
 

 
Houten, 19 december 2019 

 

Betreft:  Informatie project Veilige Meije 
 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
Met deze brief willen wij u weer graag bijpraten over het project Veilige Meije.  
 
Terugblik bewonersbijeenkomst 8 oktober 2019 
Op 8 oktober waren circa 80 mensen aanwezig op de bewonersbijeenkomst. De presentatie kunt u 
vinden op de projectsite www.veiligemeije.nl. In onze beleving was het een goede avond in 
prettige sfeer, met open gesprekken en eerlijke (zeer) kritische reacties. Vooral de voorstellen voor 
het maken van obstakelvrije wegbermen en het verwijderen van de openbare verlichting waren 
gesprekstof. Donderdag 17 oktober heeft in het dagblad AD een artikel gestaan over deze plannen 
langs de Meije. In de periode van 8 tot 21 oktober hebben we circa 10 e-mails ontvangen met 
heldere reacties van bewoners en de klankbordgroep. De reacties en het meedenken stellen we  
zeer op prijs.  
 
Openbare verlichting 
Een heet hangijzer tijdens de bewonersbijeenkomst was ons voorstel om de openbare verlichting 
langs de Meije, tussen de Halve Maan en Oude Meije, te verwijderen. De gemeente Woerden wil 
op deze manier haar ‘donkertebeleid’ uitvoeren vanuit de gedachten duurzaamheid, energiezuinig 
en het dierlijke nachtleven. Op 8 oktober bleek dat een groot deel van de aanwezigen tegen 
verwijdering van de verlichting is. Deze tegenstand is naderhand bevestigd in tientallen reacties 
per e-mail en telefoon aan ons projectteam en bestuurders. Deze weerstand tegen verwijdering 
van de verlichting is voor ons reden geweest voor herbeoordeling van het voorstel.  
Na afwegingen en discussie heeft de stuurgroep (project-opdrachtgevers en - bestuurders) op 5 
december jl. de knoop doorgehakt. Het besluit van de stuurgroep is dat de openbare verlichting 
langs de Meije blijft, en daarmee gehoor te geven aan de mening van de direct betrokken 
bewoners en ondernemers.  
 
Het inrichtingsplan 
Het inrichtingsplan met het ontwerp voor de nieuwe waterkering en de nieuwe weginrichting is 
vrijwel klaar. Het definitief concept van het inrichtingsplan, inclusief uitgebreide toelichting, 
hebben wij voor u op de projectsite geplaatst ter informatie. In januari 2020 moeten nog keuzes 
gemaakt worden over onder andere de inrichting en het materiaalgebruik van de nieuwe weg. Na 
verwerking van deze keuzes is het inrichtingsplan afgerond, de hoofdkeuzes zijn dan gemaakt. De 
verdere (detail)uitwerking wordt onder ons toezicht verzorgd door aannemer, in samenspraak. 
 
Waterleiding en elektriciteitskabels 
Vitens en Stedin hebben concrete plannen voor het vernieuwen van de waterleiding resp. de 
elektriciteitskabels. Er is veel overleg met deze bedrijven om een goed gezamenlijk plan te maken 
en de uitvoering zo slim mogelijk te plannen in de tijd. Belangrijk doel is om de (verkeers)overlast 
voor de omgeving zo klein mogelijk te houden. Dit is een moeilijke opdracht omdat de Meije een 

http://www.veiligemeije.nl/


 
 
 
 
smalle weg is en er niet veel omleidingsroutes beschikbaar zijn. Als er een concept plan klaar is, 
wordt u hierover geïnformeerd. 
 
(Water)bodemonderzoek 
Het bedrijf Certicon gaat in de maanden januari en februari 2020 onderzoek doen naar de kwaliteit 
van de waterbodem en grondbodem. Er worden in de wegberm en in sommige voortuinen (op 
gemeente grond), met handboringen kleine monsters genomen van de bodem. Vooraf krijgen de 
desbetreffende bewoners een bericht. Bij voorbaat dank voor de medewerking. 
 
Voorbereidingen plaatsen damwand 
Op het deel van de Meije tussen huisnummers 187 - 219 wordt een stalen damwand geplaatst. Het 
plaatsen van de damwand kan trillingen in de bodem veroorzaken. Wij hebben veel aandacht voor 
het voorkomen van schade aan woningen of bedrijfsgebouwen door trillingen. Hiervoor nemen we 
verschillende maatregelen.  
Om goed rekening te kunnen houden met uw eigendommen, bieden wij deze woning-eigenaren 
aan om vooraf een opname van de bouwkundige staat van de gebouwen te maken. Dit betreft 
gebouwen binnen een afstand van circa 50 meter tot de toekomstige damwand. Deze vooropname 
helpt ook om eventuele schade achteraf objectief en duidelijk vast te kunnen stellen. De 
vooropname wordt uitgevoerd door het onafhankelijk expertise-bureau Van Monsjou & Partners 
en wordt door het project betaald. De eigenaren ontvangen achteraf een afschrift van het rapport. 
De aanbieding voor de vooropname aan deze eigenaren wordt eind januari verzonden. 
 
Keukentafelgesprekken 
In de eerste maanden van 2020 willen we op elk adres concrete afspraken maken over uitvoering 
van het project en het obstakelvrij maken van de 50cm-wegberm. De overeengekomen afspraken 
zetten we op papier. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

 
Informatiebijeenkomst Waterwet 
In het eerste kwartaal van 2020 worden de plannen vertaald in een projectplan Waterwet. Voordat 
dit projectplan officieel ter inzage wordt gelegd, wordt een volgende bewonersbijeenkomst 
georganiseerd. De verwachting is april. U ontvangt op een later moment meer informatie. 
 
Eindejaarsgroet 
Het jaar 2019 is bijna voorbij. Er zijn onderzoeken uitgevoerd, ontwerpen gemaakt en veel 
gesprekken gevoerd. Het project is concreet geworden. Bedankt voor uw gastvrijheid, openheid, 
eerlijkheid en vertrouwen.  
 
Het projectteam wenst u gezellige feestdagen, een goede oudejaarsavond en een gelukkig 
nieuwjaar. Tot ziens in januari 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
H. Verkerk (omgevingsmanager) 


