
Verslag  van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen 

d.d. 10 oktober 2011  

 

Aanwezig: K. Bos; J. Bunnik; F.van Donselaar; M. Sangster; Jasper Schouten; Jos Schouten;  M. 

Stolwijk; P. Verra; H.v.Vliet; A.Vos;  B. Willers (verslag)  

Gemeente: M. de Goede; H. Vroomen ( wijkwethouder)  

Afwezig: J. Kastelein; T. van Zuylen 

 

1.Welkom en opening door de voorzitter Martin Stolwijk. 

Omdat H. Vroomen niet de hele vergadering kan bijwonen is de volgorde van de agenda gewijzigd.  

 

 

2.Wat zijn de vooruitzichten voor de wijkteams/ Meijebelangen in de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk?   

De heer Vroomen geeft een toelichting: Mevr. W. Verkleij houdt zich met dit onderwerp bezig. 

Vragen hierbij : Wat is de behoefte van de wijk; wat is van belang en hoe organiseren wij dat met 

elkaar? De gemeente heeft hierbij een ondersteunende en faciliterende rol en komt op de tweede 

plek.  

- In een nieuwe visie heeft de gemeentelijke overheid een andere rol, deze is meer terughoudend.  

- Hoe de precieze uitwerking van het beleid wordt is nog niet bekend. 

- initiatieven moeten van onderop, vanuit de lokale samenleving komen.  

- Mevr. Verkleij gaat met de gemeenteraad in gesprek over de concrete uitwerking van de 

participatie gemeente/wijkteams.  

- Er is nog geen duidelijkheid over de budgetten voor 2012. Er is geen reservering voor budgetten. 

- Er wordt gewerkt met dorpsagenda’s waarin de lokale gemeenschap bekijkt wat de behoeften en 

verwachtingen zijn ook t.a.v. wijkteams. Ook andere organisaties worden hierin meegenomen, 

evenals de ontwikkelingen naar de toekomst toe.   

- Wijkteams zullen ook zaken praktisch moeten oplossen, bijv. onderhoud AED’s.  

 

3.AED 

Petra en Kees hebben een kaartje met belangrijke adressen. website, e.d. gemaakt. Er worden 200 

kaartjes gedrukt en verspreid. Kosten zijn nog niet bekend. De tekst komt ook op de website en er 

wordt nagevraagd of de AED bij de digitale snelweg is aangemeld ( App)    

          Actie Petra en Kees 

De batterijen en elektrodes van de huidige AED’s moeten vervangen worden. Dit kost ± € 160,-  

Manon vraagt na of er vanuit Welzijn subsidie beschikbaar is voor deze vervanging.  Actie Manon 

 

Rooster van aftreden leden Meijebelangen ( zie aanhangsel verslag 31 maart 2011) 

De Stichting is op 15-12-2006 opgericht. Volgens de statuten moeten vier bestuursleden aftreden en 

zijn zij herkiesbaar.  

Frans, Jan, Martin en Bep worden met algemene instemming herbenoemd.  

Als nieuwe bestuursleden zonder speciale functie worden benoemd: Kees, Agnes, Jasper en Marja. 

Jos en Petra zijn adviseurs. Henk neemt geen functie op zich. In de volgende vergadering worden 

Jaco en Trix gevraagd naar hun voorkeur voor een functie. Frans maakt een rooster van aftreden. 

           Actie Frans 

 

4.Nieuwbouw Hazekade, Halve Maan 

Wij vragen aandacht voor o.a. de situatie rond het parkeren. Bezoekers van de Halve Maan worden 

nu verwezen naar het parkeerterrein bij de school. Er wordt echter ook geparkeerd langs de 

Hazekade en de Meijeweg. Dit levert gevaarlijke situaties op.  Er is overleg met het parochiebestuur 

betreffende parkeren op het kerkterrein. De heer Vroomen informeert ons over de voortgang van 

e.e.a.           Actie H. Vroomen 



 

5.Borden Stiltegebied  

Wat is de status van het bord? Dit behoort officieel bij de afdeling Ruimtelijke Ordening. De heer 

Vroomen informeert naar de status van het bord. Mogelijkheid: een onderbord met geldende regels 

in het gebied. 

          Actie H. Vroomen  

 

6.Verslag van de vergadering op 31 maart 2011 

- De waterleiding is regelmatig gebroken en wordt dan weer hersteld. De waterleiding is al jaren aan 

vervanging toe. Dit heeft echter geen prioriteit bij Oasen. Mogelijk kan de aanleg van nieuwe 

waterleiding gecombineerd worden met de aanleg van glasvezelkabel ( Recam). Actie vanuit de 

gemeente zou helpen om e.e.a. te bespoedigen. De heer Vroomen neemt dit mee naar de gemeente.

          Actie H. Vroomen 

- Bermobstakels: We gaan de Meije schouwen op gevaarlijke bermobstakels en overhangend groen.  

          Actie Jos en Bep 

- Website: deze is nu officieel in de lucht. De site moet nu gevuld en onderhouden worden. 

