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  Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 
 
 

Verslag van de AB vergadering van dinsdag 19 november 2013.  
 
Aanwezig: 
Victor Molkenboer (burgemeester van Woerden), Henk van Dam (adviserend lid, CU), Cok 
Hoogerbrugge (adviserend lid, CDA), Inger van Mourik, Ko Kromwijk, Manon Verheul,  
Reem Bakker (VVD), Inger van Dijk (jongerenwerk), Corrie  Vink (DB), Rinus van der Does 
(dorpsagent), Marieke van Noort (Progressief Woerden), Herman Groen (Welzijn), 
Herman Lekkerkerker (Welzijn), Karel van Houwelingen, Bram Angenent (Siveo ’60),  
Herman Schuiveling (Milandhof), Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Herman Vergeer, 
Harrie van Opstal (AD Groene Hart),  Mariëtte Rietveld,  Nils Verwer (GroenWest), Paul 
Vonk (secretaris), Nanda de Ridder (Dorpsambtenaar), Piet Brak (voorzitter),  Piet 
Bremmer (DB), Wout den Boer (SterkWoerden), Rinus Verhoeff, Jelle Ypma (Progressief 
Woerden),  Sandra Rigter (Hart van Woerden, Welzijn),  Job van Meijeren (CDA), Pauline 
Emilio, Eric van Eijk, Michel Riemer (gemeente), Mike Smulders, Gerdi van Elk,  
Piet van Oostrum, Dirk Blonk (inwoners),   
 
Afwezig:  
Peter Vermeij, Ruud Kwakkenbos (Rabobank), Stefan van Hameren (VVD), Geertje Bol 
(werkgroep zorg), Jaap van der Knaap, Mees van Elk (Diaconie Nederlands Hervormde 
kerk), Gerrit Gerritse (Berichtgever), Martin Schreurs (dorpswethouder), Jan van 
Amerongen (Siveo ’60). 
 
A G E N D A : 
1. Opening vergadering    
Piet Brak heet een ieder hartelijk welkom. Speciaal welkom wordt de burgemeester 
geheten. Piet deelt de vergadering mede dat er t.z.t. nog een kennismakingsgesprek zal 
worden gepland tussen de burgemeester en een aantal sleutelfiguren. Piet voegt hieraan 
toe dat het de eerste keer in het 13jarig bestaan van het Dorpsplatform Zegveld is dat 
een burgemeester aanwezig is. De burgemeester meldt dat hij het fijn vindt een keer 
aanwezig te kunnen zijn in een vergadering van het Dorpsplatform Zegveld. Hij geeft aan 
dat sociale cohesie vanuit de inwoners komt en de inwoners zelf de samenleving vormen. 
De burgemeester meldt nog dat de haan, die hij op 30 april in Zegveld kreeg,  het prima 
doet! 
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Verder worden de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen welkom 
geheten en de sprekers die een korte presentatie zullen verzorgen. Tenslotte wordt de 
nieuwe jongerenwerker: Inger van Dijk, welkom geheten. Inger van Dijk van Jeugd-Punt 
is ambulant jongerenwerker, in dienst van de gemeente Woerden. Zij heeft drie wijken in 
Woerden in haar pakket (Staatsliedenkwartier, Snel en Polanen en het Centrum) en het 
dorp Zegveld. Daarnaast is Inger werkzaam in de gemeente Alblasserdam. Tot nu toe is 
zij nog geen jongeren tegengekomen in Zegveld. Er zijn wel signalen van hangjongeren 
maar geen directe overlastklachten. Zij zal via verschillende kanalen contact met de 
Zegveldse  
 
jongeren leggen, om te horen of zij iets missen. Waar nodig kan zij ondersteuning bieden 
aan jongereninitiatieven en ze onderzoekt of er behoefte is aan voorlichting(denk aan de 
nieuwe wet op alcohol en drugs) aan jongeren maar eventueel ook aan hun ouders. Als er 
vragen zijn of overlastklachten dan kunt u deze stellen of melden via ivd@jeugd-punt.nl  Voor 
meer informatie over Jeugd-Punt kunt u kijken op www.jeugd-punt.nl ,  

