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Verslag van de vergadering Stichting Werkgroep Meijebelangen 
d.d. 28 oktober 2013 
 
Aanwezig: K.Bos; J.Bunnik: F.v.Donselaar; José de Feijter; M.Stolwijk; H.v.Vliet; A. Vos; B.Willers; (verslag)  
  Ronald Hordijk, wijkregisseur Bodegraven-Reeuwijk 
Afwezig:  J. Kastelein; Jos Schouten; T.v.Zuylen; P.Verra: Jasper Schouten: J.v.d.Heuvel, wijkwethouder. 
 

1. Opening en welkom  
De wijkregisseur Ronald Hordijk stelt zichzelf voor. Hij is nu 1 maand werkzaam en heeft burgerparticipatie 
hoog in het vaandel. Ronald vindt het een uitdaging om tussenpersoon te zijn tussen wijkteams en gemeente.  
Welkom aan José de Feijter als nieuw lid van Meijebelangen.  
 
2. Verslag 18 maart 2013 
Punt 2: De AED hangt bij De Halve Maan. De heer Martens, buurman van De Halve Maan is reserveadres voor 
de bediening van de AED.  Verzoek: meer bekendheid geven aan de locatie van deze AED. In Nieuwsbrief en 
website van Meijebelangen vermelden.       
- Agnes heeft contact gehad met Rijnland. De informatie hierover heeft zij per mail aan iedereen toegestuurd. 
Punt 4: Correctie: Op een oproep ….  reageerden 3 mensen, moet zijn …reageerden 30 mensen. 
Punt 6: Correctie: Martin treedt… en is herkiesbaar moet zijn Martin treedt.. en is niet herkiesbaar. 
- Punt 8: Vraag van Jos: Weten we wie de cursus AED heeft gevolgd? Jos vraagt dit na  Actie Jos 
 
3. Mededelingen en ingekomen post 
- Op 2 november is er een Groenwerkdag bij Lucy de Bruin. Oproep o.a. via website Meijebelangen. 
-  Oproep Meld je aan op burgernet.nl. 
- Nieuw adres Praktijk voor Plattelandsontwikkeling: www.praktijk-platteland.nl 
- Brief  Bewaartermijn subsidiebescheiden  Picknickplaats in de Meije. 
- Kern met Pit: wedstrijd Vergroten leefbaarheid in de wijk. Doe wij niet aan mee. 
- Bijeenkomst beheerders website wijkteams op 17 september. De webpagina van de wijkteams op de 
gemeentewebsite  is een hulpmiddel bij de communicatie tussen gemeente en wijkteam.  Zo verschijnt er 
maandelijks een Nieuwsflits op de webpagina. Hier kunnen privé mailadressen aan worden gekoppeld zodat de 
leden van de wijkteams de Nieuwsflits, en ander nieuws, in de eigen mailbox krijgen. De mailadressen van de  
( nu aanwezige) leden van Meijebelangen worden ook aan deze webpagina gehangen zodat zij  geïnformeerd 
worden.   
Aan de gemeente de vraag om nieuws dat voor een bepaalde wijk interessant is ook op de webpagina te 
zetten. Ronald vraagt de diverse afdelingen van de gemeente om oog te krijgen voor het plaatsen van relevant 
nieuws op de webpagina van wijkteams. Bijvoorbeeld: bezoek van de commissaris van de Koning aan de Meije; 
wegwerkzaamheden, enz.         Actie Ronald 
 
4. Stand van zaken 
- Waterleiding/glasvezelkabel: Op 7 november gaan Martin, Jos en Frans in gesprek met Rekam en Oasen over 
het meeliften van de glasvezelbuis met de nieuwe waterleiding. Probleem is de voorfinanciering van de 
glasvezelkabel.  Meijebelangen zal behulpzaam zijn bij het tot overeenstemming komen tussen Oasen en 
grondeigenaren.   
- Waterkering Meije: Stichtse Rijnlanden laat weten dat er geen grote aanpassingen zullen worden uitgevoerd. 
Op 12 november is er een bijeenkomst over het watergebiedsplan en wat dit voor effecten heeft.  
- Website Meijebelangen: Jos ontvangt graag meer input, bijvoorbeeld over Meijegraslanden. Wat kan 
hierover op de website gezet worden? Nieuws dus graag doorgeven aan Jos.   Actie allen 
Meijebelangen heeft 2 websites te beheren: de webpagina op de gemeentesite en de eigen website. Dit is 
lastig bij te houden. Een goede doorklikfunctie vice versa zou helpen bij het beheren.    
 
