Dorpsplatform
Zegveld

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 1 december 2009 om
20.00 uur in de Milandhof te Zegveld.
Aanwezigen op AB vergadering:
Henk van Dam (voorzitter), Jan Pieter Duys (huismeester SWW, waaronder Zegveld), Cor Doets
(wijkagent), Roland Meivogel (jongerenwerker), Nils Verwer (SWW), Nanda de Ridder
(dorpsambtenaar), Piet Brak (vice voorzitter), Piet Bremmer (db lid), Herman Vergeer,
Geertje Bol, Manon Verheul, A. Angenent, Wim Oudijk, Joop Verlaan, Inger van Mourik, Mees van
Elk, Jan van Amerongen (allen ab leden), Leon Kastelein en Klaas van Elk (OVM), Mike Smulders,
Alex de Kruijf (toehoorders), Cok Hoogerbrugge (raadslid), Jolanda van Tol (Woerdense
Courant), Paul Vonk (secretaris/penningmeester).
Afwezig met kennisgeving:Wim Groeneweg, Jaap van de Knaap, Corry Vink, Peter Vermeij, Mark
van Pelt (wijkcoördinator).
A G E N D A :
 Opening
Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Het DB trakteert omdat er
positieve ontwikkelingen zijn met betrekking tot een aantal belangrijke punten.
 Mededelingen
- Wim Groeneweg heeft helaas op het laatste moment af moeten zeggen en is dus niet
aanwezig.
- Zie voor de afwezigen hierboven.
- De bouw aanvraag voor de vernieuwing van het Ooievaarsdorp/onderkomen
kleinveeteeltvereniging wordt op korte termijn ingediend. Het DB heeft de
verenigingen ondersteund bij de subsidie aanvraag. Dit heeft geresulteerd in een flinke
subsidie van Leader (Europese subsidie).
- Dinsdag heeft een delegatie van het DB overleg met de gemeente inzake de
verschillende verkeerspunten.
 Kennismaking wijkhuismeester SWW
Sinds 1 oktober werkt de SWW met wijkhuismeesters. Voor Zegveld is dit Jan Duijs.
Jan komt vanavond kennismaken. Jan vertelt het een en ander over zijn werkzaamheden. Dit
betreft het inventariseren van verlichting, straatverlichting, signaleren van zaken aan SWW,
politie, gemeente, etc.

 Ingekomen en verzonden stukken
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Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Deze stukken
konden worden ingezien bij de secretaris. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
 Het AB kan zich vinden in de voorgestelde acties uit de lijst van ingekomen stukken.
Factor G wordt dus de volgende keer uitgenodigd.
 Marc van Pelt heeft met betrekking tot de overhangende stuiken in de tuin van wijlen den
Hollander via de mail laten weten dat de tuinman zaterdag a.s. de struiken zal snoeien.
 Aanbieding van de OVM van een ‘dorpsklok’
Leon Kastelein en Klaas van Elk zijn namens de OVM aanwezig. De OVM heeft dit jaar haar
100 jarig jubileum gevierd en wil aan de dorpsgemeenschap een blijvend kado schenken,
waarbij aan een ‘dorpsklok’ wordt gedacht. Met behulp van een Power Point Presentatie laten
zij een concept-ontwerp zien met daarbij drie mogelijke locaties:
a. Nabij Stoof (waar het oude benzinestation stond) tussen het fietspad en de weg;
b. Groenstrook, nabij de Coöp;
c. Nabij de voormalige Rabobank.


De locaties worden toegelicht en besproken. Het AB spreekt de voorkeur uit voor de locatie nabij
Stoof, hetgeen ook de voorkeur was van de OVM. De suggestie wordt gedaan om in de klok een
temperatuurmeter aan te brengen (met name ook handig in verband met verkeersveiligheid).
Onder een hartelijk applaus wordt de OVM bedankt voor de geste.
6. Verslag 29 september 2009
 Het verslag is tekstueel ongewijzigd vastgesteld.
 Naar aanleiding van:
o Er was inderdaad een stembureau in de Meije. Door middel van een stempas konden
de Meijenaren daar gaan stemmen. De Meijenaren hebben er toen een brief over
gehad.
o In Zegveld zijn AED’s (defibrillatoren) aanwezig bij: Siveo, Coöp, Verbeek
(fysiotherapeut), dokter Quaak, Kruijt (kaasveredeling), Bolton. Wellicht dat er in
de toekomst ook nog een in de Milandhof en bij de tennisvereniging komt te hangen.
o Met betrekking tot het plannetje inrichting omgeving Kunstbank meldt de
voorzitter dat dit is losgekoppeld van het Dorpsplatform. Piet Bremmer, db lid van
het Dorpsplatform én eigenaar van de Cöop vindt het verstandig om beide rollen te
splitsen. Hij zal derhalve privé het stukje in ontwikkeling nemen (zoals de
Milandhof). Hij suggereert dat er wellicht ook twee bankjes kunnen worden
geplaatst. De OVM en het Dorpsplatform melden zich ‘spontaan’ aan.
o Wim Oudijk vraagt of er al ontwikkelingen zijn rondom de ontsluiting van het
parkeerterrein achter de Milandhof. Nanda meldt dat dit dinsdag a.s. in het overleg
met het DB aan de orde zal komen.
o Nanda geeft aan dat de kruising nabij de Coffeeshop inderdaad binnen het
korpsoverleg is besproken en de aandacht van de politie heeft.
