
 

Stichting Werkgroep Meijebelangen 
Secretariaat: Meije 31, 2411 PH Bodegraven. Tel. 06 28840658 
 
Verslag van de vergadering van Stichting Werkgroep Meijebelangen d.d. 9 februari 2021 
 
Aanwezig: Anton Martens, Bep Willers, Trix van Zuylen, Frans van Donsselaar, Jos Schouten, 
Jacqueline Ram, Kees Bos, José de Feijter, Jaco Kastelein (voorz), Chantal Wansinck (notulist), Odd 
Wagner (gemeente), Simone van der Werff (gemeente), Esther Markman (aspirant lid), Ruud Vergeer 
(aspirant lid), Robert van der Kolk (bewoner) 
 
Afwezig: - 
 
1. Opening door de voorzitter  

Vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Vergadering vindt plaats via teams. 
Welkom aan Esther en Ruud die aanwezig zijn als aspirant-bestuurslid en Robert ivm agendapunt 
verkeersveiligheid thv nr88. 
Jaco geeft aan dat het voor de werkgroep steeds drukker wordt, er wordt vanuit de gemeente 
veel neergelegd bij de werkgroep. Dit geeft een toenemende werkdruk. 
De vergadering wordt opgenomen ivm maken notulen, aanwezigen hebben geen bezwaar 
hiertegen. 

 
2. Verslag van 13 oktober  

De opmerkingen op de notulen zijn verwerkt. 
Openstaande actiepunten: 

• Na gesprek Frans en Robert heeft Robert overleg gehad met zijn buurtbewoners over 
verkeerssituatie thv nr 88, 92 en 97. De werkgroep heeft een brief ontvangen met daarin de 
voorstellen vanuit de bewoners. 
Robert (rij instructeur) licht toe. Smalle, gevaarlijke bocht. Wens is om snelheid naar 
beneden te brengen. Zie brief met voorstellen voor maatregelen. Vooral ’s avonds gaat 
snelheid omhoog. Wielrenners en recreatieve snorfietsers hebben geen idee van de situatie 
in de bocht en gaan er met hoge snelheid in. Vanuit werkgroep wordt aangegeven dat hele 
Meije gevaarlijke bochten heeft en een integrale aanpak de voorkeur heeft. 
Verkeersveiligheid komt ook uit enquête duidelijk naar voren. Aanbrengen bolspiegel kan 
aanvulling zijn ivm te hoge heg, (kinderen) fietsers hebben totaal geen zicht daar. Bewoners 
67 houden heg met opzet hoog omdat zij het idee hebben dat er bij meer zicht juist harder 
gereden wordt. Dit is ingewikkelde kwestie. MB heeft juist brief naar bewoners gestuurd om 
zicht belemmerende begroeiing te snoeien, andere kant is het niet veilig van je erf kunnen 
rijden ivm hoge snelheid ook een zorg. Tekstkar wordt niet door iedereen ondersteund. 
Gemeente geeft aan dat tekstkar hoogstwaarschijnlijk niet prioriteit zal krijgen om 
verschillende praktische redenen. Verlagen snelheid naar 15 km in bocht, bord met 
aanduiding zeer gevaarlijke bocht wordt ondersteund. (Opnieuw) belijning aanbrengen ook. 
Gemeente stelt voor dat alle Meije verkeersmaatregelen gebundeld worden en aangeleverd 
bij de gemeente. Simone stuurt info naar Chantal tav Martijn Roskam (afd 
verkeersmaatregelen). ACTIE: Frans, Anton en Robert werken voorstel verkeersmaatregelen 
uit voor gemeente.  
 
