Nieuwkoop inbrengen.     Actie wethouder   
 
9. Project Zon in de Meije 
Hier is grote belanstelling voor, er zijn 360 panelen besteld die deze zoemr gelegd worden.  Daarna 
wordt bekeken of het project  breder wordt uitgezet. Realisering van het project is ingewikkeld en 
vraagt zorgvuldigheid. 
 
10. Voorstel nieuwe voorzitter Meijebelangen 
Als nieuwe voorzitter is met meerderheid gestemd op Jaco Kastelein.  Jaco is bereid om het 
voorzitterschap op zich te nemen. Deze bereidheid wordt met applaus aanvaard. De 
voorzittershamer wordt overhandigd.   
Martin neemt officieel afscheid bij de opening van de waterleiding, oktober 2015.  
Namens de gemeente bedankt de wethouder Martin met bloemen en een beeldje. 
 
Bespreking nieuwe penningmeester Meijebelangen 
De penningmeester Jan Bunnik heeft aangegeven te willen stoppen met deze taak en met zijn 
lidmaatschap van de Werkgroep Meijebelangen. Jan heeft heel veel jaren deze taak uitgevoerd. 
Kandidaten voor de taak van penningmeester kunnen binnen 1 week worden ingediend bij het 
secretariaat. We nemen in de oktobervergadering afscheid van Jan. 
 
11. Ouderenzorg in de Meije 
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Wij hebben allemaal een taak m.b.t. tot de ouderen zoals burenhulp.In de Meije wordt zeker 
omgezien naar elkaar maar er zullen ook mensen waarvan de hulpbehoefte niet wordt opgemerkt.  
Als Werkgroep hebben wij een signaalfunctie, ogen en oren open houden en zo nodig actie 
ondernemen.  
Gevraagd wordt onder welke gemeentelijke zorgaanbieder de mensen in de Nieuwkoopse Meije 
vallen. Het is niet efficient wanneer zorgverleners dagelijks of meerdere keren per dag uit Nieuwkoop 
helemaal naar de Meije moeten komen voor misschien 5 minuten zorg. Het is niet bekend hoe dit 
geregeld is. 
 
12. Rondvraag 
- We volgen het nieuws van mogelijke proefboringen in Woerden.  
- De gemeente hanteert voor de wijkteams de naam dorpsoverleggen. De Stichting Werkgroep 
Meijebelangen behoudt haar eigen naam. 
- bij de familie Streng wordt een nieuwe plek voor de AED gezocht, ´s zomers buiten en ´s winters 
binnen. Deze plek moet niet al te diefstalgevoelig zijn. Kees neemt contact op.  Actie Kees 
- de zakelijke afspraken betreffende onderhoud van de AED met Mulder en Angela Bakker, de 
Hollandse Boerderij, worden nagekeken.      Actie Kees 
- We vragen na of het mogelijk is om de brievenbus bij de Halve Maan terug te plaatsen.  
          Actie Bep en Martin 
-Tonnie Verbree krijgt een welgemeend compliment voor het vele vrijwilligerswerk dat zij in-voor de 
Meije verricht. 
- Agnes deelt mee dat op het verzoek om extra aanduidingsborden Stiltegebied negatief is 
gereageerd. Ook is handhaving van georganiseerde tochten erg moeilijk, dit is een taak van de 
gemeente. 
- Gemeente Nieuwkoop heeft gekeken naar mogelijkheden om bediening van de brug bij Vos en bij 
jachthaven Bunnik elektrisch te maken. Dit blijkt een heel dure oplossing, dus wordt gezocht naar 
een goedkopere mogelijkheid. 
- bij de jaarwisseling zijn veel brandende wensballonnen gezien. Deze zijn gevaarlijk omdat zij brand 
kunenn veroorzaken wanneer zij neerkomen bij bijv. een rieten dak. Kan dit wettelijk worden 
geregeld. Marlo informeert hiernaar.       Actie Marlo 
- Stichting Meijegraslanden heeft voor e nieuwe PAS regeling haar zienswijze ingediend. Er zijn 
afspreken met de Provincie en Natuurmonumenten over riet langs de plas en een stukje 
blauwgrasland. 
- Jaco bedankt voor het vertrouwen dat de leden in hem als voorzitter stellen.  
 
De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 12 oktober 2015.  
 
 
Hierbij reactie van Marlo Vuyk op de actiepunten uit de laatste 

vergadering: 

 

1.        Kades Buitenkerk worden momenteel vervangen, daarna wordt de weg 

en snelheidsremmende sluisje aangepakt. 

2.        Zijn wens ballonen toegestaan in de Meije?> Ontheffing is nodig 

om wens ballonen los te laten (max. windkracht 2) 

3.        Vuurwerk toegestaan in de Meije?> APV wordt aangepast in 2015, 

wordt vervolgd (vuurwerk is sowieso verboden in stilte gebieden) 

4.        Convenant: Werkgroep gaat opstellen van een convenant nogmaals 

binnen de team bespreken. 

5.        Subsidie aanvraag nieuw/onderhoud AED is besproken op 14-9-2015 

met Martien Kromwijk – subsidie wordt verstrekt door gemeente.  

6.        Hoge heg tpv. Meije 67 (voorheen bakkerij v.d. Poel): volgens 

kadaster staat deze heg op eigen grond >handhaving is erg lastig voor 

gemeente. 
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7.        Overlast van aanhanger dicht langs de weg > BOA ingeschakeld, is 

gesprek aan gegaan met eigenaar, kar wordt opgeschoven op bezoek BOA 

8.        Scheuren in wegdek (Dijk scheuring?) ter hoogte van Meije 103-105 

> is doorgegeven aan afdeling wegen beheer > actie mv 

        Melding even door naar Peter Salters om te beoordelen of er 

dringend actie moet komen. 

        Er staat sowieso later dit jaar onderhoud aan het asfalt gepland in 

de Meije. 

9.        Watertoren Potlood Nieuwkoop: gaat volgend jaar uit werking, is 

al nieuwe bestemming hiervoor? > nog geen plannen door Oasen 

10.        Brief van Martin Stolwijk aan Kees Oskam, november 2014 mbt. 

zebra paden (nog geen reactie van gemeente) > reactie is op 12-8-2015 naar 

team 
 
  


