
Verslag van de vergadering van Stichting Werkgroep Meijebelangen 
d.d. 29 januari 2019 
 
Aanwezig: K.Bos; F.v.Donselaar; J. de Feijter; J.Kastelein(voorzitter); J.Schouten; B.Willers (verslag); 

Jacques de Raad, gast;  
 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Marco de Goede, wijkgericht werken; Leon Faro; Dolf  

Roodenburg;  
Afwezig: Robert Smits, wijkwethouder; A.Vos; T.v.Zuylen (m.k.) 
 
1.Opening door de voorzitter. 
 
2.Verslag 9 oktober 2018 
Punt 6: correctie bij ‘Hoe communiceren we  met de bewoners? Niet een impressie maar het 
volledige, door de leden goedgekeurde, verslag wordt op de website gezet. 
Het vorige verslag wordt verder goedgekeurd. 
Verslag veiligheidsavond, 26 november 2018: Er wordt een groepje gevormd dat zich buigt over het 
verbeteren van de veiligheid in de Meije o.a. ter voorkoming van inbraak. Voor dit groepje worden 
gevraagd: Mike Snijders, Harald de Graaf, Wijnand Dijkstra, Jacques de Raad en Frans van Donselaar.  

Frans  
vraagt deze mensen en coördineert dit groepje.   
In het kader van Motie 4 kunnen wijkteams verbeterpunten aangeven en financiën hiervoor aanvragen. 
Marco heeft voor Meijebelangen € 5000 gereserveerd voor Veiligheid. Daar zijn we blij mee. 
Verslag watertoren, 13 januari 2019: we zijn blij dat Jos deel neemt aan het overleg en ons op de 
hoogte houdt van de voortgang. Er is een goed gesprek geweest met gemeente Nieuwkoop en 
Bodegraven Reeuwijk, NM, Oasen en Meijebelangen. De watertoren wordt niet aan particulieren 
verkocht. Er wordt gezocht naar een goede bestemming. Om ideeën op te doen wordt op 22 februari de 
watertoren in St. Jansklooster bezocht door bovengenoemden en enkele direct omwonenden van de 
watertoren.  Zie ook www.boei.nl     
 
3. Verkeersveiligheid in de Meije 
De verkeersdrukte in de Meije, waaronder ook het grote verkeer, zorgt voor verkeersonveiligheid.  
In 2018 waren er 5 geregistreerde ongevallen, waaronder 1 zeer ernstig ongeval. We bespreken dit 
onderwerp met de aanwezige verkeersdeskundige van de gemeente. Mogelijke maatregelen: 
-Op de Kerkweg een verkeersdrempel aanleggen, meer uitwijkplaatsen/ wisselplaatsen aanleggen  en 
deze voorzien van duidelijke bebording en belijning.  
-Geen vergunning verlenen voor toertochten van auto’s, motoren en wielrenners. Hierover overleg 
plegen met de gemeenten Woerden en Nieuwkoop.  
-Langs de Meijeweg en de Kerkweg de bomen bij de lantaarnpalen snoeien. 
-We bespreken de mogelijkheid om in de Meije in de weekenden van 1 maart – 31 oktober 
motoren te weren. Dit kan wel gevolgen hebben voor eetcafé De Halve Maan. Hiervoor moeten we 
overleggen met Elly van Hanswijk. Kees bespreekt dit met haar.     Actie Kees        
-Het bestemmingsplan staat niet toe dat bij boerderijen een bedrijventerrein met mogelijk zwaar  
verkeer wordt gevestigd. 
  
4.Onderhoud Meijeweg 
Op de Veiligheidsavond in november 2018 spraken bewoners hun zorg uit over de afsluiting van 
de Meije tijdens de herstelwerkzaamheden van het wegdek. De projectleider Leon vertelt welke  
werkzaamheden noodzakelijk zijn: 

http://www.boei.nl/


- Het onderhoud wordt gepland in week 31 en 32, van 27 juli t/m 10 augustus 2019.  
-Het wegdek vanaf het begin van de Meije t/m huisnummer 35 ( fam. Koot) wordt hersteld.  
-In het wegdek zijn proefboringen gedaan naar de staat van de fundering. Deze zal goed hersteld 
moeten worden o.a. door het wegfrezen van het huidige wegdek.  Dit vraagt de nodige tijd en een  
tijdelijke afsluiting zal nodig zijn. Momenteel worden de technische mogelijkheden voor herstel  
onderzocht. 
-De aannemer/uitvoerder streeft naar zo min mogelijk hinder  voor de bewoners/weggebruikers.  
-Mogelijk wordt in een 24 uursdienst gewerkt waardoor de hinder voor weggebruikers minder is. 
-Bij zeer ernstige hinder voor de bewoners zal incidenteel een oplossing gezocht worden 
-Bezoekers van De Hollandse Boerderij en De Halve Maan kunnen vooraf geïnformeerd worden over  
de afsluiting/verkeershinder. Kees Bos neemt contact op met de horeca eigenaren. Actie Kees 
-De projectleider heeft nog een gesprek met Ike Bos, Mulder betonbouw. Actie projectleider 
-Bij de asfaltering van de Meijeweg worden uitwijkplaatsen aangelegd. Deze worden gepland bij v.d. 
Wel, Stolwijk en Koot. José, Leon en Dolf gaan begin februari met de genoemde grondeigenaren in 
gesprek.           
 Actie José, Leon, Dolf  
 
