Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen
d.d. 7 oktober 2014
Aanwezig:
K. Bos; J. Bunnik; F.v.Donselaar; J.de Feijter; Jasper Schouten; Jos Schouten;
M.Stolwijk; P.Verra; A.Vos; H.v.Vliet; B.Willers (verslag);
Gemeente:
Martien Kromwijk( coördinerend wethouder wijkteams); Jan Leendert v.d. Heuvel
(wijkwethouder); Thea Westland
Afwezig:
J.Kastelein; T.v.Zuylen (m.k.)
1.Welkom door de voorzitter
Voorafgaand aan de vergadering hebben we een overleg met de coördinerend wethouder wijkteams.
- De beide wethouders en de werkgroepleden stellen zichzelf voor.
- De gemeente wil de dorps overleggen veel belangrijker maken, waarde toekennen aan de
wijkteams en de kracht van de dorpen voorop zetten. De wijkteams krijgen de ruimte voor een eigen
werkwijze passend bij de eigen geschiedenis en de wijk. Deze werkwijze hoeft niet in een convenant
te worden vastgelegd, een goed verslag voldoet ook.
- Financiën: we vragen alsnog de bijdrage voor 2014 aan.
Actie Jan en Bep
Financiering van een project/activiteit wordt aangevraagd met een gericht verzoek.
- Het is van belang dat de contacten met ambtenaren goed verlopen. Via Thea loopt dit goed.
- Contactpersoon gemeente bebording Stiltegebied: Kees Oskam.
- Verzoek: het uitbaggeren van de bermsloten ’s nachts laten uitvoeren zodat er minder
verkeershinder is.
Actie Thea
- Controles/toezicht op naleven bestemmingsplannen en vergunningen gebeuren door de
Omgevingsdienst Midden Holland. Info wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant.
Jos Schouten geeft een melding door aan de gemeente.
( Martien Kromwijk verlaat het overleg wegens verplichtingen elders.)
- Dossier Kerkvliet: De gemeente ging niet in beroep tegen de uitspraak inzake de ‘serre’. De
gemeente wil komen tot een verstandige afhandeling van dit dossier.
- In het havengebiedje tegenover Koot zijn bouwsels zonder vergunning gebouwd. Dit blijkt in strijd
met de bestemming te zijn.
- Ballonvaart: Er zijn goede afspraken met de organisatie van Ballonvaarders en LTO over o.a.
betreden van particulier land bij landing van een ballon. De gemeente heeft contact met de
organisatie.
- Contact met de gemeente Nieuwkoop. Op gemeentelijk niveau is er goed overleg over o.a.
bestemmingsplannen, Schiphol, EHS. Verzoek: Gemeente en Meijebelangen informeren elkaar
wederzijds over agendapunten voor dit overleg.
- Bestemmingsplan: de buitengebieden Bodegraven West en Noord lijken op elkaar o.a. betreffende
EHS en MER rapportage. Na vaststelling West volgt volgend jaar Noord. Het gebiedsproces wordt
uitgevoerd van onderuit, met kansen voor de boeren. ( Zie het antwoord onderaan het verslag.)
- Overlast vliegtuiglawaai: ( Meijebewoner Wijnand Dijkstra schuift voor dit punt aan bij het overleg.)
De afgelopen maanden is de overlast sterk toegenomen. De Meije is een uitwijkgebied bij drukke
aanvliegroutes en bij reparaties van landingsbanen. De gemeente is hier bestuurlijk mee bezig. Er is
een ambtenaar aangesteld die o.a. deelneemt aan het CROS.
Kunnen we het Stiltegebied gebruiken als argument? Het toegestane aantal DB wordt nogal eens
overschreden. Wie kunnen we hierop aanspreken? De wethouder raadt aan om overlast altijd te
melden bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol ( BAS) www.bezoekbas.nl Meldingen bij BAS ook
doorgeven aan de wijkwethouder, Jan Leendert v. d. Heuvel.
- Zwaar verkeer: De gemeente gaat slecht om met het handhaven van vergunningen en ontheffingen
voor zwaar verkeer. Dit heeft de aandacht van de heer Oskam.
De werkgroepleden worden verzocht het te melden wanneer zij overtredingen vermoeden.
www.bodegraven-reeuwijk.nl/meldingen of 0172 522522.

