Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen
d.d. 20 maart 2012
Aanwezig:
Afwezig: m.k.

K.Bos; J.Bunnik; F.van Donselaar; J.Kastelein; Jasper Schouten; Jos.Schouten;
M.Stolwijk; H.v.Vliet; A.Vos; B.Willers (verslag)
M.Sangster; T.v.Zuylen; P.Verra; Gemeente: H.Vroomen (wijkwethouder) )

1. Welkom en opening door de voorzitter Martin Stolwijk.
2. Verslag 10 oktober 2011:
- punt 7: Agnes heeft inzake het baggeren van de Meije nog geen actie ondernomen richting
Rijnland. De Provincie moet een vergunning verlenen voor het baggeren. Wethouder Vroomen
vragen contact op te nemen met de Provincie.
Actie H. Vroomen
- - punt 9: De staatssecretaris wil delen van Natura 2000 schrappen.
Het verslag wordt goedgekeurd en op de website Meijebelangen en van de gemeente geplaatst.
3. Mededelingen en ingekomen post:
- Het verslag met de gemeente d.d. 16 januari 2012 is verstuurd naar de werkgroepleden.
- Martin heeft in een gesprek met de wijkwethouder o.a. gesproken over de sterk verouderde
waterleiding ( uit 1928!!) en het gevaar hiervan voor de volksgezondheid.
- Frans v. Donselaar reikt het rooster van aftreden uit.
- Nieuwsbrief Buurtbemiddeling via vrijwilligers. (v.k.a.)
- Nieuwsbrief ‘ Schoon uw omgeving op!’ ( v.k.a.)
- Vooraankondiging bijeenkomst wijkteams 2 april 19.00 uur. Kees Bos en Bep Willers gaan hier
naar toe. Deze bijeenkomst is verzet naar maandag 23 april.
4. Voortgang enquête verkeersoverlast Meije:
De gemeente onderneemt voorlopig geen actie. Kunnen we zelf iets doen aan de overlast. Er staan al
waarschuwingsborden. Willen we flyers ophangen? Ieder kan wel als bewoner protestbordjes
ophangen.
We besluiten dat teveel waarschuwingsborden/flyers niet gewenst zijn, deze kunnen averechts gaan
werken. We kunnen niets doen tegen motoren die aan de wet voldoen. De geluidsoverlast zou af en
toe wel eens gemeten kunnen worden door de politie, vooral op dagen dat er veel overlast te
verwachten is; in het weekend bij mooi weer en bijv. tweede Paasdag, Hemelvaart, Pinksteren.
Het bord Stiltegebied verhindert dat er vergunningen voor toertochten worden verleend. Een
onderbord met verklarende tekst kan preventief werken.
Gewezen wordt op georganiseerde toertochten door o.a. het Beateam en Kees Veelenturf met quads.
We kunnen het rechtstreeks vragen de Meije te mijden bij toertochten.
Actie Bep en Martin
Agnes vraagt bij de Provincie naar een onderbord.
Actie Agnes
Een samenvatting van de enquête komt op de website.
Actie Bep en Jos
5. Waterleiding in de Meije:
De laatste tijd was er regelmatig leidingbreuk met de nodige stremmingen/ afsluitingen voor het
verkeer. Er werd onvoldoende of geheel niet bij herstelwerkzaamheden aangegeven welke percelen
wel bereikbaar waren. Waarschuwingsborden werden veel te laat neergezet. Soms pas op de dag van
herstel.
Het Waterschap wil een nieuwe waterleiding niet in de dijk leggen. Deze leiding zou dus op het tracé
van de aardgasleiding moeten komen. Overleg tussen gemeente en Oasen op korte termijn is
dringend gewenst.
De wijkwethouder H. Vroomen raadt aan om klachten over de waterleiding direct te melden. Bij de
wijkwethouder en/of bij het secretariaat Werkgroep Meijebelangen en bij Oasen Actie H. Vroomen
6. Uitvoering wijkschouw:
Jos Schouten, Marja en Bep hebben wijkschouw gehouden en 21 punten geteld die de
verkeersveiligheid belemmeren. Variërend van overhangende takken tot gaten naast het asfalt.
