Dorpsplatform
Zegveld
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 16 februari 2010 om
20.00 uur in de Milandhof te Zegveld.
Aanwezigen op AB vergadering:
Henk van Dam (voorzitter), Nils Verwer (SWW), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Piet Brak
(vice voorzitter), Geertje Bol, Manon Verheul, Corry Vink, A. Angenent, Arie Langerak, Joop
Verlaan, Jaap van der Knaap, Inger van Mourik, Mees van Elk, Jan Brinkhaus, Jan van Amerongen
(allen ab leden), Klaas van Elk (OVM), Mike Smulders, Alex de Kruijf, Gerdi van Elk, Joke
Overbeek, Herman Lekkerkerker, Cobi Lekkerkerker, Gerrit Gerritse (toehoorders), Jolanda van
Tol (Woerdense Courant), Ruud Kwakkenbos (directeur Rabobank, buitengebied), Sonja
Daalhuizen (Zuwe Zorg), Paul Vonk (secretaris/penningmeester).
Afwezig:Wim Groeneweg, Peter Vermeij, Cok Hoogerbrugge, Herman Vergeer, Piet Bremmer.
A G E N D A :
 Opening
 Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
 Henk deelt mede dat Wim Groeneweg op het laatst heeft moeten afzeggen vanwege
het afscheid van de secretaris van Woerden. Piet Bremmer is jarig en daarom afwezig.
Verder zijn Cok, Herman en Peter afwezig.
 Ingekomen en verzonden stukken
 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.
 Kennismaking nieuwe wijkverpleegster
Sinds Augustus is mevrouw G. Daalhuizen binnen Zuwe Zorg aangesteld als de
wijkverpleegkundige van Zegveld, Woerden centrum en Bomen-, Bloemenbuurt. Zij stelt zich
aan het Dorpsplatform voor. Zowel vanuit de overheid als binnen de Zuwe wil men de functie
meer zichtbaar maken in de wijk. Zij zal een stukje schrijven om zich ook via de Berichtgever
voor te stellen. Zij mailt dit direct aan de Berichtgever.
 Verslag 1 december 2009
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 Naar aanleiding van:
o Piet Bremmer is inzake het inrichten van de omgeving van de kunstbank nog in
overleg met de gemeente. De OVM en het Dorpsplatform Zegveld zullen allebei een
bankje schenken.
o Henk vraagt of er bij de AB leden reacties zijn binnengekomen om het
hondenpoepbeleid, de aangegeven uitlaatplekken, etc. Er zijn weinig reacties
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binnengekomen. Het lijkt er echter op alsof sommige mensen nog steeds hun hond
op de verkeerde plek uitlaten. De situatie wordt nog even aangezien.
o Henk heeft de actie met betrekking tot het plaatsen van een evenementenbord nog
niet ingezet, maar zal dit op korte termijn doen.
o De bomen achter de Milandhof worden herplant.
 Aanbieding van de OVM van een ‘dorpsklok’
Er heeft zich het nodige rondom de ‘dorpsklok’ afgespeeld. Uiteindelijk heeft onze
wijkwethouder zich zelf met de zaak bezig gehouden. Hij heeft toegezegd dat de klok er ook
komt. Klaas verwacht dat er op korte termijn tot zaken kan worden gekomen en dankt ook de
dorpsambtenaar voor haar inzet in deze.
6. Plannen ‘Goudriaan’
Met betrekking tot de Nijverheidsbuurt zijn er wat hobbels geweest. Het bestemmingsplan
kan nu in procedure. De volgende keer is er wellicht meer informatie. Er is nog geen uitslag
van het woningbehoefte onderzoek.
7. Servicepunt
De secretaris heeft onlangs de gevraagde informatie gehad om een contra berekening te
maken. Hij zal dit op korte termijn doen, waarna het DB, samen met de partners, zich zal
richten tot de gemeente. Zijn insteek is halve dagen open met één betaalde kracht en één
vrijwilliger. Er gaan geruchten dat de ZUWE met de ‘ouder-kind-zorg’ uit de ruimte in de
Milandhof gaat. Jan Brinkhaus geeft aan dat dit in ieder geval niet vóór 1 juli a.s. zal zijn.