 
2. Presentaties 
- ‘WoerdenWijzer’ (WMO) en Vrijwillige Zorg (Hart voor Woerden) 

‘WoerdenWijzer.nl’ is een ontmoetingsplek op het web. Via de site maakt u 
gemakkelijk contact met buurt- en dorpsgenoten, bijvoorbeeld om (buren) hulp aan te 
bieden of te vragen, samen iets te organiseren, of een tweede leven te bieden aan 
spullen die u niet meer gebruikt. Kortom op ‘WoerdenWijzer.nl’ treft u het sociale 
netwerk voor inwoners van de gemeente Woerden. Daarnaast vervangt 
‘WoerdenWijzer’ het WMO-loket en krijgt een veel bredere functie. Vrijwillige Zorg 
(Hart voor Woerden) is een centrum voor vrijwillige inzet. Door middel van de 
brochure geeft Hart voor Woerden in samenwerking met WoerdenWijzer.nl een 
overzicht van organisaties die vrijwillige ondersteuning bieden aan hen die dit niet 
zelf of met hun persoonlijk netwerk kunnen organiseren. De vrijwillige ondersteuning 
is van groot belang nu er een kanteling in de zorg plaatsvindt. Het is belangrijk dat 
iedereen eerst in de eigen omgeving op zoek gaat naar ondersteuning. Bij buren, 
familie, vrienden, collega’s en vrijwilligers. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden 
gedaan op de professionele organisaties.  

- Bewonersinitiatieven. 
Sandra Rigter van Welzijn Woerden zegt dat steeds meer inwoners zelf initiatieven 
zullen oppakken. Welzijn Woerden faciliteert dat om dat op een duurzame manier te 
realiseren. Het is de bedoeling om hiervoor een onlinevraagbaak te ontwikkelen.  
Nanda merkt op dat er weinig reacties zijn op de evenementensubsidies 2014.  
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3. Mededelingen 
- De dorpswethouder is in verband met vakantie verhinderd.  
- Cok merkt op dat de nieuwe visie wijkgericht werken niet op de agenda staat. Paul 

antwoordt dat het Dorpsplatform Zegveld naar zijn weten dit stuk niet heeft 
ontvangen en zich dus ook geen mening kan vormen over het stuk. Nanda gaat dit 
nog na. Zo mogelijk kan dit op 11 december a.s. op de eindejaarsbijeenkomst van de 
platforms nog even aan de orde komen.  

- In 2014 zal een clinic “observeren en waarnemen” worden georganiseerd, samen 
met de politie voor burgernetdeelnemers. De avond wordt geheel verzorgd door de 
politie. Besloten wordt om de avond in februari a.s. te (laten) organiseren. 
Manon stelt voor om één maal per jaar een proefmelding uit te laten gaan, zodat de 
aangeslotenen weten dat het werkt.  

- Op http://www.politie.nl/nieuws/2013/oktober/28/00-wat-doet-u-tegen-woninginbraak.html  

kunt u zien hoe het met de inbraakcijfers in Zegveld zit. Type daar de vier cijfers 
van uw postcode in. Alle inbraken die de afgelopen drie maanden bij u in de buurt 
gepleegd werden en waarvan aangifte is gedaan, worden op een kaart getoond. 
Nieuwe inbraken staan binnen 24 uur op de kaart. In verband met de privacy van 
bewoners is een punt op de kaart nooit tot een huisadres te herleiden. U kunt 
inzoomen tot op wijkniveau.  

- Het Schakelteam is van start gegaan (zie lijst van ingekomen stukken).  
- De jongerenwerker Arnoud van Rijnsoever draagt aandachtsgebied Zegveld over 

aan  mevrouw Inger van Dijk.  
4. Verslag vergadering 17 september 2013 

- Het verslag is tekstueel ongewijzigd vastgesteld.  
- Naar aanleiding van het verslag, punt 14, deelt Ko mede dat via LTO ook aandacht 

is gevraagd voor het maaien van de bermen.  
5. Ingekomen en verzonden stukken/mededelingen 

Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Deze 
stukken kunnen worden ingezien bij de secretaris.  
 Busverbinding Zegveld – Woerden. Gemeld wordt dat de stadshartondernemers 

het initiatief hebben genomen om a.s. vrijdagavond en zaterdag een busje tussen 
Zegveld en Woerden te laten rijden. Piet verwijst daarnaast naar vragen die het 
CDA aan het College heeft gesteld over een busverbinding op zaterdag.  