5.Vernieuwing verlichting  
Marco licht dit onderwerp toe. 
De vergunning om bij vernieuwing van de kabels door de waterkering te mogen boren is door het 
Waterschap onder voorwaarden goedgekeurd. E.e.a.is getoetst  met de aannemer/ uitvoerder. Het 
definitieve rapport wordt binnenkort verwacht.  
De werkzaamheden staan gepland voor half maart tot half april 2019. Vooraf komt er een 
informatieavond voor de bewoners. De uitnodigingen worden per mail en per brief verzonden.  
-Het is belangrijk om de afstand tussen de lantaarnpalen te herzien en om ter plekke te bekijken waar de 
palen het beste geplaatst kunnen worden. zodat de Meijeweg duidelijk verlicht wordt. Marco vraag aan 
Ron om een schets van de plaatsing van de lantaarnpalen.      
 Actie Marco 
 
6.Ingekomen post 
- 8 december 2018; De gemeente Woerden gaat een aantal aanpassingen overwegen op de Hazekade. ( 
zie ook het  verslag in de bijlage)  
- Van Buurtcomité Stichtse Meije: Grenswijziging van HDSR naar Rijnland. (V.k.a.) 
- Hartveilig-Levensbelangrijk, 12 februari. Kees gaat hier naar toe. De AED’s in de Meije zijn inmiddels 
allemaal geregistreerd.          
 Actie Kees 
- Nationale Opschoondag, 23 maart; José was bij de infoavond. In de Meije houden we deze dag op 
zaterdag 30 maart. We roepen mensen op zwerfvuil in hun eigen directe omgeving op te halen. Een 
werkgroepje van Meijebelangen, José, Jaco, Jos en Bep, richt zich op het zwerfvuil langs de Kerkweg. 
- Reacties via de website Meijebelangen: 
Edith Op de Woerd-Hendriks wil zo nodig een artikel schrijven voor Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. 
Pauline Bosland heeft een aantal vragen. Jos bespreekt dit met haar.   Actie Jos 
Mike Snijders wil zich inzetten voor veiligheid/inbraakpreventie. Frans neemt contact op. 
Wijnand Dijkstra heeft ideeën voor aanpak inbraken. Jos antwoordt Wijnand en hij wordt gevraagd voor 
het werkgroepje Veiligheid/ inbraakpreventie.      Actie Jos en 
Frans 
 
7.Nieuwsbrief Meijebelangen 



Het concept is bijna klaar. De Nieuwsbrief wordt per mail verstuurd aan het adressenbestand van de 
WhattsApp groep in de Meije. Jos neemt hierover contact op met Anja de Bruin.    
 Actie Jos 
 
8. Financiën 
José maakt de rekening en verantwoording van 2018 en de begroting van 2019.  
 
9. Rooster van aftreden 
Kees is aftredend en herkiesbaar. Kees wordt herkozen voor minimaal 1 jaar. 
Bep is aftredend en herkiesbaar. Zij stopt met het secretariaat zodra er iemand anders voor deze taak 
gevonden is.  Zij wil nog wel als gewoon lid in de werkgroep blijven.   
 
10.Wat verder ter tafel komt 
Jacques de Raad krijgt het woord. Hij komt terug op zijn opmerkingen in de vorige vergadering. Hij 
benadrukt dat er natuurlijk ook goede kanten zijn aan Meijebelangen.  Zijn vraag “ Hoe kan 
Meijebelangen ten bate van alle bewoners spreken?” blijft staan.  
Wij moeten erkennen dat communicatie niet onze sterkste kant is. 
Meijebelangen heeft geen  beleidsbepalende rol richting de gemeente. Op informatieavonden wordt de 
mening van de bewoners gevraagd en via de website of bij persoonlijk contact met de werkgroepleden  
kunnen bewoners hun vragen/wensen kwijt.  
 
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Volgende vergaderdatum is dinsdag 9 april 2019 in de Hollandse Beoerderij. 
 
De Meije, 3 februari 2019 
 
 