Overlast motoren: Heeft de Provincie een meldpunt en kunnen zij metingen doen naar geluid? Thea
vraagt dit na.
Actie Thea
We sluiten dit overleg af en vervolgen met de agenda van de vergadering:
2.Verslag 25 februari 2014
- Punt 5; Dikke grindlaag op het fietspaadje langs de kerk. De locatieraad heeft het in beraad. Bij
vervanging van de waterleiding bij de kerk wordt het grindpad verbeterd.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3.Mededelingen en ingekomen post
- Aan de Rabo fietstocht namen 4 mensen deel. Dit leverde € 20 op.
- De VVD fractie Bodegraven-Reeuwijk wil een vergadering van Meijebelangen bezoeken. Z ij zijn
welkom. Bep vraagt welke agendapunten zij hebben.
Actie Bep
- In Kijk op Bodegraven publiceren wijkteams belangrijke activiteiten. Meijebelangen werkt hier ook
aan mee.
Actie Bep
- Plaatsen we het verslag van onze vergaderingen op de website? Ja, mits de werkgroepleden dit
vooraf hebben gelezen.
Werkwijze: Het conceptverslag wordt aan de leden gestuurd. Zij kunnen binnen 1 week op de tekst
reageren om wijzigingen aan te brengen. Na die week wordt het verslag op de website geplaatst.
- Hoe te handelen bij landingen van ballonvaarders in agrarisch gebied. Via de LTO zijn duidelijke
afspraken gemaakt. De Werkgroep onderneemt geen actie.
- Natuurmonumenten houdt een actie om geld in te zamelen voor de otter en landerijen aan te
kopen. Deze actie brengt gemaakte afspraken niet in gevaar.
4.Stand van zaken
- Aanleg waterleiding
Oasen: uitvoerder van de waterleiding is BAM. Iedereen wordt benaderd over de aanleg hiervan.
Het schoolbestuur van de Milandschool is in gesprek over doortrekken van de nieuwe waterleiding
naar de school.
Voor de aanleg van een watertappunt op de picknickplek nabij Meije 92 moet een aanvraag naar de
gemeente. Aandachtspunt: legionellabesmetting. Thea neemt dit mee.
Actie Thea
Wordt gedacht aan realisering van brandputten voor bluswater bij de aanleg van de nieuwe
waterleiding? Er is een brandput bij Meije 10. Zijn er nog meer brandputten? Thea informeert
hiernaar.
Actie Thea
Aanleg glasvezel
Er zijn meer dan 100 geïnteresseerden voor de glasvezelkabel. Kosten € 900 inclusief BTW per
aansluiting. Iedere bewoner van Buitenkerk en de Meije ontvangt een aanmeldingsbrief. Door
storting van € 90 wordt de aanmelding definitief. Na realisering van de aansluiting wordt de rest
betaald
Is het gewenst om m.b.v. de glasvezelkabel bij het begin en eind van de Meije beveiligingscamera’s te
plaatsen. Dit kan preventief werken tegen inbraak. Vraag: mogen de beelden in geval van inbraak
dan ook gebruikt worden? Jos vraagt dit na.
Actie Jos
Bestrijding berenklauw in bermen
De aanraking van berenklauw kan irritatie van de huid veroorzaken. Is het gewenst dat de gemeente
deze plant bestrijdt? Wij vinden dit niet direct noodzakelijk en ondernemen geen actie.

Verbetering Oortjespad

Verbetering van het pad/asfalt is begroot, het is onbekend wanneer dit gebeurt. Bij de start van
werkzaamheden moet Nieuwkoop melden in hoeverre het pad toegankelijk is. Gehele afsluiting van
het pad is niet gewenst. Jasper neemt contact op met Nieuwkoop.
Actie Jasper
Borden Stiltegebied
Plaatsen van herhalingsborden Stiltegebied loopt via de Provincie. Agnes vraagt het na. Actie Agnes
Peter Koot van de gemeente wordt bedankt voor zijn werkzaamheden voor het maken van
waarschuwingsborden.
De borden ‘Geen moeras in deze polder’ kunnen worden verwijderd evenals de posters.(=einde
actie?)
5.Financiën J. Bunnik, penningmeester
Eind 2014 hebben we nog € 100 in kas. We vragen de gemeente nog om de toegezegde bijdrage
2014 voor wijkteams.
Actie Jan en Bep
6.Rooster van aftreden
De voorzitter treedt voorjaar 2015 af en is niet herkiesbaar. Werkwijze om te komen tot de keuze
voor een nieuwe voorzitter: ieder werkgroeplid mailt binnen 10 dagen naar het secretariaat drie
namen van mogelijke kandidaten. Na inventarisatie wordt de meest genoemde naam als eerste
persoonlijk benaderd, daarna zo nodig de tweede of de derde kandidaat.
7.Rondvraag
- Wanneer worden de snelheidsremmende sluisjes op Buitenkerk aangepakt? Is niet bekend.
- Bij het uitbaggeren van de Meije worden enkele baggerdepots ingericht. Opgemerkt wordt dat de
waterkwaliteit van de Meije verslechterd is.(in welk opzicht en is dat gemeten?)
- De brievenbus bij De Halve Maan is bij de bouwwerkzaamheden verwijderd. Wordt de brievenbus
teruggeplaatst? Navraag bij Post NL geeft geen afdoend antwoord maar zeer waarschijnlijk wordt de
bus niet teruggeplaatst. Deze locatie staat namelijk niet meer aangegeven op de website van Post Nl.
Post NL is wel verplicht om binnen een straal van 2500 meter een brievenbus te plaatsen. Vraag:
voldoen zij aan die verplichting?
- Jasper merkt op dat de borden Meije 30 km zone bij de kerk verkeerd staan. Hij meldt dit bij de
gemeente. www.bodegraven-reeuwijk.nl/meldingen
- Frans wijst op een website van het ministerie met als onderwerp ‘Hoe houd ik droge voeten’ over
het gevaar van overstromingen in dit gebied. ( www.risicokaart.nl??)
- Jos: De Provincie voert campagne over hoe omgaan met polders over 40-50 jaar, o.a. over
waterrecreatie. Het is een heel lange termijnvisie. Het is ook voor de LTO belangrijk om deze
campagne te blijven volgen.
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng.
De nieuwe vergaderdatum is op dinsdag 3 februari 2015.