 



• Zwerfafval kerkweg → blikvanger?  
Voorstel plaatsing: 2e uitwijk vanaf de Rijn gezien aan de kant van Bert Vergeer.  
Jos heeft contact gehad met Martijn Haasbeek (gemeente). Haasbeek gaf aan dat blikvangers 
niet beleid van gemeente zijn maar willen het graag als proef proberen om te kijken of afval 
minder wordt. Met als voorwaarde dat er naast regelmatige leging van de gemeente, er 
vrijwillig wordt geraapt tussendoor voor wat er niet in blikvanger beland. Jacqueline, José en 
Chantal willen dit wel doen. ACTIE: Jos gaat blikvanger regelen met gemeente. 
 

• ACTIE Chantal: Vraag neerleggen bij Harald en Wijnand (veiligheidsgroep)en als zij dat willen 
dan wel subsidie aanvragen. → Wens voor 2e camera is er nog steeds, aanvraag subsidie 
doorgegeven aan José 
José heeft nog geen geld aangevraagd bij gemeente. Eerste camera is uit potje veiligheid 
betaald door de gemeente. Verzoek tot subsidie pas als er een plan is en er is nog geen 
concreet plan, want nog geen locatie. Er wordt geopperd of ter hoogte van Meije 129 daar 
mogelijkheden toe zijn aangezien er daar nog huizenbouw gaat plaatsvinden. Voordeel bij 
129 is dat er misschien minder privacy problemen zijn. Bij project in Nieuwkoop zijn de 
camera’s al geplaatst voordat er gestart was met de bouw. Odd gaat hiernaar kijken en naar 
de preventieve werking. Geeft hierbij aan dat wanneer je in de stad een café bezoekt je ook 
langs meerdere camera’s loopt. Dit kan enerzijds een beschermend gevoel geven, anderzijds 
een bespiedend gevoel. ACTIE Simone. 
Jos wil nog wel een keer praten bij Elly evt met plattegrond/schema, als je niet opgenomen 
wil worden ga je misschien niet op het terras zitten. Jos gaat argumenten navragen.   
 

 
3. Ingekomen post 

• Alle relevante mail is afgelopen periode naar alle werkgroep leden doorgemaild. 

• Voorzittersoverleg: wijkteams geven voorkeur aan fysiek overleg. Zodra hier weer 
mogelijkheden voor komen pakt het team Wijkgericht werken van de gemeente dit weer op. 
Plan is dat de burgemeester de wijkteams per toerbeurt zal bezoeken als dit fysiek weer 
mogelijk is (zijn focus ligt op: openbare orde en veiligheid; samenwerking met de gemeente; 
samenwerking binnen de dorps-/wijkteams). Binnenkort ontvangen de wijkteams een lijst 
met contactpersonen per project zodat we snel kunnen zien met wie we contact op kunnen 
nemen. 

• Mail van team Sluipwijk 
Er zijn een aantal raakvlakken, maar ook verschillen.  
Odd is ook wethouder sluipwijk, er zijn raakvlakken, jullie kunnen van elkaar leren. 
Op onderwerpen als woonvisie, aangrenzend natuurgebied, verkeersdrukte en toerisme 
hebben we zeker raakvlakken en kunnen kijken wat we van elkaar kunnen leren. 
ACTIE Chantal: reactie open voor gesprek, kennismaking en kijken waar we van elkaar 
kunnen leren. Delegatie wordt later bepaald. 

• Er is een ontvangstbevestiging brief windmolens van gemeentes B-R, NK en WRD. 

• Er is ontvangstbevestiging brief warmte van gemeente B-R. 
Odd: Windmolens lastig in raad, er is regelmatig contact met dhr Elkhuizen (nieuwkoop). De 
not in my backyard is veel om vertegenwoordigd. Brieven zijn doorgestuurd naar dhr Oskam. 
Jaco: LTO soort afpelladder, wat kunnen agrarische bedrijven betekenen op energietransitie, 
bv overkapping ruwvoeropslag bij boerderijen, dubbelfunctie → wie gaat dat betalen, 
agrarische grond is goedkoper dan overkapping met zonnepanelen… Gaat de info toesturen 
als het plan vrijkomt. 
Jos: Energie → windmolens en zonnepanelen, moeten er komen 5600 in NL >200m hoogte, 
weidegrond zonnepanelen. Als dit doorgaat staat heel Nederland binnen 10 jaar vol ermee. 



