
 

Stichting Werkgroep Meijebelangen 
Secretariaat: Meije 31, 2411 PH Bodegraven. Tel. 06 28840658 

   
Verslag van de vergadering van Stichting Werkgroep Meijebelangen d.d. 29 juni 2021 
 
Aanwezig: Jaco Kastelein (vz), José de Feijter, Esther Markman, Trix van Zuylen, Kees Bos, Anton 
Martens, Jos Schouten, Ruud Vergeer, Jacqueline Ram, Frans Donsselaar, Chantal Wansinck 
(notulist), Gijsje Jacobs (vanaf 20.30 uur) 
Afwezig: Bep Willers 
 
1.Opening door de voorzitter 
Vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Voor het eerst weer fysiek in de Hollandse Boerderij. 
Bep is er niet. Zij heeft ook aangegeven dat zij uit MB gaat. Volgende keer zal haar laatste 
vergadering zijn. Er is geen afvaardiging aanwezig vanuit de gemeente. Odd en Simone hebben 
aangegeven 2 vergaderingen per jaar bij te wonen (in februari en oktober). 
 
2.Verslag van 9 februari 2021  
De opmerkingen op de notulen zijn verwerkt en notulen zijn gemaild naar werkgroep leden. 
Openstaande actiepunten: 

- Gesprek met dorpsteam Sluipwijk nog niet gepland, nog geen reactie ontvangen van 
Sluipwijk. 

- Bermobstakels: Jos en Anton gaan via meldpunt de zaken melden van de lijst (na deze 
nogmaals doorgelopen te hebben) → JS half maart weer gecontroleerd, het is gemeld 
namens Meijebelangen, wachten reactie af. Zijn nog ca 6 heggen die overhangen, er is wel 
door bewoners gesnoeid. Ook Jan Verbree is gevraagd hierop te letten bij waar hij snoeit 
(iom bewoners). 

- Bevaarbaarheid sloten Meije en N’koopse plassen → Jos contact leggen met 
heemraad/dijkgraaf → Het gaat om 3 sloten: de Oude Vaart in begin van de Meije, kerksloot 
bij woonbotenpark, sloot de graaf (tussen Koos de Balvert en Antoon van Vliet). Willem 
Wansinck gesproken over varen  door sloten van NM (koos sloot is geen NM daar kunnen ze 
weinig mee doen). Sloot de Graaf: gesprekken lopen vast hierin (de eigenaren van de 
aangrenzende stukken land, die ook de helft van de sloot bezitten, willen graag wat er 
tegenover hebben namelijk een brug tussen deze stukken land, 110 cm hoog, incl 
beschoeiing). Hier is niets van terecht gekomen. Nu gaat het alleen over roeiboten en kano’s. 
Zelfs kano’s kunnen er bijna niet meer door. Overleg met wethouder Antoinette Ingersen (v 
Nieuwkoop) gaat gepland worden. Baggeren tot nu toe nog niet gelukt (Anton liet niet toe, 
want wil eerst afspraken over brug nagekomen hebben) en Koos wil alsnog brug over Meije 
(wat niet gaat gebeuren want al tot raad v state geweest en afgewezen). Gemeente 
Nieuwkoop moet zorgen voor doorgang. AM geeft aan vroeger mochten mensen met een 
kaartje(toegang) er alleen doorheen. FD licht toe: provincie heeft zichzelf veel toegekend, 
maar gemeente kan regels stellen. Rechter zegt dat het openbaar vaarwater is als je er 
openbaar overheen kunt varen (dus als je het dicht laat groeien dan stopt het). Als je grond 
hebt wat alleen via bepaald water te bereiken is, dan heb je recht daar naar toe te kunnen 
varen. Nico Mouris is er ook mee bezig (heeft stukje land), JS gaat nog eens navragen bij Nico 
hoe het zit met het bereiken van zijn grond. Niet makkelijk op te lossen, NM is ook niet zo 
happig. 



- Frans: afspraak met Anton maken voor bespreken rondgestuurde brief tav Meijegraslanden 
→ voorstel van FD om het een keer te bespreken, gaan een afspraak maken, FD stuurt mail 

- José: begroting opsturen naar gemeente → is opgestuurd en jaarrekening vorig jaar ook, 
budget 2500 toegekend. Is niet genoeg voor camera, dan moeten we komende jaren budget 
aanvragen 

- Reconstructie Meijeweg → Simone heeft bij Pieter Both navraag gedaan. De stand van 
zaken/planning is: de reconstructie staat in het uitvoeringsprogramma voor 2023-2024 → 
weg zie je nu ook op andere plekken achteruitgaan → op agenda zetten in oktober 

- 2e camera, Jos zou argumenten navragen bij Elly → wordt besproken bij agendapunt 4 → 
gaat dit nog doen 

 
3. Ingekomen post 
Alle relevante mail is afgelopen periode naar alle werkgroep leden doorgemaild. 

- Veeeel mail van gemeente komt bij wijkteam terecht. 
- Omgevingswet wordt steeds complexer vb bouwvergunning moet je met veel buren in 

overleg (=participatiewet). 
 