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7. Plannen ‘Goudriaan’
Henk meldt dat het bestemmingsplan met een paar weken in procedure wordt gebracht.
Afhankelijk of er bezwaren binnen komen zal de uitvoering wellicht volgend jaar van start
kunnen gaan. Uiteraard hoopt het dorpsplatform dat er geen bezwaren zullen binnenkomen
zodat zo snel mogelijk met woningbouw gestart kan worden. Verder meldt Henk dat ERA de
Koning in samenwerking met het Dorpsplatform een woningbehoefte onderzoek gaat houden
om te peilen aan welke woningen de Zegvelders behoefte hebben. Bezien zal worden of de
vraag van de werkgroep zorg hierin meegenomen kan worden.
8. Servicepunt
Er heeft een klein artikel in het AD gestaan over het servicepunt. Noch de SWW, noch de
Rabobank, noch het Dorpsplatform was hiervan de bron. Gebleken is dat deze berichtgeving
bij de gemeente vandaan komt. De pers heeft geciteerd uit een collegebesluit.
Vrijdag 20 november jl. heeft een delegatie van het DB overleg gehad met de beoogde
directie van de te fuseren Rabobanken. Beide partijen zijn van mening dat het mogelijk moet
zijn om door middel van een ‘doorstart’ een succes van het servicepunt te maken. De
servicepunten in de Ronde Venen (bijvoorbeeld in de kern Wilnis) zijn hiervan goede
voorbeelden. Dit betekent dat er sprake moet zijn van vaste openingstijden, van een gastvrije
ontvangst, maar vooral ook een voldoende aanbod van diensten (zowel van de SWW, de Rabo
als van de gemeente Woerden). Samen met het sociale aspect móet dit tot een succes kunnen
leiden! Het DB en de Rabobank hebben afgesproken een ‘tegenbegroting’ te maken, aan de
hand waarvan de gemeente moet worden overtuigd dat het servicepunt een eerlijke kans moet
krijgen.
Nils geeft aan dat de SWW, de Rabobank en de gemeente vorige week donderdag bij elkaar
zijn geweest. Hieruit is de vraag voortgekomen of het niet mogelijk is om met vrijwilligers te
draaien. Deze zouden een korte opleiding kunnen krijgen.
Cok geeft aan dat in alle kernen, behalve Zegveld een wijksteunpunt geopend is en vraagt zich
af waarom dit om financiële redenen niet in Zegveld gerealiseerd zou kunnen worden? Hij zou
ook de realisering van zo'n wijksteunpunt vanuit een andere visie, namelijk vanuit de zorgkant,
zoals de andere steunpunten tot stand willen brengen. Cock vindt de Zegge een betere lokatie,
omdat daar altijd al mensen (de ouderen) komen die ook gebruik zouden kunnen gaan maken
van het steunpunt.
Het AB vindt dat de lokatie van het servicepunt in de Cöop gehandhaafd moet blijven.
Afgesproken wordt dat het DB met een plannetje komt. Kernpunten zijn dat er voldoende
aanbod van producten moet zijn, er sprake moet zijn van vaste openingstijden (elke morgen),
een vast aanspreekpunt, gastvrije ontvangst, de gemeente, de Rabobank en de SWW mee
moeten doen. Andere participanten zijn natuurlijk welkom.

9. Actie rondom Oud en Nieuw
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Vanavond zijn diverse partijen bij elkaar geweest (Siveo, Milandhof, gemeente, jeugdwerk,
politie, brandweer, Dorpsplatform). Hierin zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de oud
en nieuw viering. Er zal in ieder geval weer worden geflyerd.
10. Evaluatie thema avond veiligheid
Het AB is tevreden over de organisatie en het verloop van de avond. Manon vraagt of het
tijdstip wat eerder bekend kan worden gemaakt. Paul antwoordt dat het tijdstip tijdig bekend
was, maar dat er voor gekozen is het moment van huis aan huis flyeren zo dicht mogelijk tegen
de datum te laten vallen. Afgesproken wordt dat belangrijke data in de Berichtgever worden
gezet.
11. Deltaplan
Manon vraagt of er al overleg is geweest met de gemeente over het beheerplan wegen. Paul
antwoordt dat het beheerplan nog niet aan het DB is voorgelegd.
Henk kondigt een heuglijke mededeling aan: In 2010 zal de Hoofdweg (buiten bebouwde kom)
worden aangepakt! Het AB is hier zeer content mee. Het Dorpsplatform heeft veel moeten
pushen en zeuren, maar eindelijk gaat het dan toch gebeuren. Er zal voor overleg en
communicatie een werkgroepje worden geformeerd vanuit het Dorpsplatform, de gemeente
en enkele aanwonenden (zoals bij het opknappen van het deel binnen de bebouwde kom).