Gas af → Duidelijk dat Meije niet erg geschikt is. Vervangen door waterstof is 1 vd opties. Jos 
heeft idee dat het allemaal doorgedrukt wordt. Ingewikkeld proces. Is er iemand anders die 
dit wil gaan vervolgen ipv Jos? Fijn als er iemand bij wil komen om dit samen op te pakken/te 
volgen. Het zijn vooral voorstanders. Kosten, wie gaat dit betalen? 40-50000 euro en ook nog 
betalen voor afsluiten gas 700 euro. Denk niet dat alle Nederlanders dit al in de gaten 
hebben. Niemand wil het in zijn achtertuin hebben. Het lijkt vooral voor vermogende 
mensen. Windmolens gaan er gewoon komen, worden echt heel hoog. 
Trix geeft aan dat in programma Radar Bodegraven ook ter sprake kwam, dit was niet erg 
positief. Ze geeft aan van gas af niet te zien zitten in de Meije. Wel aandacht voor houden, 
wellicht ander soort windmolens. 
Hebben landelijk ook te maken met bijv bedrijven als Amazon die al half windpark opgekocht 
hebben.  
Odd geeft advies: zorg dat je erbij blijft, of je nu voor- of tegenstander bent anders wordt er 
over je beslist. Zoekgebieden rondom B-R zijn niet zo talrijk als dat men denkt. 
(natuurwetgeving) 
Jaco geeft aan dat er problemen met verzekeringen en daken met zonnepanelen zijn, boeren 
zijn hierdoor huiverig, Stedin heeft nog veel werk te doen. Er moet nog veel gebeuren. Net 
kan het niet aan. Als de spanning/teruglevering te hoog wordt knalt het eruit. 
Conclusie: 
We blijven aangesloten bij de bespreking. Jacqueline sluit zich bij Jos aan. 
 

 
4. Lopende zaken 

• Bermobstakels 
Brief is opgesteld en bezorgd bij alle bewoners. En nu? 
Pas als gemeente erop gewezen wordt doen ze er wat aan, misschien nu de lijst aanbieden 
aan de gemeente?  
De plekken waar niets gebeurd is, deze bewoners benaderen? 
Odd geeft aan dat iedere burger mag melden bij meldpunt, dus via deze weg kan dat. 
Dit is het meldpunt openbare ruimte. Hier kan gemeld worden waar een probleem wordt 
ervaren.  
Als werkgroep hadden we besloten om één keer een brief vanuit MB te sturen en de 
handhaving bij de gemeente te laten. Voorstel is om de lijst te melden via het meldpunt 
zodat gemeente dit op kan pakken. 
Voorstel om het in de nieuwsbrief te melden wordt even geparkeerd, eerst maar eens via het 
meldpunt gaan melden en afwachten wat dit oplevert. 
ACTIE: Jos en Anton gaan via meldpunt de zaken melden van de lijst (na deze lijst nogmaals 
nagelopen te hebben) 

 
Vraag van Anton over “verbeter de buurt”, hoe zit dit?  
ACTIE: Odd vraagt dit na bij Simone 

 
 

• Zigzaglijnen op wegdek 
Besloten wordt maximaal 3: Bij 24 (Nico de jong), bij 8 (Wolswijk) en bij 88 opnieuw 
aanbrengen. Jos heeft overleg (29-10-21) gehad met Herman Sollie: okt is geen goede tijd 
voor aanbrengen belijning; het wordt volgend jaar weer bekeken en dan aangebracht. Stand 
van zaken: zie mail van Jos v 27 jan 
Simone: begin april wordt gestart met onderhoud van de belijning. 
Wat is de stand van zaken tav reconstructie van de Meije?  