4. Lopende zaken 
- Afsluiting motoren 
Korte toelichting overleg met gemeente en wijkteams (Chantal en Anton) 
Uitleg nulmeting. Was lastig te doen. Hebben representatieve meting kunnen doen (obv hun 
ervaringen). Krijgen nog verslag van Jan van der Heide. Een gespecialiseerd bedrijf doet de metingen. 
Deze metingen worden met ons gedeeld. Jan van der Heide (heeft in Lopik ook dit onderwerp 
gedaan) leidt dit project. Hoofdvraag: houden de motoren zich aan de afsluiting? Politie heeft ook 
wat bekeuringen uitgedeeld. Gemeenten lijken nu wel samen te werken. Doen er nu hun best voor. 
Verkeersregelaars mogen niet handhaven. Politie heeft aangegeven dat het controleren van 
bestemmingsverkeer lastig is.  
In najaar wordt nogmaals een overleg gepland om afgelopen motorseizoen te evalueren. 
 
- Transitievisie warmte 
Update door Jacqueline van overleg 29 juni: verduurzaming van de warmtevraag, aardgas vrij geldt 
nog niet voor de Meije, isolatie gebouwen wel, visie ligt ter inzage tot 3 aug. 
3 opties: warmtenet, helemaal elektrisch, hernieuwbare gassen (waterstof door gasleiding).  
Meije: geen collectieve oplossingen, individuele oplossingen. Er staat een kaartje online waar je je 
adres aan kan tikken.  
Industriegebied is als eerste aan beurt. Zie bestandje dat Jacqueline doorstuurt (volgt nog per mail). 
Komen soort vouchers voor isoleren in de gemeente. Willen inzetten op hybridepompen.  
RES provincie: net zoveel voor- als tegenstanders, dus niet veel mee opgeschoten. 
Jacqueline houdt ons op de hoogte 
 
- Nieuwsbrief Meijebelangen 
Zijn er ideeën ingebracht? → Chantal gaat KOBR stukjes naar José sturen 
 
- Stand van zaken verkeersmaatregelen, brief van MB naar gemeente 
Anton: Samen met Esther brief gestuurd. Nogmaals onder de aandacht brengen. Navragen Simone, 
want Anton heeft niets gehoord. Chantal zal nogmaals navraag doen bij Simone. 
 
- Bermobstakels  
Simone had aangegeven dat wanneer de meldingen (aangepaste lijst door Anton 
en Jos) binnen zijn de medewerker van openbare ruimte Frank Kers een afspraak wil maken met  
iemand van Meijebelangen (zie notulen 9 feb 21) 
 



- Plaatsen blikvanger  
Jos : blikvanger is aangekomen, Bunnik gaat plaatsen binnenkort, persbericht in kobr tzt  
- 2e camera  
Gaan we voor sparen en Jos gaat bij Elly langs 
 
- Stand van zaken Pietje Potlood (Jos mail sturen naar nieuwkoop wanneer weer vergadering is):  
Er zijn wel mails met verzoek voor vergadering oasen en nieuwe burgermeester van Nieuwkoop. 
Gemeente wil niet omdat het nog 2 jaar gaat duren voordat toren buiten gebruik gaat. Beetje laat als 
hij verkocht is en dan pas gaan praten. Stichting (oprichting door nabije bewoners moet nog 
gebeuren) wil bijv paar dagen open gaan stellen, maar openbare gelegenheden moeten aan allerlei 
eisen voldoen, bijv wc. Stichting wil voorkomen dat het elke week opengaat ivm verkeersdrukte. Jos 
houdt vinger aan de pols. 
FD geeft tip: als je stichting los houdt van bewoners heb je twee groepen, niet alleen bewoners in 
stichting 
 
- Stand van zaken NM met betrekking tot Meijegraslanden 
28 juni was er een informatiebijeenkomst in Hollandse Boerderij 
Gok is dat er 35-40 bewoners zijn geweest. Aanmeldprocedure was erg omslachtig. 
Op de fullcolor flyer stond helemaal geen legenda, rare tekortkoming, je kon lastig zien wat het voor 
iemand individueel (zijn adres) betekent 
Bomen in rietlanden → ze blijven. 
Wanneer werkzaamheden starten? Dit gaat nog een jaar duren. 
Dan zou er in sept misschien toch nog een publieksavond kunnen komen? 
 
