Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen
d.d. 25 februari 2014
Aanwezig:
K.Bos; J.Bunnik; F.v.Donselaar; J.Kastelein; Jasper Schouten; Jos Schouten;
M.Stolwijk; H.v.Vliet; T.v.Zuylen; B.Willers (verslag) Thea Westland (gemeente)
Afwezig:
J.de Feijter; P.Verra; A.Vos; wijkwethouder v.d. Heuvel ( allen m.k.)
1.Welkom
Thea Westland stelt zich voor. Thea vertegenwoordigt wijkwethouder v.d. Heuvel.
2.Verslag 26 november 2013
- punt 3, Oasen zal de aanleg van de buis niet voorfinancieren, zij zal de buis gratis meeleggen.
- Werkgroepje Meijeglas bestaat uit: Koen Bredevoort, Dirk Blanken, Erik van Vliet, Anton Versteegh,
Six van Leeuwen en Jos Schouten.
Het verslag wordt met goedkeuring en dank vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen post
- Het verslag van de voorlichtingsavond over aanleg waterleiding en glasvezelkabel staat op de
website van Meijebelangen.
- Zaterdag 8 maart is er van 11.00- 15.00 uur Open Huis in het gemeentehuis. Programma:









Proef de gemeente: Maak kennis met streekproducten van onze eigen ondernemers.
Rondje Projecten: U kunt een kijkje nemen in de keuken van onze dienstverlening, lopende projecten,
promotiefilm en nog veel meer.
Op de koffie bij de burgemeester: een gesprek met de burgemeester onder het genot van een kopje koffie of
thee.
Kijkje in de keuken van de lokale politiek: uitleg door nestor Jan van Dam over het reilen en zeilen van de lokale
politiek en de kracht die daar achter zit.
Politieke markt: De Politieke Markt is in de trouwzaal te bezoeken. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen
is dit de kans om u goed voor te laten lichten.
Spelenderwijs: In de raadzaal wordt onder begeleiding van raadsleden een debat gevoerd door kinderen met als
afsluiting een heuse stemming. Hierbij is een schitterende prijs te winnen.
Samen: Zo’n dag beleef je samen! U kunt nagenieten in de kantine waar de koffie voor u klaar staat!
Neemt u een foto voor ons mee?: Als herinnering aan deze dag willen we graag een kunstwerk laten maken van
foto’s die we van u ontvangen. Het kunstwerk krijgt een mooie plek in het nieuw te openen Evertshuis.

- Op 24 maart beginnen baggerwerkzaamheden van de bermsloten t.h.v. huisnummer Meije 6-36.
Tussen 8.00 – 16.00 uur zal het verkeer hindernis ondervinden. Vragen:
Zijn de Woerdense Meijebewoners hierover geïnformeerd?
Wordt het volgende tracé aansluitend uitgebaggerd?
Actie wie?
4. Bespreking Kadernota burgerparticipatie gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Hebben wij hierin een taak t.a.v. ouderenzorg, nabuurschap, informatie geven, enz?
Vanavond 25 februari wordt deze nota met burgers/wijkteams besproken. Over uitvoering van de
nota heeft de gemeente ook informatie ingewonnen bij andere gemeenten.
In de Meije vindt al veel burenhulp plaats. Voorstel: ouderen op 19 mart naar het stembureau
vervoeren en hen wijzen op de mogelijkheid van stemmen met volmacht.
De Kadernota kan op een volgende vergadering besproken worden.
5. Verslag bijeenkomst Fietsbeleidsplan ‘Meer en veiliger fietsen’.
- Martin en Bep hebben deze bijeenkomst bijgewoond en hebben opmerkingen gemaakt ter
verbetering van de fietsveiligheid in de Meije en op Buitenkerk. De opmerkingen zijn goed verwoord
in de inventarisatie van opmerkingen/knelpunten die als bijlage bij de agenda is verstuurd. De
inventarisatie komt ook op de website te staan.
Actie Jos