Er was een Europees plattelandsfonds om er een steviger weg van te maken, nieuwe 
fundering zodat de vrachtwagens die er nu rijden tav de bedrijven er kunnen blijven rijden? 
Nooit meer wat gehoord.  
Er was ook een probleem met hoe met bereikbaarheid bedrijven omgegaan werd (kunt niet 
14 dagen afsluiten ivm aan en afvoer melk, voer, producten, materialen).  
Het was in de vakantie gepland, maar aanbesteding was niet goed gegaan? 
Hoe zit het met de reconstructie?  
ACTIE: graag navragen door Odd en Simone 
Simone: inspectierapport wordt opgesteld door aannemer maar dit gaat over onderhoud niet 
over reconstructie, fonds gaat ze navragen.  

 

• Nieuwsbrief Meijebelangen  
Wanneer nieuwsbrief uitbrengen? (actie voor José, Bep en Chantal) 
Energietransitie, natura 2000, Nieuwkoopse plassen, Bodegraven-noord, werking camera, 
motoren, enz 
ACTIE: nieuwsbrief ideeën inbrengen door werkgroepleden, via mail 

 

• Bevaarbaarheid sloten Meije en N’koopse plassen – toelichting door Jos 
Notulen online schouw 21-12-21  
Raar dat Rijnland niet wil opschouwen bij Koos de Balvert. Als particulier ben je dit wel 
verplicht, maar waterschap blijkbaar niet? Gem Nieuwkoop is niet erg meewerkend hierin. 
NM wil zo min mogelijk eraan doen. Laatste keer uitbaggeren is 20 jaar geleden. 
Jaco geeft aan dat verschillende partijen werken niet echt natuur bevorderend, bagger 
pompen van ene naar andere stuk. Is vreemd binnen natura 2000 gebied. 
JS: voorstel overleg met Wim Hoogendoorn? Met JS en JK (ACTIE Jos: navragen bij Sjaak 
Voorend wie heemraad of dijkgraaf verantwoordelijk is) 
Doorsteek? Als er een nieuwe wordt gemaakt, wordt er een andere opgegeven. Lijkt niet de 
eenvoudigste oplossing. 
Insteek zou moeten zijn dat bevaarbare sloten bevaarbaar moeten zijn. Zouden 6 meter 
breed moet zijn.  
ACTIE: Jos, heemraad/dijkgraaf erbij betrekken, informeren bij Sjaak Voorend 
 

• Pietje Potlood (Jos) 
Enquête Nieuwkoop geweest over uitzichttoren. Heeft Odd hier iets van gehoord? Nee. 
Jos heeft mail naar gemeente gestuurd om weer te gaan vergaderen. Heeft jaar stilgelegen. 
ACTIE: Jos stuurt nogmaals mail naar Nieuwkoop  
 

• Recreatiedruk ervaren door Nieuwkoop 
o ACTIE Simone: navragen binnen gemeente → Niet bekend dat recreatiedruk wordt 

ervaren door Nieuwkoop, wel 3 mailadressen van contactpersonen doorgegeven 
waar je meer info op zou kunnen vragen 

o ACTIE: Chantal, even datum mailtje aan Jos opnieuw doorgeven 
 

 

• Afsluiting voor motoren 
Jaco overleg met Jan van der Heiden gehad op 19-11-20. Pilot geslotenverklaring in 2021 
(iom woerden-BR-N’koop, politie, boa’s) 
Enquête wijst uit dat bewoners weekendverbod graag gehandhaafd zien. 
Odd: raad van state, Staatscourant: uitspraak weren motoren recreatiegebied, er zijn meer 
gemeentes mee bezig zijn. Geeft druk op woonomgeving en bewoners. Probleem is voor alle 
rivierengebieden, meer gemeentes zijn er mee bezig. 