Door het besluit dat door de provincie op 17 mrt is genomen t.a.v. de Meijegraslanden is er een 
nieuwe werkelijkheid ontstaan. Meijebelangen neemt het besluit om zich hierbij neer te leggen; de 
andere Stichtingen proberen toch nog tegen de plannen voor de MG in te gaan. Zorgt vooral voor 
frustraties en je bereikt hoogstwaarschijnlijk niets.  
 
Hoe gaat het in de toekomst met verpachting, als er geen boeren meer zijn om het te pachten? Geen 
antwoord op gekregen. 
 
Jos stelde voor als stichting nog plenaire avond te houden in september? De rest van de 
werkgroepleden geven aan dit niet te willen. 
Vraag is of je daar nog wat mee bereikt.  
Bang voor negatieve teneur. Heeft Jaco moeite mee. Het zou dan informeren zijn van de bewoners 
over de nadelen. De flyer van NM/stuurgroep heeft toegegeven eenzijdige info te hebben verstrekt 
omdat bewoners al door stichting MGL zijn geïnformeerd. 
Als stichting lang traject gelopen, op inloopavond is weinig respons geweest (gelopen race/zien het 
wel). Willen uit negatieve teneur blijven. Geen plenaire avond. Accepteren dat het klaar is. 
Gebiedsakkoord maak je om geen discussie te hebben bij de uitvoering daarvan.  
 
In 2027 moet NNN gerealiseerd zijn. Een aantal boeren zouden nu (met schadeloosstelling) nog wat 
kunnen. Motie ingebracht bij provincie door JK: Positie boer moet in onderhandeling sterker worden. 
Want uiteindelijk kun je onteigend worden.  
 
Vorige week bij KTC besproken: hoe objectief ben je als overheid? Eenzijdig verhaal naar bewoners. 
Willy Cornelisse gaf daarop toe. De nadelen zijn niet genoemd op deze avond, alleen heel positief 
verhaal.  
 
-Maaibeleid gemeente  



Er is nog helemaal niet gemaaid. Het is overhangend, voor fietsers is het gevaarlijk. Bovenste rand 
eerder maaien, nu helemaal niet gemaaid. Slecht zicht → Simone actie. Graag aandacht vanuit de 
gemeente hiervoor bij volgend maaiseizoen. Agendapunt/actiepunt vergadering februari 2022. 
 
5. Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk 
Toelichting door Anton en Jacqueline en Gijsje Jacobs 
20.30 uur schuift Gijsje aan bij de vergadering voor toelichting uitwerkingen dorpsvisie. 
Poster is rondgemaild. 
Omgevingswet is een ingewikkelde wet aan het worden. BR moet hier ook aanpassen. 
Omgevingsvisie is onderdeel van dg wet. Het vervangt de structuurvisie. Daarom werken ze aan 
toekomstvisie. Niet duidelijk of kleinere initiatieven hier ook aan moeten voldoen. Wet bestaat nog 
niet. Participatie is verplichting bij omgevingsvisie. In Nieuwerbrug is al een dorpsvisie gemaakt. BR 
heeft dit als voorbeeld genomen om uit te rollen voor alle dorpen. Hier is Gijsje voor aangesteld. 
Enquête is goed ingevuld in de Meije. Samenvatting kan opgenomen worden in de toekomstvisie. 
Poster zou aangeboden kunnen worden aan gemeente. Is iets wat vanuit onze bewoners komt. 
JF geeft goed weer wat uit de enquête is gekomen (kort en bondig), ook de tegenstrijdigheden goed 
weergegeven (agrarisch - natuur) 
EM leuke vormgeving, riviertje komt erin terug, leesbaarheid  
TZ niet zo bestudeerd, ziet er aantrekkelijk uit, verwijzing naar website 
KB ziet er goed uit, kort en bondig, leuk dat logo erbij staat 
AM best moeilijk om balans tussen tegenstellingen weer te geven, vormgeving is leuk, goed 
eindproduct 
JS tekst goed, ziet er netjes uit  
RV dekt lading wat in de groep besproken is 
JR vormgeving leuk, verhaal op goede manier naar bewoners vertelt en naar gemeente is goed om te 
laten zien dat 
Gijsje → er is budget om te printen en huis aan huis te verspreiden, kan QR-code op voor verwijzing 
naar website Meijebelangen 
FD waarvoor gebeurt het? Voor de raad. Flyer? Dus ronddelen? Wat wil je ermee bereiken? 
Feedback naar bewoners. Voegt het iets toe aan hele proces? Zal de raad dan nog naar enquête 
kijken als samenvatting voor handen is. Duurzaamheid en klimaat, grote dingen, binnen MGL is er 
ander geluid over zorg over overlast van water dan uit enquête komt (bewoners maken zich geen 
zorgen). Windmolens en zonnepanelen → geen grote, maar wel kleine? Dit kan ook tegen je gebruikt 
worden. Uit de enquête blijkt dat er bewoners zijn die geen bezwaar hebben tegen grote molens, 
gevaar is dat het uit zijn verband gerukt kan worden. Pas op dat enquête niet de maatstaf wordt. 
Gijsje → er moeten wel afwegingen gemaakt worden, het is een getrapt systeem 
 