 Budget voor rolstoeltoegankelijkheid. Via de mail zijn diverse reacties ontvangen, 
bijvoorbeeld over bomen/lantaarnpalen die in de weg staan, het voetpad aan de 
Hoofdweg dat schuin loopt en problemen bij de Eikenlaan (met dank ook aan Gerdi 
van Elk voor haar reacties). Ondanks de gedane suggesties zijn er nog geen 
concrete voorstellen die hiervoor in aanmerking komen. Tot aan het einde van het 
jaar kunnen nog ideeën worden aangedragen, als deze maar ook nog dit jaar in 
uitvoering kunnen worden gegeven.  
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6. Opening activiteitencentrum in de Florijn 
De Florijn is onlangs geopend. In de plint is een aantal ruimtes verkocht, onder andere 
aan de O.V.M. Vanwege de economische situatie werd gevreesd dat de andere ruimte 
nog een tijdje leeg zou blijven staan. Niets is echter minder waar. In het resterende 
deel van de plint is sinds 1 november jl. het Activiteitencentrum Zegveld geopend.  
Theo Nieuwendijk vertelt op een wervende en enthousiaste manier over dit pas 
geopende activiteitencentrum. Het Activiteitencentrum Zegveld is bestemd voor 
mensen met een verstandelijke beperking, die zelf keuzes willen maken met 
betrekking tot werk en/of dagbesteding. Door bezuinigingen op de gezondheidszorg 
kan niet iedereen een dagbesteding krijgen. Ook in Woerden is hier geen voorziening 
voor aanwezig. Het Thomashuis, ons natuurlijk wel bekend!, heeft besloten zelf een 
dagvoorziening op te zetten voor mensen met een matige handicap, omdat niet 
iedereen geschikt is voor het werkvoorzieningschap de Sluis. Het Activiteitencentrum 
is kleinschalig, flexibel, heeft persoonlijke aandacht, ruimte voor individuele 
ontwikkeling en zelfredzaamheid van cliënten. Er is professionele begeleiding en de 
dagbesteding kan op maat worden gemaakt, passend bij de veelkleurigheid van de 
cliënten met een verstandelijke beperking. In het Activiteitencentrum is een 
winkeltje waar kunstzinnige en andere producten worden verkocht, gemaakt door 
cliënten met een beperking. Ook is er een kunstuitleenpunt. In de winkel is een 
koffie/thee corner voor klanten. Cliënten leren om werkzaamheden in de winkel te 
doen, zoals inpakken, prijzen, het netjes houden van de winkel. Verder is er een grote 
keuken ruimte waar cliënten de mogelijkheid hebben om te bakken en te koken. Vanuit 
hier worden de klanten in de winkel bediend. Cliënten verzorgen koffie/thee met 
eventueel iets lekkers er bij. Ook is er een ontspanningsruimte waar muziek, geuren 
en kleuren de sfeer bepalen, bestemd voor cliënten die na inspanning hun ontspanning 
nodig hebben. Vanuit het activiteitencentrum zijn er veel mogelijkheden om mee te 
werken in de samenleving, zoals: 
 Een boodschappenservice (bijvoorbeeld voor ouderen in de buurt); 
 Een was- en strijkservice (bijvoorbeeld voor plaatselijke bedrijven); 
 Werkzaamheden (diensten) verrichten voor en met de plaatselijke 

middenstand/gemeente. 
Leuk om te noemen is dat het activiteitencentrum al klussen doet en met de  
Milandhof in gesprek is om handdoeken en theedoeken te wassen. (post bezorgen) .  
Ook werkt het activiteitencentrum samen met de Blauwe Meije. Voor meer informatie  
kan een mail worden gezonden aan info@activiteitencentrumzegveld.nl  of een  
telefoontje worden gepleegd met 06-1308 4053  of 06 – 8320 0030. Op 7 december  
a.s. houdt het activiteitencentrum een open dag. Theo wordt hartelijk bedankt voor  
zijn enthousiaste verhaal, dit wordt  met een luid applaus vanuit de zaal ondersteund!! 
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7. Strooischema 
Dit punt is de vorige keer aan de orde geweest. In het Dorpsplatform is gesteld dat 
het redelijk is om te vragen de Willem Alexanderstraat en de Eikenlaan in het 
strooischema op te nemen. De gemeente meldt dat de strooiroutes momenteel iets 
worden aangepast, maar dat dat voornamelijk de aanvullende verbindingen in de 
fietsroutes zijn. Uitgangspunt is dat iedereen die binnen de bebouwde kom woont, 
binnen 350 meter op een gestrooide route moet kunnen rijden. Buiten de bebouwde 
kom is dit 500 meter. Volgens de gemeente voldoen de strooiroutes aan dit criterium, 
ook in Zegveld. Gerdi vraagt zich af of de afstand vanaf de W. Alexanderstraat naar 
de Middenweg niet langer is dan 350 meter. Manon vraagt wanneer het strooibeleid 
wordt vastgesteld. Nanda antwoordt dat dit na de winter gebeurt op basis van een 
evaluatie van de afgelopen winter. Voor dit moment geldt dus het strooischema dat na 
de vorige winter is vastgesteld. Piet nodigt de mensen uit om knelpunten door te 
geven aan het Dorpsplatform.  