 
Er wordt aangegeven dat Wim Hoogendoorn (Stichtse Meije) toezegging heeft dat zij 
betrokken worden zo gauw Woerden hier over gaat praten. Graag Meijebelangen hierbij ook 
betrekken. Graag gezamenlijk optrekken hierin. 
Odd beaamt gezamenlijk belang. 
Het bord bij de kerkweg is verdwenen, gemeld via meldpunt → wordt voorlopig niets 
aangedaan… Andere kanten staat het bord nog wel. Mag het bord terug? 
ACTIE: Simone/Odd 

 

• Transitievisie warmte 
Jos heeft bijeenkomst bijgewoond. Notulen 28-12-20 naar werkgroep gemaild. 
Eerder al besproken in vergadering. 
 

• Korte toelichting Meijegraslanden (NM) en Bodegraven-Noord door Jaco  
Overleg geweest met Veenweiden, Gouwe Wiericke 
Aandachtspunten: 

o Veiligheid en gezondheid bewoners en bedrijven (denk aan muggenoverlast, 
infectieziekten en overstromingen) 

o Werkafspraak op papier vastgelegd hoe in de toekomst om te gaan met onvoorziene 
gebeurtenissen en met conflicten tussen grondgebruikers en NM maar ook nieuwe 
inzichten (gedetailleerde voorstellen gedaan om dat werkbaar te maken) 

o Flink bezwaar gemaakt tegen meer grond in gebruik name door NM tegen de 
afspraken in van het gebiedsakkoord 

o Goede en reële inspraakmogelijkheid voor betrokkenen (dus niet dat alles al beslist 
is) 

 
In december 2020 bezwaren vanuit agrariërs verstuurd: 

o Er is van alles in strijd met het gebiedsakkoord. 
o Het moet niet zo zijn dat provincie en NM het beheer op gaat lossen zonder de 

gebruikers 
o natuurpakketten op agrarische bestemmingen maken het bijna onmogelijk om nog 

bedrijf voort te zetten 
o Extra geplande blauwgraslanden zijn niet afgesproken 

 
Verder overleg steeds uitgesteld door corona. 
 
Uitkomst gesprek agrariër Van Bemmel en NM Dirk Kunst onbekend. 
Advies voor de stuurgroep wordt morgen besproken met afgevaardigden stuurgroep 
Elkhuizen, ged prov ZH. Wij hebben geen inzicht gehad, moeten gewoon maar onvoorbereid 
deelnemen. Info wordt ook geweigerd om te sturen. Het schijnt een mondeling advies te zijn. 
Volgende week donderdag 18 februari met bestuurders vd stuurgroep: verwachting is dat we 
alleen te horen krijgen wat besloten is en dat ons commentaar alleen wordt aangehoord. 
Odd zit hier ook bij, en Elkhuizen en ged prov ZH.  
Wat er daarna komt is afwachten. We hopen dat er een presentatie komt voor de bevolking. 
De verwachting is dat NM niet kan wachten met de schop in de grond te zetten en de 
waterstand te verhogen. 
 
Odd: Discussie zit meer aan Nieuwkoopse kant dan aan Bodegraafse kant. Ben voorzitter 
volgende week. Het zijn nogal uit elkaar liggende standpunten omtrent de natuurwaarden en 
het beheer van het gebied waarin een weg gezocht moet gaan worden. 
 
 



Samenvatting Jaco: 
Veel natuuropgaves, provincie stapelt alleen maar meer, meer, meer, en niet in belang van 
bewoners en agrariërs. 
 
Anton geeft zijn bezwaar aan dat brief die ingebracht is niet is rondgegaan onder werkgroep. 
Besloten wordt dat niet opnieuw discussie gevoerd gaat worden. Frans stelt voor om dit 
apart te bespreken. ACTIE: Frans 
 
Jaco geeft aan dat hij bij een aantal gebiedsprocessen betrokken is. Gebiedsprocessen 
Nieuwkoop 3 werkgroepen: landbouw, natuur en water, en economie. 
Meer natuur, meer recreatie, minder boeren. Is Jaco niet blij mee, sociaaleconomische 
gevolgen zijn groter dan men denkt. Jaco gaat er alles aan doen om de leefbaarheid van ons 
gebied te behouden. Als werkgroep moeten we hier alert op blijven. 
 