- Langs de katholieke kerk is een fietsroute gemaakt voor de schoolkinderen zodat zij niet over de
Hazekade hoeven te fietsen. Door de dikke grindlaag fiets deze route erg moeilijk. Het grind
vervangen door asfalt zou uitkomst bieden. Hoe denkt het locatiebestuur van de parochie hierover?
Actie Jos en Bep
- Antwoord van wijkagent Vincent Both op enkele vragen vanuit Meijebelangen:
Het toegestane maximumgewicht van vracht geldt voor lading en auto tezamen.
Maximumsnelheid voor vrachtverkeer in de Meije van 20-25 km. per uur is niet uitvoerbaar.
Vraag: borden zetten met een adviessnelheid van 40 km? Dit heeft te weinig effect.
- De 30 km. borden in het centrum van de Meije zijn weg. Worden deze teruggeplaatst? Actie Thea
6. Stand van zaken
Aanleg waterleiding: Jasper Schouten:
De rentmeester heeft het e.e.a. omtrent zakelijk recht besproken vanuit een zeer globale tekening.
Pas na afloop van het werk komt er een tekening met het leidingverloop. Voor de aanleg van de
flexibele buis is een breedte van 5 meter grond nodig.
Advies: neem foto’s van de huidige situatie i.v.m. herstel na de werkzaamheden. Oasen is volledig
verantwoordelijk voor werk en herstel. De bedragen ter compensatie zijn volgens gebruikelijke
richtlijnen. Grondeigenaren krijgen € 1000 en een bedrag per meter. Bij snel tekenen voor akkoord
krijgt men 20% korting. Grondeigenaren die niet akkoord gaan met de voorwaarden kunnen de
werkzaamheden niet ophouden. Er is een gedoogplicht. Wellicht kan Meijebelangen bemiddelen bij
negatieve houdingen van grondeigenaren.
Het tracé van de leiding is nog niet nader beschreven en er is nog geen aannemer bekend. Dit maakt
het moeilijk om tot goede afspraken te komen.
De betreffende rentmeester kon op veel vragen geen antwoord geven. Conclusie: de rentmeester
heeft onvoldoende informatie om een adequaat gesprek te voeren en zich flexibel op te kunnen
stellen inzake wensen van de eigenaren. gesprek te voeren.
1e Stap: Oasen bijsturen en erop aanspreken dat de rentmeester te weinig informatie heeft en de
rentmeester de bevoegdheid geven om meer over het tracé te kunnen zeggen.
2e Stap: Hoe naar de bewoners toe te handelen als Werkgroep MeijeGlas en/of Meijebleangen.
Frans en Martin nemen hierover contact op met Oasen.
Zij bespreken ook de markering van waterputten en bijbehoren.
Actie Martin en Frans
Glasvezelkabel
Werkgroep MeijeGlas sprak op 7 februari met Rekam. Zij leggen de lege glasvezelkabel tot in de
meterkast in de woning. Bewoners zijn niet verplicht abonnee te worden. Men kan ook later
aansluiten tegen meerkosten. Hoe dan te handelen? Dit moet administratief worden vastgelegd.
Kostenraming van aanleg: tot 100 deelnemers € 1000 bij 100 of meer deelnemers € 900.
MeijeGlas gaat zelf een infobrief voor de Meijebewoners opstellen. Hierin komt de vraag of mensen
echt geïnteresseerd zijn. De planning is om september 2014 te starten met de aanleg.
Werkgroep MeijeGlas zal half maart de info verspreiden en zelf bij de mensen langsgaan om
informatie te geven.
Actie Jos
We streven ernaar de info van MeijeGlas en van Meijebelangen over verkeersveiligheid en
vrachtverkeer tegelijk te verspreiden.
Actie Bep
Taken van de BOA
De taken van de BOA zijn vooral signalerend en verbaliserend. Zijn bevoegdheden staan beschreven
in de Nieuwsbrief Dorp en Wijk die eind februari is verspreid.

7. Financieel verslag: J. Bunnik
De penningmeester deelt het verslag 2013 uit en licht dit toe. Het saldo is € 700.
Thea vult aan dat de kasvoorziening vanuit de gemeente samenhangt met het ondertekenen van het
convenant. Meijebelangen heeft echter een andere afspraak hierover gemaakt. Thea vraagt dit na en
zij laat haar antwoord aan Bep weten.
Actie Thea
Het zou beter zijn wanneer de wijkteams gewoon een jaarlijks budget krijgen.
Dank aan Jan voor het verslag en het beheer van de financiën.
8. Wat verder ter tafel komt
- Frans: De leden Trix, Henk en Jos moeten als lid van de Stichting Werkgroep Meijebelangen nog
tekenen in het handelsregister.
Martin: Op .. juni 2014 is er een Rabo-fietstocht waarbij verenigingen en werkroepen kunnen
meefietsten voor sponsorgeld. Wil Meijebelangen meefietsen? Martin stuur info.
Actie Martin
9. Rondvraag
- Frans: De gemeente Nieuwkoop publiceert op haar website de in- en uitschrijvingen in de GBA. Van
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is iets dergelijks niet bekend. Thea vraagt dit na. Actie Thea
- Henk: Meijegraslanden heeft een nieuwe voorzitter, Henk van Vliet, en een nieuwe secretaris, Sjaak
Voorend.
- Jos: Recente informatie van Meijegraslanden is niet op de website van Meijebelangen geplaatst
omdat dit te juridisch van taal is. Het beheerplan van in april/mei 2014 uitkomt is waarschijnlijk wat
praktischer van aard en wel geschikt voor de website.
- Jos merkt op dat zijn dochter van haar nieuwe en oude woonplaats een stembiljet ontving.
Waarschijnlijk komt dit door de tijd tussen overschrijving van de ene naar de andere woonplaats. Als
het goed is dan blijkt bij het stemmen zelf dat zij slechts een keer mag stemmen.
- Kanovaarders lieten weten dat de flappen die in het water in het achterste deel van de Meije zijn
aangebracht, het kanovaren belemmeren. De flappen zijn zo gemaakt dat een kano er zonder
problemen door heen kan varen.
- Martin: Het pdf bestand ‘Bezwaar WOZ’ op de website Meiejbelangen kan niet meer geopend
worden. Jos zet er een nieuw bestand op.
Actie Jos
- Martin: geeft aan eind 2014 te stoppen met het voorzitterschap en het lidmaatschap van
Meijebelangen. We moeten dus in de oktobervergadering een nieuwe voorzitter kiezen.
De volgende vergadering is op dinsdag 7 oktober 2014 om 20.00 uur in de Hollandse Boerderij.

De Meije, 2 maart 2014.