JR formulering misschien beter: de meeste bewoners zijn niet bang (maar sommige wel) 
 
Alinea er uit halen over wateroverlast?  
 
FD Wat gaan we aanbieden aan de gemeente?  
JK zonnepanelen → net kan het niet aan, gemeente zal hier mee aan de gang moeten, dit wel 
vermelden in flyer? 
Het is een visie die we aan gaan bieden aan de gemeente. Riool niet erin? Want er zijn wel 
problemen. Zonnepanelen alleen op staldaken, geen zonneweides. Windmolens, insteek gemeente is 
nu 15m. Hoge windmolens kunnen eigenlijk alleen langs snelwegen. 
 
FD Niet alles wat mensen invullen in enquête 1 op 1 overnemen. Er moet ook nog over nagedacht 
worden door bijv raad. 
 
AM niet alleen wat jezelf aanstaat erin zetten 



JF doormaken van samenvatting, selecteer je en interpreteer je. Wat willen wij communiceren naar 
gemeenteraad. 2 mogelijkheden hierin: Hier is de enquête doe er mee wat je wil óf laten we zelf 
alvast wat sturing aanbrengen dmv flyer. Wat geven we mee naar de gemeenteraad? 
 
Gijsje vraagt of de woordkeus goed is, geeft het weer wat er gezegd is in de enquête? Om 
misverstanden te voorkomen. Elke toekomstvisie zal een samenvatting zijn van dingen.  
 
Wat willen we veranderen: 

- alleen zonnepanelen op daken, dus geen zonneweides 
- riool eruit (alinea wateroverlast eruit) 
- windmolens stuit op flinke weerstand (= duidelijker geformuleerd) 
- duurzaamheid → inspanning op verbeteren van elektriciteitsnet 

 
Graag aangepaste versie doormailen door Gijsje. Gijsje gaat moment prikken om het aan te bieden 
aan de gemeente. 
 
Voorstel toekomstvisie komt naar MB toe en dan kunnen er nog aanmerkingen op gemaakt worden. 
Zal najaar worden. Aanbieden aan raad en daarna verspreiden onder bewoners. 225 exemplaren. 
Aangepaste versie via meijebelangen.nl waarschijnlijk volgende week. 
In het najaar zal het in de raadsvergadering aangeboden worden aan de gemeente. Ruud Vergeer zal 
dit doen. Anton en Chantal zouden ook mee willen gaan. Details worden nog uitgewerkt. 
Jaco bedankt Gijsje voor de toelichting en uitleg. 
 
6. Onderhoudsplan leefomgeving (finale versie 2022-2025 zie mail 26-05-2021) 
Toelichting door Anton 
3 punten: 
de weg 
veiligheid op de weg 
historisch karakter 
Werkzaamheden die gaan worden gedaan zijn beperkt. Volgende vergadering wordt reconstructie 
weg ook op agenda opgenomen → actie Chantal 
Het oplossen van gebreken in de weg is ook minimaal. Voorbeeld de oprit bij de brug bij Meije 133. 
Zit grote diepe kuil vlak naast de belijning van de weg. Als die vol water staat is de diepte niet te zien. 
Ook na meldingen wordt dit niet afdoende opgelost. Er wordt weer wat grond ingestort en klaar. Dit 
spoelt bij de eerste grote bui weer weg. Een beetje asfalt zou oplossing zijn. Wordt niet gedaan. De 
eigenaar zou het ook kunnen doen, maar dit gebeurt ook niet. 
Opvallend is ook dat meer bewoners steeds meer hun erf af te bakenen (paaltjes, bloembakken, 
hekken ed). Gemeente mag uiteindelijk bepalen hoe breed de berm ergens moet zijn. Dit punt gaan 
we weer onder de aandacht brengen bij Odd. Op agenda oktober zetten → actie Chantal 
 