Bodegraven Noord: 
Gebiedsakkoord, plannen om in te richten, heeft consequenties. Rol daarin zorgen dat 
afspraken worden nagekomen. Belangengroepen moeten hierbij betrokken worden. 
Meijebelangen moet ook hierover geïnformeerd worden tzt. 
284 ha natuur, 50ha afplaggen helft weidevogelgrasland en een deel kruiden- en faunarijk 
grasland. 
Moeilijk gebied qua waterhuishouding, zoeken naar meest optimale plek voor type natuur. 
Optimale gebieden opzoeken. Het is niet de bedoeling dat het een proeftuin wordt. 
Er zijn nog geen plattegronden/kaarten beschikbaar. 
 
 
 

 
5. Aanmelding nieuwe leden voor Meijebelangen 

Via mailbox hebben twee bewoners aangegeven zich in te willen zetten voor Meijebelangen. 
Esther Markman (nr 138) en Ruud Vergeer (nr 97). 
Esther geeft aan: er speelt veel meer dan ik dacht. Als ik wat kan betekenen, sluit ik me graag 
aan. 
Ruud: eens met Esther, wil graag rol spelen voor vertegenwoordiging jongeren in de Meije. 
Frans legt procedure uit. Als ze willen meedoen, dan is het aan het bestuur om te beslissen of dit 
een goed idee is. Vervolgens gegevens aanleveren voor KvK bij toetreding tot bestuur.  
Benodigd voor Frans: Enkel de officiële achternaam en voornamen en het BSN nummer nodig. 
Esther en Ruud gaan er over nadenken en laten weten aan Jaco of Chantal of ze willen toetreden. 

 
6. Financiën 

Begroting 2021 
Alleen subsidie aanvragen als het nodig is. Nu voor 2021 wel aangevraagd. 
Aanvulling kosten camera’s kunnen variëren per jaar. Voor helpdesk functie betalen we, niet 
voor bekijken beelden. 
ACTIE: Jose gaat begroting opsturen naar gemeente. 

 
7. Rondvraag en nieuwe vergaderdatum 

• Voorstel dinsdag 5 oktober 2021 
Verzoek Anton om begin zomer extra vergadering plannen? 22 juni wordt extra datum 
gepland. 

• Wie kan deelnemen aan toekomstvisie bijeenkomsten (zie mail 18-12-20) op 18 feb, 2 mrt en 
16 mrt van 14.00 tot 15.30 uur. 
Anton en Jacqueline kunnen deelnemen. Buitengebieden gaat Jose aanmelden. 



 

• Odd: verwacht veel drukte in zomermaanden wat betreft evenementen, houd hier rekening 
mee, vraag zo nodig op tijd aan. Gemeente zal hier zeer selectief mee omgaan. 

• Frans: rivierkreeftjes; artikel voor KOBR, er zijn oren naar om Bert Verver daar artikel over te 
laten schrijven, is herstellende van corona, duurt nog even. Wachten even af op herstel Bert. 
Input van Jaco, José en Ruud is welkom. 

• José geeft aan dat Carola Schouten bij Lennart Streng is geweest ivm Stikstofcoöperatie. In 
maart komt Rob Hoekstra. Er is veel pers rondom de coöperatie. Politieke wil is er, 
regelgeving en wetten staan nog in de weg. Hier worden wegen voor gezocht. 

• Chantal: Sneeuwbestrijding goed geregeld in de Meije afgelopen dagen. Jos geeft aan dat 
verderop in de Meije wat minder goed was, maar weggeschoven. 