8. Evaluatie Oud en Nieuw
Afgezien van een klein incidentje, is de nacht van Oud en Nieuw redelijk verlopen.
9. Ontwikkelingen voormalige Rabobank
De procedure loopt. Er is nog geen nieuws te melden.
10. Ontwikkelingen werkgroep Zorg
Geertje doet verslag van de werkgroep ‘wonen en welzijn’. Er is een overleg geweest en er
zijn schetsen gemaakt van een mogelijke locatie t.b.v. ‘zorgwoningen’. Dit wordt verder
uitgewerkt en zo mogelijk voorzien van een financiële onderbouwing. Het zal moeilijk zijn om
een dagopvang te creëren omdat de indicaties van het CIZ afnemen. Medio april wordt van de
werkgroep een voorlopige stand van zaken verwacht.
11. Thema avonden 2010
Het DB heeft – mede gezien de komende bestuurswisselingen – voorshands geen thema
avonden ingepland. het AB geeft als suggesties mee: ‘ouder-kind-zorg’ (zuigelingenzorg,
kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, etc.).
12. Renovatie Hoofdweg/Molenweg
Onlangs heeft het DB een overleg gehad met de gemeente. Het is duidelijk dat de gemeente
de zaak voortvarend oppakt. De werkgroep is daar erg blij mee. Dit betekent wel dat er
snelheid gemaakt moet worden en de werkgroep adequaat moet kunnen reageren. Overigens
‘schrikt’ het AB van de aantallen voertuigen die dagelijks over de Hoofdweg rijden. Over de
Hoofdweg rijden dagelijks 7.000 (!) voertuigen. In vergelijking, over Rietveld rijden dagelijks
4.000 voertuigen.
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Piet Brak stelt voor een werkgroep in te stellen, bestaande uit de volgende leden:
 Inger van Mourik Nijverheidsbuurt 1
 Arie Langerak Hoofdweg 114
 Ko Kromwijk Hoofdweg 189
 Ruth Loenen Hoofdweg 128
 De heer of mevrouw Van den Nieuwendijk Thomashuis Hoofdweg 140
 Erik Franssen of Sylvia Bloemendaal Hoofdweg 143
Het AB is akkoord en de werkgroep ‘renovatie Hoofdweg’ is daarmee ingesteld. Piet Brak roept de
werkgroep bijeen en zal het overleg coördineren. De eerste bijeenkomst is vastgesteld op
donderdagavond 25 februari as. De planning is er op gericht dat de werkzaamheden op 1 juli a.s.
gaan beginnen, net voor de vakantieperiode, omdat er dan minder verkeer is. De renovatie houdt
niet alleen de weg zelf in, maar ook het fietspad, de bermen, het inrichten van een deel van de
bermen met bomen, verkeersremmende maatregelen, etc. De renovatie loopt tot de bocht van de
Uitweg. De verkeersremmende maatregelen worden overigens wel ingesteld voor het totale
traject richting Woerden.
AB leden kunnen ideeën naar Piet mailen (p.brak@planet.nl) . Piet zal de verslagen van de
vergaderingen aan de secretaris mailen, die deze op de site van het Dorpsplatform zal laten
zetten. In maart zal er nog een formele hoorzitting worden gehouden.
Het Dorpsplatform Zegveld is blij dat het dan eindelijk gaat gebeuren. Er is hard aan geduwd en
getrokken richting de gemeente, maar uiteindelijk dan met een positief resultaat.
Piet meldt dat – gelijk aan de renovatie van de Hoofdweg, het deel van de Molenweg (vanaf
speeltuin richting Hazekade) ook zal worden opgeknapt.
Vanuit de vergadering worden opmerkingen gemaakt over de slechte toestand van de
Nieuwstraat, die vorig jaar nog herstraat is (veel hobbels) en de Molenweg. Het gebruik van
‘piepschuim’ werkt op zich prima, maar het lijkt er op alsof dit in deze straten niet juist is
toegepast. Nanda gaat bij de gemeente de stand van zaken na en meldt dit aan de secretaris.
Herman Lekkerkerker doet de suggestie om doorgaand verkeer tijdelijk te weren. Hij wijst er
bovendien op dat als de Westelijke Randweg wordt aangelegd, het aantal voertuigen, dat over de
Hoofdweg rijdt, verder zal toenemen.