Martin heeft al e.e.a. met de BOA besproken. Wie maakt definitieve afspraken met de BOA??
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7. Financien:
De penningmeester J. Bunnik reikt het financieel verslag 2011 uit ter bespreking.
- De gemeente heeft voor 2012 een budget van € 1530,- toegekend. Begin 2013 moet
verantwoording worden afgelegd over de besteding van dit bedrag.
- Het Oranjecomite krijgt in 2012 geen bijdrage meer van Meijebelangen.
- Voor het onderhoud aanlegplaats krijgt Jan Verbree € 200,-.
- Er zijn geen kosten opgenomen voor vervanging batterijen AED’s. Kees vraagt dit na. Actie Kees
- Er zijn geen kosten voor de website opgenomen.
Er is € 1757,- in kas.
Dank aan J. Bunnik voor het beheer van de financiën.
8. Website www.meijebelangen.nl
De website is nog niet helemaal juist uitgevoerd. Navraag doen bij de webbeheerder. Actie Jos
De website wordt aangevuld met Waterleiding klachten; Stiltegebied; samenvatting enquête
verkeersoverlast; wijkschouw; verslag vergadering 10 oktober 2011.
9. Stichting Meijegraslanden:
Het overleg ligt stil, eerst moet de stikstofuitstoot terug gedrongen worden. De boeren, Industrie
Nieuwkoop en natuurorganisaties maken hiervoor een advies dat naar de minister gaat. In overleg met
NM en Provincie worden twee gebiedjes aangelegd met agrarische bestemming.
10. Wat verder ter tafel komt:
- De WOZ belasting is fors gestegen door de fusie Bodegraven-Reeuwijk. Aangeraden wordt om
bezwaar te maken tegen de aanslag.
- Voor de Hollandse Boerderij is een nieuw terras aangelegd. Het is geen fraai gezicht zo vlak
langs de Meijeweg. Het is gewenst dat bezoekers op het eigen terrein van de Hollandse Boerderij
parkeren.
- Café De Halve Maan verwacht eind april een vergunning voor nieuwbouw. Hierin zijn ook eigen
parkeerplaatsen opgenomen. Afspraken met het parochiebestuur over de wijze van parkeren op
het kerkplein worden door de cafe- eigenaren goed nagekomen.
- Omdat er nog niet veel te vermelden is organiseren we nog geen informatieavond voor
bewoners. Wel maken we in april een Nieuwsbrief voor de Meijebewoners.
- Een jaarlijkse herhalingscursus bediening AED is gewenst. Medio september/oktober. Jos
neemt contact op met Sandra van Vliet/ EHBO.
Actie Jos
- De tuinclub in de Meije wil in september een open tuinendag organiseren. Voorstel: in 2013 een
wedstrijd houden: Wie heeft de mooiste tuin.
- Op 25 augustus 2012 zal er in de Meije een veiling en braderie gehouden worden t.b.v. een
weeshuis in Afrika. Organisatie: Ineke van der Draai.
- Wijkwethouder H. Vroomen wil iedere twee maanden een kort gesprek, 30 minuten, met iemand
van Meijebelangen. Het gaat om uitwisseling van actuele zaken. Wie kan/wil zo’n gesprek hebben
met de wethouder? Je kunt kiezen uit een van de volgende vier data:
Woensdag 9 mei om 15.00 uur
Woensdag 4 juli om 14.00 uur
Woensdag 12 september om 14.00 uur
Woensdag 14 november om 14.00 uur steeds in de kamer van de wethouder.
Van te voren heb je contact met de voorzitter en secretariaat van de Werkgroep over actuele
gesprekspunten. Graag zo snel mogelijk een reactie op welke datum je kunt!
Actie allen
De volgende vergadering zal worden gehouden op maandag 22 oktober 2012.
Let op: Gewijzigde datum. Op maandag 15 oktober is er geen ruimte beschikbaar in de Hollandse
Boerderij.

De Meije, April 2012
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