• Jaco: grijze containers zijn niet geleegd, kunnen niet 4 weken wachten op website staat dat 
ze pas volgende keer weer komen. Kan gemeente dit regelen? Op app staat nu dat er 
vertraging is opgetreden, website oude info? Wachten even af? 

• Robert: als jullie willen sparren over verkeer en motorrijders ben ik beschikbaar. Werkgroep 
leden kunnen hem hierover benaderen. 

• Esther: Wat gaat de gemeente doen aan verkeersdrukte tav schaatsers? Ivm corona mag 
ijsclub niets organiseren. 

Odd: gemeente verbiedt koek en zopie, parkeerverbod wordt ingevoerd, gaat streng 
gehandhaafd worden. Zijn bang dat gebied overlopen worden. Louis van Wijk gaat hierover. 
Vrijdagmorgen gaat hij het meenemen in corona overleg. 
Esther: bang voor parkeeroverlast, blij dat gemeente gaat handhaven 
Chantal: hoe gaat de gemeente communiceren? 
Odd: wordt bij communicatieadviseur neergelegd. Het gaat ook in samenwerking met andere 
gemeenten. 

 
8. Bespreken uitkomsten enquête (alleen werkgroepleden) 

• Zo nodig vervolgdatum afspreken bij tekort tijd. 
23 februari wordt vastgesteld als nieuwe datum voor bespreken enquête. 
Document 5 pagina’s even opnieuw rondsturen. Jos zorgt voor teams uitnodiging. 

 
9. Afsluiting 

Om 22.25 uur sluit Jaco de vergadering. 
Op 23 februari is vergaderig over de uitkomsten van de enquête (alleen werkgroepleden). 
Op 22 juni is een volgende vergadering gepland. 
Op 15 oktober is een volgende vergadering gepland. 

  



 

Informatie verkregen na vergadering van Simone/gemeente: 
 

• Voor Jos en Anton voor uitwerken verkeersmaatregelen agenda punt 2. 
Gegevens verkeersdeskundige 
mroskam@bodegraven-reeuwijk.nl 
tel 06 12053178 

De brief kan aan Matthijs Roskam gemaild worden met Odd en mij in de cc, dan gaan wij hem 
in behandeling nemen. 

 
 
Diverse vragen: 

• hoe de gemeente meedeelt dat er bijv geen koek en zoopie enz gehouden mag worden 
tijdens het schaatsweekend 12/13/14 feb?  
Via de ‘Kijk op’ deze week er wordt een heel artikel over geschreven 

en via onze website, de pagina: 
Sneeuw- en ijspret tijdens lockdown | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (bodegraven-
reeuwijk.nl) 
Aanvulling door Chantal: nog extra mail gestuurd ivm afspraken. Gemeente heeft 
uiteindelijk via verschillende kanalen gecommuniceerd over beperking drukte bij 
plassengebieden. Er zijn borden geplaatst met parkeerverbod in Meije aan begin van de 
kerkweg. Zelf heb ik deze dagen regelmatig de politiesurveillance een aantal keren per dag 
door de Meije zien rijden. Ook stond er een verkeersregelaar bij de kerkweg. Denk dat het 
allemaal goed verlopen is, de ambulances (gelukkig niet heel veel) konden prima door de 
Meije rijden. Heb verder van omwonenden geen klachten ontvangen via mailbox 

Meijebelangen of Buurtapp. 
 

• Grijze containers door slechte weer niet geleegd: 
Onze collega Martijn Haasbeek gaat Cyclus verzoeken om deze week alsnog te proberen 
om de grijze container te legen, zie app en website van Cyclus.  
Aanvulling Chantal: 18 feb is extra ronde gereden. Dit is gecommuniceerd via buurtapp en 

facebookpagina de Meije buurt. 

 
• 2e camera in de Meije, hoe staat de gemeente er tegenover? 