5. Nieuws over Meijegraslanden: ( Henk van Vliet)  
Henk heeft de eindrapportage Advies inrichting Meijegraslanden per mail aan de leden gestuurd. 
Gedeputeerde Staten heeft het advies aangenomen, de Provincie en de minister moeten hierover nog 
beslissen.  De Stichting Meijegraslanden beschouwt dit advies als definitief.  
Er komt 40 ha. riet bij aan de plaskant en er komen  petgaten waar het veenmos kans krijgt om te groeien.  Ook 
komen er blauwgraslanden bij. Bij problemen worden de boeren gecompenseerd.  

http://www.praktijk-platteland.nl/
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De Stichting Meijegraslanden schrijft nog een beheerplan Natura 2000 en legt daarna haar werkzaamheden stil. 
De ‘protestborden’ blijven nog enige tijd staan.  
 
6. Verkeer 
Borden Stiltegebied 
Ondanks de waarschuwingsborden was er de afgelopen ( zomer) tijd veel overlast van motoren, wielrenners en 
gemotoriseerde toertochten. Wat kunnen wij hier tegen doen? 
Actie ondernemen wanneer  je hoort of leest over een georganiseerde toertocht. Bep heeft met succes de 
toertocht met Simca’s door de Meije tegengehouden. De organisatoren bleken niet te weten dat zij een 
vergunning nodig hadden om door het Stiltegebied te mogen rijden. Dit schrok hen af en zij kozen voor een 
andere route. Jos ondernam actie naar de Rallykevers en Keveruitje. Dit heeft nog geen resultaat opgeleverd.   
Besluiten: 
- De borden Stiltegebied met een onderbord met duidelijke tekst, worden aan het begin van de Kerkweg en bij 
De Halve Maan geplaatst. Hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst Caroline de Zoete-v.d. Hondel. 
           Actie Agnes   
- Contact opnemen met beheerders navigatiesystemen o.a. Tom Tom met de vraag de Meije niet aan te geven 
als route om files op de A12 te vermijden.        Actie wie??  
 
7. Landbouwverkeer 
Er komt steeds meer te groot, te zwaar en te hard rijdend ( landbouw) verkeer door de Meije. Dit levert 
gevaarlijke situaties op vooral voor de schoolgaande kinderen. Het te zware verkeer o.a. melktankauto’s 
veroorzaken schade aan de bebouwing. Genoemd wordt HKA.  
Kemp ( caravanstalling)  waarschuwt de eigenaren van caravans niet onder aanvang- en eindtijden van de 
school met hun caravan door de Meije te rijden.  
Besluit: 
-  We sturen opnieuw  een brief naar agrariërs, loonwerkers, melkrijders, e.d. om hen te wijzen op verkeers- 
onveiligheid en niet onderheide bebouwing langs de Meije.     Actie Martin en Bep  
- Op de website komt een oproep aan bewoners om overlast te melden bij de werkgroep Meijebelangen zodat 
wij dat aan de gemeente kunne melden.   
 