De Meije, 22 oktober 2014

Antwoord betreffende bestemmingsplan buitengebied:
Beste leden,
Tijdens uw vergadering heeft u vragen gesteld over het bestemmingsplan buitengebied.
Ik kan u het volgende melden:
Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Noord” heeft van 6 maart tot en met 16 april
2014 ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan hebben we een groot aantal inspraakreacties
ontvangen. Deze reacties worden momenteel beantwoord.

Tevens wordt in verband met dit nieuwe bestemmingsplan momenteel een Milieueffectrapportage
voorbereid.
De verwachting is in november van dit jaar de volgende stap in de procedure te kunnen nemen.
Deze stap houdt in dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Het is vervolgens
mogelijk om tijdens daarvoor geldende termijn zienswijzen over dat ontwerpplan naar voren te
brengen. Mede op basis van de ontvangen zienswijzen zal de raad een besluit nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Vervolgens zijn er mogelijkheden om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan bij de Raad
van State.
Als u inhoudelijke vragen heeft is collega John van den Berg graag bereid u te woord te staan.
Hij gaf aan dat hij ook, als daar behoefte aan is, wel een keer een inhoudelijke
toelichting kan geven.
Dus, zijn er vragen, stelt u ze gerust.
Met vriendelijke groet,
Thea Westland

Beste leden van de dorps- en wijkteams/dorpsoverleggen,
Zoals bij u wellicht al bekend is wordt/zijn er een aantal momenten gepland om aan inwoners
voorlichting te geven over de Decentralisaties.
De wethouders Wendy Verkleij en/of Martien Kromwijk zullen tijdens die bijeenkomst ingaan op de
veranderingen in de zorg.
Wij bieden u de kans om hierbij aan te haken en uw team aan de inwoners te presenteren.
Desgewenst kunnen wij voor u een platform creëren, door middel van een tafeltje in de zaal waar
een aantal leden van het dorpsoverleg plaatsnemen.
Zo kan het voor inwoners meer duidelijk worden dat dorpsoverleggen ook een rol hebben bij de
decentralisaties, namelijk de ogen en oren van het dorp.
Graag vernemen wij van u of u van deze mogelijkheid gebruikt wilt maken.
Met vriendelijke groet,
Thea Westland
Lid kernteam dorps- en wijkgericht werken
tel. (0172) 522 522
wijkgerichtwerken@bodegraven-reeuwijk.nl
twestland@bodegraven-reeuwijk.nl
www.bodegraven-reeuwijk.nl

Hierbij reactie van Marlo Vuyk, Lid kernteam dorps- en wijkgericht werken, op de vragen
uit de vergadering van 7 oktober 2014
Kosten voor vergaderkosten kan ingediend worden via de aanvraag subsidieformulier bij de
gemeente
Als bijlage doen wij jullie het infoblad milieumeldingen van de provincie ivm. Melding
geluidsoverlast (kan via hun website)

-

Wij gaan er vanuit dat jullie een uitnodiging doen aan de VVD fractie om jullie vergadering
bij te wonen
Afdeling juridische zaken- en veiligheid geven aan dat je kunt niet zomaar
beveiligingscamera’s in openbaar gebied hangen, mag wel op eigen terrein (met camera
niet richting openbaar gebied)

-

Hernummering bestemmingsplan wordt meegenomen in de volgende fase (ca. december
2014)
Vooraf aankondiging controle op bestemmingsplan buitengebied is voor de afdeling niet te
doen, bij handhaving gaan ze niet de woningen in en wordt er altijd aangebeld
Regelgeving mbt. Ballonvaarten inclusief convenant met landeigenaren: kijk naar deze
website http://www.pbn-info.nl/?p=landeigenaar
Watertappunt in de Meije wordt door gemeente aangevraagd.

