
 

Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen 
d.d. 26 november 2013 
Aanwezig: J.Kastelein; K.Bos; J.Bunnik; F.v.Donselaar; Jose de Feijter; Jasper Schouten; Jos 
  Schouten; M.Stolwijk; H.v.Vliet; A.Vos; T.v.Zuylen; B.Willers (verslag) 
Afwezig: P.Verra (m.k.) 
 
1.Welkom 
 
2.Verslag 28 oktober 2013 
- punt 5: Gert Lekx is gestopt met zijn werkzaamheden voor Stichting Meijegraslanden. Er is nog geen 
opvolger gevonden. Gert heeft veel werk verzet voor Meijegraslanden. Bep stuurt hem namens 
Meijebelangen een bedankbriefje.        Actie Bep 
- punt 5:  ‘40 ha. riet’ moet zijn ’50 ha. riet’ zijn. 
- punt 5: De zin ‘De Stichting Meijegraslanden schrijft nog een beheerplan….’vervalt. Dit moet zijn: 
LTO, NM en Gemeente schrijven een beheerplan. Stichting Meijegraslanden verwerkt daarna 
aanvullingen en correcties.  
- aanvulling postcode op de naamlijst Meijebelangen.  
 
3.Stand van zaken aanleg glasvezelkabel 
7 November was er een constructief overleg met Rekam, Oasen en Meijebelangen.  
Oasen start in 2014 met de aanleg van een nieuwe waterleiding. Meijebelangen verzoekt om 
tegelijkertijd een (lege) buis voor glasvezelkabel aan te leggen. Zowel Rekam als Oasen staan 
welwillend tegenover dit verzoek en denken actief mee. Het gaat om ± 200 aansluitpunten. 
Oasen wil de aanleg van de buis voorfinancieren. Rekam heeft een overzicht gemaakt voor de 
aanlegkosten. Dit is punt van onderhandeling. Meijebelangen wil uitkomen op aanlegkosten per 
aansluiting  tussen € 400,- en € 600,-. We verwachten dat Rekam op de voorlichtingsavond voor 
bewoners, 10 december 2013, met een nieuw concreet kostenoverzicht zal komen.  
 
Vragen aan Rekam:        Actie?? 
- Wie is eigenaar van de buis voor glasvezelkabel? We bespreken kort de mogelijkheid om als 
Meijebelangen eigenaar van deze buis te worden. Dit brengt verantwoordelijkheden ( oplossen van 
storingen) en papieren rompslomp ( vergunningen,e.d.) met zich mee. We kiezen hier niet voor. 
- Hoeveel procent van de bewoners moet minimaal meedoen, 40-50%? 
- De kosten van de aansluiting. 
 
Vragen aan Oasen:        Actie ?? 
- Leggen zij de extra buis kosteloos aan? 
- Wat is de periode van uitvoering? 
- Vergoeding grondeigenaren.  
 
Oasen start in januari 2014 de gesprekken met bewoners inzake Zakelijk recht Overeenkomsten. 
Frans heeft de contactstukken, overeenkomsten, e.d. bekeken, de stukken bevatten evenwichtige 
voorwaarden.  
 
Aandachtspunten voor Meijebelangen: 
- De bewoners overtuigen van het belang van aansluiting op glasvezelkabel; snellere en uitgebreide 
verbindingen voor internet en televisie nu en in de toekomst. Aansluiting op de glasvezelkabel is niet 
verplicht maar aansluiting wanneer de aanleg voltooid is, zal zeker meer gaan kosten.  
 - Concreet maken wat de toegevoegde waarde is van glasvezelkabel. 
-  Actief helpen bij invullen aanvraagformulier? 
- Werkgroepje Meijeglas informeren over stand van zaken. ( Anton Versteegh; Six van Leeuwen?; 
Nico de Jong?)           Actie Jos 



 

- Bewoners die hun huis te koop aanbieden moeten de makelaar informeren over de afspreken die 
gemaakt zijn betreffende de aanleg waterleiding en glasvezelkabel.  
- De Gemeente wordt geïnformeerd over de stand van zaken inzake aanleg waterleiding en 
glasvezelkabel.          Actie Frans 
 
4.Voorlichtingsbijeenkomst vervangen waterleiding, 10 december 2013 
Oasen nodigt de bewoners hiervoor uit. Aanwezig zijn : Stichting Werkgroep Meijebelangen, Oasen;  
Ingenieursbureau Roos en Bijl; Rekam; en de Rentmeester (Oasen).   
Jos en Frans stellen vragen vanuit de bovenstaande informatie.   Actie Jos en Frans 
 
5.Waterkering Meije 
Het nieuwe bestemmingsplan Bodegraven Noord ligt vanaf januari ter inzage.  Hierin wordt gekozen 
voor de bestemming ‘ agrarisch met ecologische waarde’. ( volgens Parmey stappenplan) 
Voorwaarde is dat NM voor de verbinding Reeuwijk-Nieuwkoop gedurende 12 jaar de beheerskosten 
voor haar rekening neemt. Jaco meldt dat de gemeente Bo-Re het gebied met hoofdtaak agrarisch 
voorstaat. Natuurorganisaties streven naar meer natuur. In Bodegraven Noord betreft dat ± 200 ha. 
in een groter geheel van 400 ha.  Het maken van verbindingen vormt een obstakel. Meijebelangen 
heeft voorkeur voor uitvoering van het oude landinrichting plan. We nemen deze informatie voor 
kennisgeving aan. 
 
6.Website 
Jos: het is teveel om twee websites te beheren: de website Dorpen Wijk en Meijebelangen. We 
richten ons meer op de website Meijebelangen. Om actueel te blijven is er regelmatig nieuws nodig. 
Vraag: willen de leden van Meijebelangen nieuws en foto’s aanleveren. Op Dorp en Wijk staat 
inmiddels een doorklikfunctie naar Meijebelangen..Kees maakt nieuwe foto’s.  Actie Kees
   
7.Rooster van aftreden 
Het rooster wordt aangepast i.v.m. herbenoemingen en afgetreden en nieuw lid. Jose wordt nog 
ingeschreven.          Actie Frans 
 
8.Rondvraag 
Agnes: neemt nog contact op met Omgevingsdienst voor onderborden Stiltegebied. Actie Agnes 
- Martin was bij een vergadering van Struinen en Vorsen. Er werd gesproken over meer aandacht 
voor de Oude Hollandse Waterlinie in dit gebied. O.a. middels een wandelpad over de houtkade.  
- Jasper: Bewoners hebben bij Jasper gemeld dat bij overvloedige regenval het controlelampje van de 
rioolput blijft branden. Dit is een normaal verschijnsel dat zich herstelt wanneer het water is 
afgevoerd. Bij werkelijke overlast, overloop, e.d. de Rubo bellen. Zij reageren snel op meldingen. 
- Eind  september 2014 gaat de Halve Maan dicht i.v.m. nieuwbouw.   
- Trix heeft foto’s gemaakt van het planten van de Koningsboom, april 2013. Jos kijkt na of hij deze 
ontvangen heeft. 
- Martin: 4 december is er een bijeenkomst voor wijkteams. Het secretariaat is niet geïnformeerd. 
 
9.Nieuwe vergaderdatum 
De volgende vergadering is op dinsdag 25 februari 2014 om 20.00 uur in De Hollandse Boerderij.  
Agendapunten: 
- Maaien van de bermen. 
- Overlast van zwaar verkeer dat schade toebrengt aan huizen en het wegdek. 
- Taken van de BOA. ( Handhaving op toertochten).  
- We nodigen de wijkagent uit.  
 
De Meije, 27 november 2013 