8. Zorgwoningen 
In twee gemeenten heeft Futura van financiers  toestemming gekregen om plannen te 
ontwikkelen. De aanvraag voor Zegveld is inmiddels ook voorgedragen. Inmiddels 
worden alvast wel tekeningen gemaakt. Met de gemeente is afgesproken dat medio 
voorjaar 2014  de plannen van Futura meer concreet  moeten zijn.  

9. Visie Zuidzijde Zegveld 
Piet meldt dat het bij de presentatie van de Visie op 18 september een druk bezochte 
avond was, waar Paul vanuit het Dorpsplatform Zegveld nog een kleine toespraak 
heeft gehouden en het standpunt van het Dorpsplatform heeft toegelicht. Er zijn 18 
schriftelijke reacties binnengekomen.  
De beantwoording op de reacties op de visie loopt vertraging op. Gebleken is dat nog 
overleg met de provincie nodig is om definitief de reactienota naar het college te 
sturen.   De planning wordt als volgt: eind november vaststelling door het college, eind 
januari vaststelling in de gemeenteraad.  
 
Vanuit de aanwezigen wordt gesteld dat de gemeente nog met persoonlijke 
reactie/terugkoppeling naar de bewoners zou komen die een reactie aan de gemeente 
hebben gestuurd. Dit wordt door Theo bevestigd, ook hij heeft dit op de 
presentatieavond  horen zeggen De bewoners vrezen dat de gemeente die belofte niet 
zal nakomen.  

10. Dorpsplan  
De vorige vergadering is afgesproken dat alle AB leden na zouden denken over punten 
voor het nieuwe Dorpsplan. Het Dorpsplan dateert van eind 2009 en heeft een 
“werking” van vijf jaar en moet dus in 2014 worden geactualiseerd. Het Dorpsplan is 
deels een visiedocument (strategisch van aard) en deels tactisch van aard.  
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Aan de hand van een aantal sheet gaat het AB met elkaar in gesprek. Op de sheets 
staan al de navolgende punten voor de komende planperiode: 
 Zorgcomplex op locatie Pionier; 
 Vaststellen visie Zegveld, Zuidzijde; 
 Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan Zegveld Zuidzijde; 
 Inhaalfase en volgende fasen woningbouw; 
 Ophoging overige straten en Nijverheidsbuurt; 
 Verbetering openbaar vervoer; 
 Behoud maatschappelijke en sportvoorzieningen.  

Vanuit de vergadering worden de volgende suggesties ter overweging nog 
toegevoegd: 

 Wijzigingen sociaal domein (er komt veel naar de gemeente, waar gaan de gaten 
vallen, heeft het Dorpsplatform hierin een rol?); 

 Veiligheid water. Bij de hevige regenval onlangs stond het water enorm hoog en 
leek het overtollige water maar langzaam te worden weggepompt. Dit probleem is 
ook in de Meije aan de orde. Op verschillende plaatsen stroomde het water over de 
Meije(dijk). Wellicht is het zinvol een thema avond ‘Water’ te organiseren? 

 Blijvende zorg voor onderhoud openbare ruimte (schoon, heel en veilig); 
 Sociale kaart voor Zegveld opstellen; 
 Recreatieve fiets- of wandelroute uitzetten . 
 

11. Opvolging ophoging overige straten 
Nadat het restant straten aan de zuidzijde is  opgehoogd, volgt de ophoging van de 
wijk Broeksloot (Boschsloot, Korensloot en Broeksloot). In het 1e kwartaal 2014 start 
de inwonersparticipatie, dus dan worden de  inwoners uitgenodigd mee te praten. De 
planning wanneer de werkzaamheden starten is nog niet definitief. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden voor de nieuwe beschoeiing en de ophoging van de  rest van de 
Molenweg van start gegaan! De ophoging van de Prunuslaan, Eikenlaan, deels 
Populierenlaan, Esdoornlaan, Elzenlaan en deels Middenweg zal medio januari/februari 
a.s. van start gaan. Het Dorpsplatform zal de gemeente om aandacht vragen voor de 
Nijverheidsbuurt. Herman Vergeer meldt dat op een aantal plaatsen in de Meije het 
water regelmatig over de weg (Meijedijk) loopt. Ook hiervoor zal bij de gemeente 
aandacht worden gevraagd. 