Het gaat hier niet om camera's vanuit ons beleid of de bevoegdheden van de 
burgemeester. Het zijn private initiatieven/ plaatsingen va camera's in breder project 
verband (net als op de bedrijventerreinen). Dus op particulier terrein met toezicht op in- en 
uitkomend verkeer (denk aan projecten als keurmerk veilig wonen, veilige 

bedrijventerreinen etc.). Daar is dit een van de instrumenten om de leefbaarheid en 
veiligheid te verbeteren/ behouden. De bezwaren aan het uiteinde van de Meije zijn bekend 
maar hoeven voor de initiatiefnemers geen blokkade te zijn. Als ze de camera goed 
afstellen is de privacy helemaal geen issue. Onder het project liggen volgens mij duidelijke 
handreikingen en richtlijnen daarvoor. Kortom, zover mij bekend hebben wij hierin WEL 
gedeeld belang maar GEEN taak of verantwoordelijkheid. Als gemeente moeten we denk ik 
sterk aanmoedigen dat die camera er komt en dat de initiatiefnemers samen met de 

omgeving een passende vorm vinden daarvoor. Wij zijn voor als gemeente. Het belang 
voor de buurt is groot. Ook voor het café. Dat draait in belangrijke mate op de 
belevingswaarde van het gebied. De camera's leveren een bijdrage aan het behouden 
daarvan. Team Veiligheid, Ewout Smeerdijk 

 

• Svz afspraak BR-NIeuwkoop-Woerden-verkeer, veiligheid, motorenbeleid 

Op donderdag 18 februari a.s. vindt er een overleg plaats met de gemeente Woerden, 
Nieuwkoop en de politie uit beide regio’s over de mogelijke uitrol van een pilot tot een 
geslotenverklaring voor motoren. Jan van der Heide 

 
• Melding openbare ruimte nav brief bermen, toch nog risicopunten 

Zodra de meldingen binnen zijn, wil onze medewerker van openbare ruimte Frank Kers 
gezamenlijk met iemand van Meijebelangen langs gaan bij bewoners.  
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Aanvulling Chantal: 
In vergadering is besproken dat het handhaven niet door de werkgroep moet gebeuren maar 
door de gemeente. Het aanleveren van de plekken in de Meije waar nog obstakels worden 
geconstateerd worden via het meldpunt door Jos en Anton gemeld, (na het nogmaals 
doorlopen van de al gemaakte lijst.). 

 
 

• Op de vraag hoe werkt Buitenbeter.nl? 
Hierbij het antwoord van mijn collega Karin Aartman: 

Het is een private ontwikkelaar. 

BuitenBeter - Snel en makkelijk melden met je Smartphone. Werkt in heel Nederland! 
We zien liever dat de inwoners gebruikmaken van MijnGemeente app omdat die meldingen 
bij ons gelijk kunnen worden opgepakt. De meldingen van Buitenbeter app komen ook bij 
ons binnen. Deze wordt handmatig door onze collega’s van het KCC verwerkt. 

 
 

• Aanvulling Chantal: 
Naar aanleiding van verschillende opmerkingen over de motoren afgelopen weekend in de 
Meije heb ik zaterdag (iom Jaco) een mail gestuurd naar Simone en Odd: 

 

Beste Simone en Odd, 
 

Dit weekend is het mooi weer en de motoren weten de Meije alweer uitgebreid te vinden. 
Van verschillende kanten komen er opmerkingen van bewoners hierover. Onder andere dat 
het bord ontbreekt bij de kerkweg. Jos (van meijebelangen) heeft het ontbreken van het bord 
een paar weken geleden al via het meldpunt vd gemeente gemeld. Uit onze enquête in 
november is door de respondenten duidelijk aangegeven dat ze de handhaving van het 
motorenverbod graag voortgezet zien worden.  
Zouden jullie hier actie op willen ondernemen? Alvast bedankt.  

 
Vriendelijke groet, 
Chantal Wansinck  
Secretaris Meijebelangen 
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