8. Veiligheid Meijegebied/Buitenkerk 
- Buitenkerk valt onder wijkteam Noord. Wel vragen wij aandacht voor de zeer steile kant langs de fietsstrook 
aan de weilandkant voor het bedrijf van Groenen.  Het is gewenst dat hier een schoeiing komt. Een schoeiing is 
ook noodzakelijk in de berm aan de weilandkant net voor Adrie Streng.  Bep geeft deze locaties door aan 
Ronald Hordijk.          Actie Bep 
- Verzoek aan de gemeente om de Kerkweg te voorzien van witte reflectiestrepen ter verhoging van de 
verkeersveiligheid.          Actie Ronald 
- We maken een flyer waarin we de bewoners oproepen onderhoud te plegen aan takken en hebben langs de 
Meijeweg.         Actie Martin en Bep 
 
9. Herstel Meijepad 
- Gemeente Nieuwkoop heeft het plan het Meijepad op te hogen en te verbreden naar 1,75 meter. 
Gedeeltelijke uitvoering van dit plan start in voorjaar 2014. Dit betreft het deel vanaf de Kwakelbrug tot aan de 
watertoren.  Planning van onderhoud aan het overige deel van het Meijepad hangt samen met de 
bouwontwikkeling van Zuidhoek en het vervangen van de hoofdwaterleiding door Oasen.   
 
10. Rooster van aftreden 
Kees Bos en Bep Willers zijn aftredend en herkiesbaar en worden met algemene stemmen herbenoemd voor 5 
jaar. 
 
11. Toekenning subsidie/ convenant wijkteams 
Met het tekenen van het convenant wordt beoogd dat alle wijkteams vanuit een gelijke situatie vertrekken. 
Het lijkt erop dat de wijkteams een soort eenheidsworst moeten worden.  De  ’eigenheid’ van een wijkteam 
wordt in het convenant niet meegenomen.  
Vraag: In hoeverre heeft het niet tekenen van het convenant gevolgen voor de toekenning van gemeentelijke 
subsidie? We kunnen nog steeds per project subsidie aanvragen. 
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Meijebelangen onderschrijft  de doelstellingen van het convenant  maar ondertekent dit niet.  
 
 
12. Financiën 
De Rekening en Verantwoording wordt in de voorjaarsvergadering 2014 besproken. We hebben momenteel 
een positief saldo en we verwachten geen bijzondere uitgaven.  
 
13. Wat verder ter tafel komt 
- Agnes: Rijnland  heeft plannen met betrekking op het reduceren van de wateruitwisseling tussen de 
Meijegraslanden en het Nieuwkoopse plassengebied. Dit betekent het aanbrengen van negen 
waterscheidingen in en nabij de Meije.  Doordat er geen toevoer  meer is van schoon water vanuit de 
dwarssloten van de plas naar de Meije wordt het water in de Meije kwalitatief slechter. Er wordt slechts vuil 
water binnengelaten rechtstreeks van de Oude Rijn, bij de Ziendesluis. Er komt minder stroming; meer 
plantengroei- groene soep. Dieren drinken van dit water en mensen zwemmen er in. 
De termijn van bezwaar aantekenen tegen dit plan is inmiddels verstreken.  
Overigens heeft Rijnland wel een baggerplicht. Zij moeten de Meije tot een bepaalde diepte bevaarbaar 
houden. Wij wijzen hen op die plicht.        Actie Agnes 
We wijzen de gemeente Nieuwkoop op de gevolgen van de plannen van Rijnland. Door de toenemende 
plantengroei wordt de Meije steeds veel slechter bevaarbaar. Dit heeft ook gevolgen voor het watertoerisme in 
Nieuwkoop.           Actie Agnes 
 
- Op 19 november spreekt de commissie Samenleving over de stand van zaken m.b.t. wijkgericht werken. Zo 
mogelijk zal Frans, namens Meijebelangen, iets vertellen over onze activiteiten en werkwijze.  
 
Volgende vergaderdatum 
Bij deze vergadering waren een aantal leden afwezig waardoor  we niet alle agendapunten goed hebben  
kunnen bespreken., o.a. de aanleg van glasvezelkabel. Daarom plannen we op korte termijn een volgende 
vergadering.  
Deze is op dinsdag 26 november 2013 om 20.00 uur in de Hollandse Boerderij.  
 
 
 
 
 
De Meije, 2 november 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