12. Ontwikkelingen Nijverheidsbuurt 
De gemeente zal op 9 december a.s. met de ondernemers van de Nijverheidsbuurt om 
tafel gaan. De gemeente wil graag een zogenaamde Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) 
starten. Binnen zo’n BIZ kunnen de ondernemers dan allerlei zaken oppakken , van 
onderhoud, tot beveiliging, beheer, etc.  
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13. Groenvervangingsplan 
In 2014 (of later) zullen werkzaamheden verricht worden aan de Hazekade 
(vervanging bomen), het centrum (Kastanjebomen), aan de Milandweg (nieuwe 
aanplant). Ko meldt dat de bomen langs de Hazekade niet in orde zijn (rups, schimmel) 
en op korte termijn vervangen moeten worden. De nieuwe bomen zullen iets meer naar 
achteren worden geplaatst, zodat er minder maaischade zal ontstaan. Verder meldt 
Ko dat de dode takken in de Kastanjes in het centrum er uit gehaald zullen worden. 
Als dit geen soelaas biedt, dan zal bezien moeten worden welke alternatieven er zijn.  
Tenslotte, zo meldt Ko, is gevraagd om Essen langs de Milandweg (Oostzijde) te 
vervangen, maar hier is nog geen budget voor. Jaap Verhoog –groendeskundige van de 
gemeente Woerden - kon vanavond niet aanwezig zijn, maar zal de vergadering van 
februari a.s. bijwonen.  

14. Data vergaderingen 2014 
Van de gemeente is een overzicht ontvangen van commissie- en raadsvergaderingen in 
2014 en van de Berichtgever zijn de deadlines ontvangen. Hierop zullen de data van de 
vergaderingen van het Dorpsplatform worden afgestemd. De vergaderingen zullen in 
februari – juni – september – december worden gehouden.     

15. Rondvraag. 
 Dhr. Blonk (Nijverheidsbuurt) meldt dat de parkeerbelasting en de kruising op de 

Nijverheidsbuurt tot verkeersonveilige situaties leiden. Hij stelt voor de snelheid 
terug te brengen tot 30 km.  

 Manon meldt dat in de Milandweg (weg+fietspad) nabij de overgang naar gemeente 
Nieuwkoop slechte stukken zitten.  

 Inger meldt dat rondom lichtmasten en verkeersborden en bij de hovelingen nog 
niet gemaaid is en bij de Nijverheidsbuurt nog niet gesloot is. De volgende keer zal 
Jaap Verhoog aanwezig zijn, zodat dit besproken kan worden. 

 Mariëtte Rietveld meldt dat er rondom het Peuterspeelzaalwerk veel gaat 
veranderen. Hierover is ruim gecommuniceerd richting ouders.  

 Nils Verwer deelt mede dat dit de laatste vergadering is die zij zal bijwonen, zij 
gaat met pensioen! Nils deelt nog even mede dat ‘Thuiszorg Woerden’ en 
GroenWest ideeën hebben om de huidige ouderenwoningen aan de Boschsloot deels 
om te vormen voor het ‘Thuishuisconcept’. Piet bedankt Nils voor al die jaren dat 
zij haar bijdrage aan het wel en wee van het dorp heeft geleverd.  

 Piet van Oostrum meldt dat het digitale meldpunt klachten goed werkt. 
 Paul spreekt zijn zorg uit over de belasting van vrijwilligers en mantelzorgers. De 

overheid, inclusief gemeente, gaan uit van een “slanke overheid, sterke 
samenleving”. Paul stelt dat dit niet ingegeven is door een visie of filosofie, maar 
door platte bezuinigingsdrift en vraagt zich af of wel eens aan de burger is 
gevraagd wat zij daarvan vinden. Hij stelt verder dat een maatschappij niet door  
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de overheid maakbaar is, maar zichzelf vormt. Zijn zorg bestaat er uit dat met 
name in dorpen als Zegveld al sprake is van een meer dan gemiddelde 
betrokkenheid en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Een dorp als Zegveld 
zorgt al voor elkaar. Als wij dan zien dat mensen steeds langer moeten werken 
(waardoor vrijwilligers ook later beschikbaar komen voor verenigingen e.d.) en de 
plannen van de overheid en gemeente daarbij optellen, dan moeten de toch al zwaar 
belaste vrijwilligers/mantelzorgers nóg meer gaan doen, waardoor het risico 
bestaat dat zij afhaken of moeten opgeven.  

16. Sluiting.  
Piet sluit om 22.40 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.  

 
 

**** 
 
 
 