13. Verkeerszaken
Op 8 december jl. is er een overleg geweest met de gemeente over een aantal verkeerszaken. Het
DB is verheugd dat de inzichten met betrekking tot de belijning van de wegen in het buitengebied
is veranderd. De gemeente heeft besloten om toch meer belijning te gaan uitvoeren en dit op te
pakken bij reconstructie of onderhoud. Een aantal wegen is bekeken:
 Hazekade: in het 1e kwartaal – ‘ijs en wederdienende’ – zal de belijning worden aangebracht;
 Dwarsweg, Milandweg, Rondweg, Oude Meije en Meije: belijning wordt aangebracht bij
reconstructie/onderhoud.
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In het AB worden de volgende punten specifiek nog uitgelicht:
 De gemeente ziet geen mogelijkheden voor een zebra bij de Voorhof omdat dit tot
‘schijnveiligheid’ zou leiden. Daarnaast wordt gesteld dat de leiders van de clubs ook wel
verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de kinderen. Indien er nog goede suggesties
zijn, dan kunnen deze naar de secretaris worden gemaild.
 De reflectorpaaltjes langs de Uitweg worden door de gemeente geplaatst. Als deze geen
bermpaaltjes heeft, dan worden deze op kosten van het Dorpsplatform aangeschaft.
 De gemeente neemt geen maatregelen bij de oversteekplaatsen bij Siveo en het tennisveld.
Het Dorpsplatform is het daarmee niet eens. De gemeente motiveert niet waaróm zij de
oversteekplaatsen niet wil aanpassen. De drempels die er nu liggen zijn geen drempels maar
gewoon suggestiestrepen en omdat het merendeel van de weggebruikers daar bekend zijn,
hebben deze ‘fictiedrempels’ helemaal geen zin. Het AB vindt dat de verkeersveiligheid in het
geding is en wil hiervoor niet verantwoordelijk zijn en vindt dat de drempels gewoon moeten
worden verhoogd, wellicht tegelijk dan met de aanbesteding van de renovatie van de
Hoofdweg, dat gaat in één moeite door. Het AB wijst er nog eens op dat op vele plekken in de
omgeving (waar ook sprake is van een slechte bodemgesteldheid) wél flinke drempels zijn
aangebracht (Woerdense Verlaat, net voor de brug, Noorden, Nieuwhoop, Ter Aar, etc. ).
Verder vraagt het AB aandacht voor het bord bij de uitgang, dat het zicht belemmert.
 Het DB gaat over deze punten wederom in overleg met de gemeente.
Afgesproken wordt dat het verslag van het overleg dat het DB met de gemeente had inzake de
afhandeling van diverse verkeerszaken met verslag van deze AB vergadering wordt meegezonden.
14. Bouw Milandweg
De vorige keer heeft het DB gemeld dat - als er geen tegenwind is - de eerste paal eind februari
de grond in zou kunnen. Helaas kwam er toch tegenwind. In verband met de benodigde
kapvergunning kon het bodemonderzoek (geotechnisch onderzoek) pas medio januari jl.
plaatsvinden (sonderingen, boringen en laboratoriumonderzoek). In de voorbereiding is rekening
gehouden met de bekend lokale omstandigheden (slechte bodemgesteldheid). De resultaten van
dit onderzoek waren helaas onverwacht slecht. De bodemopbouw blijkt te bestaan uit circa 6½
meter veen met een bodem die een heel laag soortelijk gewicht (net iets meer dan water), veel
slechter dan aan de overkant van de weg. Een flinke streep door de rekening, ook financieel
gezien.
De voorzitter en secretaris zijn op 12 februari jl. op bezoek geweest bij de projectleider van de
SWW. Uiteraard was ook de SWW onaangenaam verrast. In goed overleg is afgesproken de
datum van de voorlichtingsavond toch bekend te maken. De voorlichtingsavond zal worden
gehouden op 23 maart a.s. in de Milandhof. Via een stukje in de Berichtgever, dan wel via een
flyer zullen de inwoners hiervan op de hoogte worden gesteld.