Tevens deelt Henk mede dat hij van de gemeente heeft gehoord dat de Molenweg, vanaf
ongeveer het Pannaveld, aangepakt zal worden. De weg is slecht en de bermen zijn zelfs
verkeersgevaarlijk.
12. Bouw Milandweg
Het kan niet op. Ook met betrekking tot de starterswoningen is er goed nieuws! Nog dit jaar
zullen de bomen worden gekapt en half januari a.s. zal gestart worden met het bouwrijp
maken. Als er geen tegenwind is, zal de eerste paal eind februari de grond in kunnen. De
oplevering wordt dan een krap jaar later verwacht.
Eindelijk, eindelijk is het dan zover en uiteraard is het Dorpsplatform hier enorm blij mee.
Hopelijk zal er half januari voor de starters een informatie avond worden gehouden. In de
Berichtgever zal aandacht aan dit onderwerp worden besteed.
13. Hondenpoep (zie bijlage)
Omdat er ook geflyerd is voor de thema avond veiligheid is de eerste paal voor de
hondenpoepbordjes en de flyering uitgesteld tot 11 december a.s. De eerste paal zal door
Corry Vink worden ‘geslagen’. Er worden – als het kan – nog twee tekstuele wijzigingen in de
flyer aangebracht. De flyer wordt omstreeks 17 december huis aan huis bezorgd.
Manon meldt dat er klachten zijn ingediend met betrekking tot de overlast van hondenpoep,
maar daarmee wordt volgens haar niets gedaan. Henk geeft aan dat hiervoor de klachtenlijn
moet worden gebeld, maar dat de bewoners elkaar hierop natuurlijk ook gewoon moeten
aanspreken.
14. Financiële stukken
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Het AB stelt de begroting 2010 ongewijzigd vast. Op de subsidie is gekort, maar dit zal –
omdat het werk door ons onbetaald is, zal de korting geen grote gevolgen voor ons hebben,
behalve dan in extra activiteiten, daar is geen budget meer voor.
15. Vergaderdata 2010
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 16 februari 2010. Voor de overige data wordt
een voorstel gedaan als de data van de Berichtgever bekend zijn.
16. Meldingen vanuit het DB inzake bestuursaangelegenheden
- Paul deelt mede dat hij aan het DB heeft verzocht een opvolger voor hem te zoeken in het
DB. Hij benadrukt dat dit niets heeft te maken met het feit dat hij dit werk al tien jaar
doet, hij zou het zo nóg tien jaar kunnen doen. De reden is echter gelegen in het feit dat
de gemeente en hij qua cultuur steeds meer uit elkaar groeien. Paul krijgt steeds meer
problemen met de wijze waarop de gemeente aankijkt tegen klantgerichtheid en
dorpsgericht werken, hoe de gemeente met het Dorpsplatform omgaat en het gebrek aan
inzet, betrokkenheid en visie van de gemeente. De meetlat van Paul ligt duidelijk hoger dan
die van de gemeente en hij vindt het dan, om de belangen van Zegveld niet te schaden,
beter om zijn functie als secretaris te beëindigen. Paul blijft wel in het AB zitten.
Overigens is hij van mening dat het Dorpsplatform in de afgelopen tien jaar heel veel
heeft bereikt en hij hoopt dat het Dorpsplatform op die manier ook door zal gaan het
Dorpsplatform is namelijk heel belangrijk voor het dorp!
- Henk deelt mede dat het DB de aankondiging van Paul betreurt. Paul heeft in die tien jaar
enorm veel werk verricht en resultaten bereikt en het zal niet meevallen iemand van
hetzelfde kaliber terug te krijgen. Henk voegt hieraan toe dat hij vrij hoog op de kieslijst
van de CU staat en dat het niet ondenkbaar is dat hij tot raadslid gekozen wordt. In dat
geval kan hij natuurlijk niet als voorzitter aanblijven en zal ook voor hem een opvolger
moeten komen. Het DB komt op korte termijn met een voorstel naar het AB.
17. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
- Geertje overhandigt een editie van ‘Trouw’ van 30 november jl. met daarin een stukje
van minister Verburg over ‘topdorpen’. Hierin geeft Verburg weer dat vitaliteit in het
achterland net zo belangrijk is als de aanpak van achterstanden in de ‘Vogelaar’ wijken.
Grote steden kunnen niet bestaan zonder een vitaal platteland, zo meldt het artikel.
- Gevraagd wordt wie in de werkgroep Zorg zitten. Henk antwoordt dat hierin zitten:
Kees Timmerman, Geertje Bol, Corry Vink, en mevrouw Overbeek.
- Manon vraagt wanneer de bomen achter de Milandhof worden herplant. Nanda zegt toe
dit te zullen navragen.
- Leon doet de suggestie om op ‘de kop van Zegveld’ een vast bord neer te zetten waarop
verenigingen en instellingen hun activiteiten kunnen aangeven (zoals Koninginnedag,
stratenvoetbal, jubileum OVM, etc.). Henk vindt dit een goed idee en zegt toe hiermee aan
de slag te gaan.
18.
Sluiting
Henk sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 11 december 2009
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