7. Enquêteresultaten onderhoudsplan leefomgeving (mail 22-03-2021) 
Toelichting door Anton. Is niet apart besproken. 
 
8. Financiën 
Geen mededelingen. 
 
9. Voorzittersoverleg 
Toelichting Chantal 

- presentatie rapport Evaluatie Dorps- en wijkgericht werken (scriptie v Saskia v Dijk) Dit 
rapport heb ik nog niet gemaild gekregen. Het wordt waarschijnlijk ergens in september aan 
de raad gepresenteerd. 

o uitkomst vooral herstel van vertrouwen en communiceren tussen/met wijkteams 



- wijkteams geven aan dat het vrijwilligers zijn (niet zomaar verantwoordelijkheden of 
budgetbeheerder worden) 

- convenant opstellen → afgeroomd tot een soort afsprakenlijstje of werkinstructies; in kaart 
brengen wat zijn de rollen en processen, hoe communiceren gemeente en wijkteams met 
elkaar, idee is om leidraad op papier te zetten en dat wijkteams daar zelf verder invulling 
aangeven. Paar jaar geleden heeft MB een zelf opgestelde verklaring hierover ondertekend 
dat zij het doel van het wijkteam onderschrijven maar zelf geen wijkteam zijn. 

- stand van zaken raadscommissie participatie → gemeente moet een participatieverordening 
o.i.d. vaststellen, er is via krantenartikel geprobeerd inwoners op te roepen hierover mee te 
denken → volgens wijkteams was dit niet erg succesvol, eerste keer waren er 30 (waarvan 
veel wijkteamleden) tweede keer nog maar 2 bij overleg met raadslid, er hadden meer 
vertegenwoordigers ook uit maatschappelijke veld bij moeten zitten 
 

 
10. “woordvoerder(s)” voor interviews, info aanvragen, krant, media 
Wie wil(len) dit doen? Dit wordt geen taak. In principe kunnen mensen doorverwezen worden naar 
de website Meijebelangen en in KOBR wordt ook regelmatig wat vermeldt over wat er binnen 
Meijebelangen speelt en dit gebruiken wij al medium. We moeten oppassen dat door een antwoord 
van ons er verdeeldheid ontstaat.  
 
11. WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) 
Korte uitleg door Frans zie bijlage die bij agenda meegestuurd was.  
 
12. Proces besluitvorming Meijebelangen 
Ingebracht door Anton. Tijdens de vergadering is ter sprake gekomen of Stichting Werkgroep 
Meijebelangen een wijkteam is. MB is een stichting waaraan de gemeente gevraagd heeft of de 
stichting de taak op zich wilde nemen om als wijkteam te functioneren. MB heeft aangegeven de 
taak van wijkteam op zich te willen nemen, maar geen wijkteam te willen worden. Er is toen veel 
druk uitgeoefend door de gemeente, maar de stichting heeft er niet voor getekend (alle andere 
wijkteams wel, dit zijn ook geen stichtingen). De werkgroep leden van MB worden niet gekozen door 
de bewoners. Dit geldt overigens ook voor alle andere dorps- en wijkteams in gemeente BR.  
Er wordt een discussie gevoerd over hoe MB de Meije “vertegenwoordigt”. Anton geeft aan dat op 
onze website andere info staat → actie Jos en Chantal gaan dit bekijken 
 
 
13. Afscheid Trix 
25 jaar in de Meije, zeker 20 jaar in werkgroep. Dossiers, vergunningen wetgevingen gemeente, Trix 
was goed op de hoogte. Veel zaken opgepakt en uitgezocht. We gaan je missen, heel erg bedankt. 
We hopen dat je nog lang in de Meije blijft wonen en genieten. 
Trix geeft aan het altijd met veel plezier te hebben gedaan. Trix, bedankt voor je inzet! 
 
14. Rondvraag  
JF presentatie voor de raad → zou Ruud dat willen doen? Wordt waarschijnlijk in september. 
Voorwerk door aantal werkgroep leden obv info Gijsje. Ruud wil de dorpsvisie aanbieden. 
 
15. Volgende vergadering 
Staat gepland voor donderdag 14 oktober 2021 in de Hollandse Boerderij, wethouder en Simone 
zullen dan aanwezig zijn. Dit keer op donderdag omdat Bep dan aanwezig kan zijn. Het wordt haar 
laatste vergadering. 
 
23.11 uur einde vergadering 
 


