NIEUWSBRIEF

Planning

Communicatie

Het project is ingedeeld in drie fasen:
• Verkenningsfase: begin 2019 gereed
• Planuitwerkingsfase: begin 2020 gereed
• Realisatie: eind 2021 gereed

• U ontvangt deze nieuwsbrief huis aan huis omdat
we de mensen die thuis onvoldoende digitale
voorzieningen hebben ook willen informeren.
Maar u kan daarnaast deze nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen. U kan zich hiervoor aanmelden via
www.veiligemeije.nl

Verkenningsfase

• Uitnodigingen voor informatieavonden ontvangt u per
post. De volgende informatieavond is op 10 oktober.

Eind 2017
Start samenwerking
gemeente Woerden
en waterschap.

Maart 2018
Plan van aanpak
ondertekend en
gezamenlijke
projectteam van start.

Juni 2018

Augustus 2018

Eerste informatieavond
voor bewoners en
grondeigenaren van de
Meije tussen de Hazekade
en de Hollandse Kade.

Eerste bijeenkomst
klankbordgroep
‘Samenwerken aan een
Veilige Meije’.

September 2018
Meest kansrijke
alternatieven voor
de inrichting gereed.

10 oktober 2018
Tweede informatieavond
en keukentafelgesprekken
met de bewoners.

December 2018
Voorkeursalternatief
gereed.

Maart 2019
Bestuurlijke
besluitvorming
over vervolg.

• Keukentafelgesprekken: voor inwoners, in het
Woerdense deel van de Meije, waar straks direct
voor hun woning werkzaamheden gaan plaatsvinden
organiseren we een keukentafelgesprek. We komen
dan bij u langs, en inventariseren uw persoonlijke
situatie. Wilt u weten of u hier voor in aanmerking
komt, stuur dan een mail naar
rinke.van.der.veen@hdsr.nl
• Wilt u meer informatie: kijk op www.veiligemeije.nl
voor al het laatste nieuws.

Volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief zoomen we onder andere
in op de waterveiligheid. We leggen u dan uit wat
er bedoeld wordt met de verschillende termen van
waterveiligheid. En wat dit betekent voor de kade
en de weg. In elke nieuwsbrief vertellen we u ook
de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen.
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samenwerken
aan een veilige

De Meije:
rivier, kade en weg
De Meije is een zijrivier van de Oude Rijn bij
Zwammerdam. Deze zijrivier ligt tegen de Nieuwkoopse
plassen aan, tot aan het Woerdens Verlaat. Het riviertje
maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk van
boezemwatergangen. De Meijekade is de zuidelijke
oever van het riviertje de Meije. Deze kade is in beheer
bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR). De kade beschermt de polder Zegveld tegen
het water van de Nieuwkoopse Plassen. Deze kade is op
verschillende plaatsen te laag en voldoet niet aan de
veiligheidsnorm. Redenen voor het waterschap om de
kade te moeten versterken.
In maart van dit jaar zijn we gestart met de
verkenningsfase van het project ‘samenwerken aan
een veilige Meije’. We gaan onderzoeken waar de dijk
niet voldoet qua hoogte. Dit doen we door de kade te
toetsen aan de huidige veiligheidsnormen. De openbare
weg (eveneens Meije genoemd) ligt bovenop de kade.
Op bepaalde stukken is ook onderhoud van de weg
nodig. De weg is in beheer bij de gemeenten Woerden
en Bodegraven-Reeuwijk. Daarom werken we voor dit
project nauw samen met deze gemeenten.

Hoogheemraad De Jong:

“Ik ben blij dat we deze opgave
echt samen met de gemeente
Woerden op gaan pakken. Dit doen
we niet alleen in woord. Door het werken
met een integraal projectteam liggen de
belangen van beide organisaties steeds op
tafel. Dit voorkomt het langs elkaar heen
werken en dat vind ik een erg belangrijke
voorwaarde. Ik heb er vertrouwen in.”

Samen met
gemeenten, Woerden
en Bodegraven
Het waterschap maakt samen met de gemeente
Woerden plannen voor een verbeterde weg en een
veilige kade in het Woerdense deel van de Meije
(tussen de Hazekade en de Hollandse Kade).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van ‘Samenwerken
aan een veilige Meije’. Dit project is een gezamenlijk
project van de gemeente Woerden en
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Voor meer informatie www.veiligemeije.nl

De weg van de Meije in Bodegraven-Reeuwijk is toe
aan groot onderhoud. De gemeente BodegravenReeuwijk gaat daarom delen van de weg vervangen
en bermen herstellen. Het gaat om de eerste 2 km van
lees verder ð

de Meije (tot nr. 55). Aan het tweede deel van de Meije
in Bodegraven-Reeuwijk zullen lokaal kleine reparaties
worden uitgevoerd.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens
om de werkzaamheden in 2018 uit te laten voeren.
De gemeente is nog in gesprek met de aannemer
over de definitieve planning.