Redacteuren zijn Jos en Bep.  Nieuws kan naar hen verstuurd worden via hun e mail en via het 

contactformulier op de website.   

Via een persberichtje naar o.a. plaatselijke kranten geven we bekendheid aan de website.   

Actie Jos en Bep  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

7.Mededelingen: 

- Antwoord Hoogheemraadschap Rijnland inzake uitbaggeren Meije is meegestuurd met de agenda 

voor deze vergadering.  

De laatste vier jaar is de Meije slecht bevaarbaar door overmatige plantengroei en het achterwege 

blijven van schonen en uitbaggeren. Bootverhuurders laten recreanten niet door de Meije varen. Mei 

2011 heeft een maaiboot waterplanten losgetrokken en hier en daar op de kant gegooid. De 

plantenwortels zijn echter niet weggehaald, planten groeien dus weer aan. Er zou met ander 

gereedschap gemaaid moeten worden of er moet worden uitgebaggerd.  

De gemeente Nieuwkoop heeft toerisme en recreatie hoog in het vaandel, de Meije hoort daar ook 

bij. Wij zijn van mening dat Nieuwkoop ook iets kan doen aan het beheer van de vaarweg Meije.  

Voorstel: een breed overleg voeren met Buurtcomité Stichtse Meije; Meijebelangen; VVV Nieuwkoop 

en Tatje.  

Agnes maakt een conceptbrief voor dit overleg.      Actie Agnes  

- De uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst recreatie en toerisme van gemeente Bodegraven-

Reeuwijk wordt voor kennisgeving aangenomen.  

-  Actie Kern met Pit! Verbetering van buurt en wijk. V.k.a. 

- Manon de Goede licht toe waarom zij per 1 januari 2012 haar ontslag heeft ingediend als 

coördinator wijkteams. Er is niet bekend of Manon’s functie wordt ingevuld. We zullen Manon 

missen; ze wist veel en ze heeft veel bereikt voor Meijebelangen.  

 

8.Uitslag enquête overlast motoren  

Van de uitslag wordt een persberichtje gemaakt. Dit kan op de website en in de weekkrant.  

We stellen ook een officiële brief op voor Gemeente ( met een afschrift aan B en W); Provincie; Veilig 

Verkeer Nederland; Verkeerscommissie Bodegraven-Reeuwijk.  Hierin vragen wij aandacht voor de 

geluidsoverlast en de verkeersveiligheid.        

          Actie Bep/Martin 

 

 

 



9.Stichting Meijegraslanden 

Met NM is een afspraak gemaakt dat van onderaf plannen zouden worden neergelegd voor open en 

groene natuur. Er is een nieuw probleem: de Provincie wil wachten tot de PAZ regeling ingaat, hierin 

wordt de ammoniakuitstoot  berekend. De Stichting Meijegraslanden heeft het voortouw genomen 

en de Provincie voorgesteld dat de Stichting zelf aan de boeren vraagt hoeveel ammoniakuitstoot zij 

hebben. Tussen Stichting en Provincie is een deal gesloten: de Provincie bekostigd het onderzoek bij 

de boeren en de uitslag wordt op papier aan de boeren bekend gemaakt. De Provincie krijgt een 

gemiddelde uitslag. NM wil wel meegaan in dit voorstel. Na dit voorstel van de Stichting is er een 

patstelling ontstaan. De Stichting wil bestemming natuur met bloemrijk grasland en agrarisch 

hooiland. 

De staatssecretaris wil Natura 2000 schrappen; de EHS wordt op kleinere schaal aangelegd.  

 

10.Financiën 

In 2012 is er geen reservering meer voor budgetten voor wijkteams. Meijebelangen heeft wel een 

aantal vaste kosten: onderhoud picknickplek naast Meije 92; bijdrage KvK ( vervalt in 2013); 

vergaderkosten; onderhoud AED’s; contactavond Meijebewoners. De bijdrage aan het Oranejcomite 

laten we vervallen. 

Voorstel: In een brief de vaste kosten beargumenteren en vragen om financiële ondersteuning 

hiervoor. De brief gaat naar B en W met een afschrift naar de Raad.  

Dit punt wordt ook aangedragen voor de Dorpsagenda.    Actie Martin en Bep 

 

11.Rondvraag 

- Bewoners in de omgeving van de kerk/de Halve Maan parkeren hun auto langs de openbare weg bij 

gebrek aan parkeerplaatsen bij de huizen zelf. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties.  

- De sluis naar de Plassen, nabij het park Eef Bunnik is defect. 

- Nieuwkoop heeft Nieuwkoop Nieuws ook in de Meije verspreid echter niet op alle adressen. Hierin 

staat nieuws over de plannen voor huizenbouw op het voormalig caravanpark nabij het Meijepad.  

- Er is geen verbod op het verbouwen van maïs in de polder. Een bepaald percentage van de 

oppervlakte van het bedrijf mag voor maïsteelt gebruikt worden.   

- Het wegdek tussen Meije 65-67 is ernstig verzakt. Dit wordt aan de gemeente gemeld.  

 

De volgende vergadering zal worden gehouden op dinsdag 20 maart 2012 om 20.00 uur .  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


