
 
Beste Meijebewoner,               februari 2019   

Met deze nieuwsbrief van de Stichting Werkgroep Meijebelangen praten we u bij over de belangrijkste zaken. 

Bewonersbijeenkomst in samenwerking met gemeente over tegengaan diefstal en inbraak 

De inbraken in de Meije houden ons allemaal bezig. Licht aanlaten, auto op de oprit zetten , we doen er alles 

aan om ons huis er bewoond uit te laten zien. Via de buurtpreventie-app worden signalementen en 

verdachte activiteiten doorgegeven, maar het blijkt onvoldoende te helpen. 

In november heeft de werkgroep Meijebelangen in samenwerking met de gemeente hierover een 

informatieavond gehouden, dit was direct naar aanleiding van de eerste drie inbraken.  

Enkele conclusies van deze avond waren: 

- bij onraad altijd 112 bellen 

- bewoners mogen camera’s plaatsen op eigen erf, maar daarbij mag best een stuk weg in beeld zijn 

- graag uw beveiligingscamera aanmelden bij de politie, zodat zij u kunnen benaderen wanneer er een inbraak heeft 

plaatsgevonden om de beelden te bekijken. 

- De gemeente mag geen camera’s ophangen (dit kan alleen bij uitzonderlijke juridische urgentie, helaas valt een serie 

inbraken hier niet onder) 

Het was een goede bijeenkomst waarin ook de burgemeester en de wijkagent duidelijk hebben uitgelegd wat ze doen en waar 

hun beperkingen liggen. Er zijn inmiddels vermoedelijke daders opgepakt, maar daarmee zijn de inbraken niet over. Blijkbaar zijn 

er meerdere groepen actief. 

Vanuit Meijebelangen is een werkgroep veiligheid ingesteld die gaat bekijken wat wij als bewoners zelf nog meer kunnen doen 

om deze inbraakgolf te stoppen. De wijkagent Vincent Both is hierbij betrokken. Eventuele aanbevelingen en conclusies worden 

te zijner tijd (via de website) met u gedeeld. 

 

Vervanging straatverlichting 

Het eerste deel van de verlichting langs de weg is vervangen, de oranje verlichting is nu een witte Ledlamp 

geworden.  

Bij het vervangen van het tweede deel van de verlichting zal ook de elektriciteitskabel vervangen moeten worden 

waarop de lantaarnpalen zijn aangesloten. Er zal daarvoor van paal naar paal worden geboord. Deze 

werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2019. Er is inmiddels een informatieavond gepland op 21 

februari om 20.00 uur. 

 

Groot onderhoud van de weg  

Ook de weg heeft een grote onderhoudsbeurt nodig. Niet alleen de toplaag (asfalt) maar ook de fundering 

moet aangepakt worden. De gemeente wil beginnen met het weggedeelte van de Kerkweg tot Meije nr 31. 

Tijdens de werkzaamheden zal de weg een poos afgesloten moeten worden. Dit brengt veel overlast met 

zich mee. Meijebelangen is met de gemeente in overleg over de wijze en het tijdstip waarop dit onderhoud uitgevoerd gaat 

worden. Uitgangspunt is dat de overlast minimaal is en we lobbyen voor het behouden van doorgang voor fietsers. Met de 

bedrijven in het wegvak zal de gemeente contact opnemen om nadere afspraken te maken. Waarschijnlijk vinden de 

werkzaamheden in de zomervakantie 2019 plaats. Vóór die tijd organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst waarin ook 

duidelijk wordt op welke manier de voortgang van het project naar de bewoners wordt gecommuniceerd.  

 

MeijeTafel – samen eten en bijpraten 

Het is inmiddels al een traditie! De MeijeTafel, het ontmoetingsdiner voor ouderen uit de Bodegraafse 

Meije is inmiddels drie maal met succes georganiseerd. Binnenkort is er opnieuw een MeijeTafel. 

Iedereen van 67 jaar of ouder ontvangt een uitnodiging voor deze gezellige maaltijd waar de oudere 

generatie Meijenaren in de watten gelegd wordt door koks (dames) van middelbare leeftijd en waarbij de 

bediening in handen is van de jongste generatie. Voorlopig gaan we er van uit dat twee avonden per jaar 

een goede frequentie is en dus zeggen we: tot de volgende keer op 26 maart 2019!  



Obstakels langs de weg 

Obstakels langs de weg kunnen de onderhoudswerkzaamheden vertragen. Bewoners kunnen helpen een 

dergelijke vertraging zoveel mogelijk te voorkomen door obstakels te verwijderen.  

Daarom verzoeken de gemeente en Meijebelangen alle betrokken Meijenaren om bij uw perceel na te gaan 

of er dergelijke obstakels zijn en zo ja, die dan tijdig voor de voorgenomen wegwerkzaamheden te verwijderen. Denkt u daarbij 

aan heggen, uitstekende takken, geparkeerde auto’s, maar ook aan bloempotten, melkbussen, palen en paaltjes en grote stenen 

die ervoor dienen om uw perceel te beschermen tegen het inrijden door uitwijkende auto’s.  