Wethouder Bolderdijk, gemeente Woerden:

“We vinden het ook allebei,
zowel gemeente als waterschap,
belangrijk dat we deze opgave
samen met de inwoners en gebruikers
van het gebied oppakken. Zij maken
immers dagelijks gebruik van de weg en de
omgeving. We merkten al dat inwoners het
over veel punten eens zijn maar soms zijn
er ook onderlinge meningsverschillen. Deze
uitdagingen gaan we dan samen oplossen.”

Ingenieursbureau RPS
ingehuurd
Ingenieursbureau RPS is door het Waterschap en de
gemeente ingehuurd voor de verkenningsfase. De
komende tijd zal RPS het verkennende onderzoek
uitvoeren, alle uitkomsten van eerder onderzoek (uit
2012 en 2014) bestuderen en input van bewoners
verwerken. Al deze informatie verwerken ze tot een
aantal meest kansrijke inrichtingsmogelijkheden.
In september zijn de eerste alternatieven voor
de uitwerking gereed en die bespreken we met
bewoners tijdens keukentafelgesprekken en bij de
2e informatieavond in oktober.

Samen met de
omgeving
Het waterschap en de gemeente Woerden gaat voor
dit project samenwerken met de directe omgeving.
Onder andere door:
1) H
 et rechtstreekse contact. Bijvoorbeeld via
inwonersavonden waarbij alle aanwonenden welkom
zijn. Of via keukentafelgesprekken. We komen dan
bij u thuis zodat we uw persoonlijke situatie kunnen
bespreken. Of, als de situatie zich ervoor leent, doen
we dit met een aantal buren samen.
2) Samenwerking met de klankbordgroep. Deze
groep bestaat uit het bestaande Buurtcomite
Stichtse Meije, aangevuld met vertegenwoordigers
namens belangenorganisaties en bewoners die
zich hiervoor aanmelden. Ze zetten zich in voor de
algemene kwaliteit & leefbaarheid van de Meije
(gebruik, woonomgeving en landschap) door het
samenbrengen en verbinden van het collectieve
belang. De klankbordgroep bespreekt dus niet de
individuele knelpunten, hiervoor kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager.

Volop belangstelling
1e informatieavond

Lantaarnpalen
langs de Meije

Zo’n 50 mensen
bezochten de
informatieavond over
het verbeteren van de
weg en de dijk langs
de Meije (gemeente
Woerden). Tijdens de
avond op 20 juni 2018
lichtten waterschap en
gemeente toe wat het
project inhoudt en wat
de planning is.

Veiligheid
voorop
Doel van de avond was
het inventariseren van
ervaringen langs de Meije met de dijk en de weg. Hoe
staat het met de verkeersveiligheid? Ervaren inwoners
wateroverlast en wat vinden ze van de bermen en de
obstakels langs de weg? Welke oplossingen zien ze nu
al? Het was een energieke avond en het projectteam
haalde veel informatie op, waarvoor dank! De input
van het gebied nemen we waar mogelijk mee in het
bedenken van oplossingen voor dijk en weg.

Tijdens de 1e informatieavond bleek dat niet goed
functionerende lantarenpalen voor veel mensen een
ergernis is. Deze actie is gelijk opgepakt. Een defecte
lantaarnpaal bij een inwoner voor de deur wordt
vervangen. Vogels zijn in het armatuur gaan zitten en
hebben schade aangericht. Dezelfde inwoner bood aan
om de rest van de lantaarns ook even te controleren,
waarvoor dank! Er bleek nog 1 andere lamp defect.
Ook die is meegenomen in de reparatieronde.
Voor het goed laten
functioneren van de
verlichting hebben we
uw hulp ook nodig.
Ziet u een defecte lamp
of schade: meld dit
dan zo snel mogelijk.
De gemeente heeft
op alle palen stickers
geplakt met daarop het
betreffende nummer.
Geef dit nummer plus
het dichtstbijzijnde
huisnummer door
en dan wordt het
probleem aangepakt.

Hoe meld ik defecte
openbare verlichting?

 Defecte

lantaarnpaal?



Noteer:
• nummer
lantaarnpaal
• huisnummer
dichtstbijzijnde
huis



Bel 14 0348
of ga naar woerden.nl



Het probleem
wordt zo snel mogelijk
opgelost.
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