De gemeente heeft laten weten dat volgens landelijke voorschriften het wegdek tussen de witte markeringslijnen liefst 3 meter 

80, maar minimaal 3 meter 50 moet zijn en dat buiten de witte markeringslijnen nog een strook van liefst 50 maar minimaal 30 

centimeter aan weerszijden van de weg vrij van obstakels moet zijn, zodat personenauto’s elkaar goed kunnen passeren. 

Dit zal ook de veiligheid van de weggebruikers verbeteren, met name voor de (schoolgaande) fietsers die vaak de kant in 

moeten om uit te wijken voor (vracht-)auto’s. Obstakels die te dicht langs de weg liggen vormen echt een gevaar voor de 

fietsers. Bovendien zijn bewoners/eigenaren bij ongevallen vanwege een obstakel verantwoordelijk voor de gevolgen.  

Als wij ons gezamenlijk inzetten om voldoende wegdek vrij te houden kunnen we zo met elkaar binnenkort van een mooi 

opgeknapt deel van de Meijeweg gebruik gaan maken. 

 

Nederland Schoon – ook voor de Meije 

Op 30 maart aanstaande organiseren we een Meije-opschoondag waarbij we de hele Meije van zwerfafval 

willen ontdoen. Het idee is dat iedereen die dag al het zwerfplastic en -afval uit zijn of haar eigen stuk 

berm en sloot haalt. We willen dat inzamelen op de Pleisterplaats zodat we met elkaar kunnen kijken 

hoeveel zwerfafval er zoal in onze bermen en sloten wordt gedumpt en of het klopt dat er vooraan in de Meije meer ligt dan 

achteraan. Het idee is ook dat we met een ploegje opruimers de Kerkweg opschonen. De precieze invulling volgt nog, maar zet 

de datum vast in uw agenda.  

 

 

Verkoop Pietje Potlood 

De watertoren in de Meije, ook bekend als “Pietje Potlood” zal door de eigenaar van het 

waterleidingbedrijf Oasen verkocht worden. Oasen is bezig met een nieuw pompstation in 

Kamerik, waarschijnlijk is dit volgend jaar gereed en hierna wordt de watertoren buiten gebruik 

gesteld. Een aantal direct omwonenden van Pietje Potlood is bezorgd over de nieuwe bestemming en 

functie van de watertoren. Er is afgelopen december een eerste overleg geweest met de 

gemeente Nieuwkoop (grondgebied van de toren) , de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Oasen, 

Natuurmonumenten en Meijebelangen. De locatie van de watertoren laat geen intensief gebruik toe. Recreatief gebruik geeft 

overlast voor omwonenden en een toename van de verkeersdrukte in de Meije. Ook is er in de buurt nauwelijks parkeerruimte. 

Een mogelijkheid is misschien dat de watertoren een beperkt aantal dagen per jaar opengesteld gaat worden als uitkijkpost. 

Tijdens het overleg is afgesproken dat de betrokkenen samen met een aantal direct omwonenden eind februari gaan kijken in 

St. Jansklooster, waar de watertoren na een verbouwing een aantal dagen met behulp van vrijwilligers van Natuurmonumenten 

opengesteld is voor bezichtiging. Na dit bezoek zal verder overleg plaatsvinden met alle betrokkenen. 

 

Versterking werkgroep Meijebelangen 

Bep Willers- van Oostwaard doet al vele jaren het secretariaat van de werkgroep. Ze is aftredend en we zijn 

op zoek naar iemand die het secretariaat wil overnemen. Het betreft het maken van de notulen van de 

vergaderingen (3 maal per jaar) en het beantwoorden en verspreiden van ingekomen mail naar de 

werkgroep. Het secretariaat is eigenlijk de spil van de werkgroep. Voelt u zich verbonden met de Meije en 

zou u actief willen worden in Meijebelangen? Wij zien u graag komen! Wij zijn te bereiken via ons 

emailadres of loop even binnen bij één van de leden van de werkgroep Meijebelangen. 

 

Heeft u op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt deze kwijt bij de voorzitter of het secretariaat via 

meijebelangen@gmail.com  

Heeft u deze nieuwsbrief op papier in uw brievenbus ontvangen, maar heeft u ook een emailadres? Wij vernemen dan graag uw 

mailadres zodat wij u voortaan onze nieuwsbrief digitaal kunnen toesturen. 

Voor meer informatie zie onze website:  www.meijebelangen.nl  

 

Voorzitter: dhr  Jaco Kastelein – Meije 57   Secretariaat: mw Bep Willers- van Oostwaard – Meije 98  
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