De criteria voor de toewijzing zijn in grote lijnen:
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 De woningen worden eerst aan Zegvelders aangeboden;
 Voor de woningen komen alleen starters (mensen die nog geen zelfstandige woonruimte
hebben) in aanmerking;
 De inschrijvingsduur bij Woningnet (inschrijving als woningzoekende) is bepalend. Hoe
langer ingeschreven, hoe grote de kans op toewijzing.
Tijdens de informatie avond wordt ook de planning bekend gemaakt. Op dit moment wordt
verwacht dat na de bouwvakvakantie met de bouw kan worden gestart. In de planning zit echter
een aantal onzekerheden, die mogelijk van invloed kan zijn op definitieve de datum waarom
gestart kan worden met de bouw. Een van de onzekerheden is of de zetting van het zandpakket
(er wordt een enorm pakket zand aangebracht (voorbelasting) die er voor moet zorgen dat de
grond in de toekomst niet teveel gaat zakken) hard genoeg gaat. Met de bouw wordt – naar
het zich nu laat aanzien – gestart na de bouwvakvakantie. Het DB is in ieder geval blij dat de
informatie avond nu bekend is, zodat de kandidaten adequaat kunnen worden voorgelicht.
Op de lijst van ingekomen stukken staat een brief van de gemeente van 20 januari 2010. Dit
is een reactie op onze brief van 14 november 2009 (!). Het is een lange brief met een
opsomming van allerlei informatie over de procedure, maar niet echt veel duidelijkheid geeft
waarom het nu allemaal zo lang heeft moeten duren. De brief eindigt in een aanbod om met
de wethouder over de bouwambities in zijn algemeenheid (100 woningen in 10 jaar) te spreken.
Zoals bij de ingekomen stukken is vermeld, is de dorpswethouder echter niet aanwezig. Het
DB stelt voor om hierover een apart overleg te plannen met zowel de dorpswethouder als de
wethouder die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft. Het AB gaat hiermee akkoord.
Op een vraag vanuit het AB meldt Henk dat er geen koppeling is met de bouwvoornemens op het
perceel van ‘den Hollander’.
15. Bestuursaangelegenheden
Het DB heeft een lijstje met kandidaten opgesteld voor de functie van secretaris. Het streven is
om de volgende vergadering een kandidaat te kunnen voordragen. Paul heeft wel aangegeven te
willen aanblijven tot er een vervanger is, maar het is natuurlijk niet redelijk dit al te lang te laten
duren.
16. Raadsverkiezingen
 Plein 2, afdeling Zegveld heeft het idee opgepakt om op 24 februari a.s. een
verkiezingsmiddag te organiseren en heeft het Dorpsplatform gevraagd of deze hierin kan
ondersteunen. Het DB heeft dit toegezegd. Henk bedankt Herman Lekkerkerker voor het
initiatief.
 De bestaande politieke partijen is gevraagd om hun speerpunten voor Zegveld aan te
geven. Een beperkt aantal partijen heeft hierop gereageerd. Natuurlijk is de vergadering
van het Dorpsplatform er niet voor om als ‘kieswijzer’ te dienen. Een greep uit de wél
ontvangen reacties willen wij u niet onthouden:
 Extra betaalbare woningen voor jongeren en ouderen.
 Bouwen van woningen.
 Achterstallig onderhoud/herstellen verzakte wegen.
o Opwaarderen Boschloot.
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Uitbreiding bedrijventerrein.
Extra investeringen in slappe wegen (Deltaplan).
Hart voor agrariërs, zij zijn de dragers van het Groene Hart.
Achterstallig onderhoud van fietspaden aanpakken.
o Invulling van vrijkomende agrarische bebouwing, niet slopen maar hergebruiken,
meerdere woonbestemmingen uitgeven bijvoorbeeld door stallen ook tot woning te
transformeren.
Aanpak Hoofdweg.
Snelheidsbelemmerende maatregelen bij de reconstructie Hoofdweg.
Een mobiel servicepunt en WMO loket voor o.a. ouderen en minder mobiele inwoners.
Verbindingen leggen in Welzijn (Thomashuis, kerkelijk werk, Rode Kruis en de Milandhof).
Herplant van de gekapte populieren moet in overleg met het Dorpsplatform plaatsvinden. De
grootschalige kap moet gecompenseerd worden in groen in het dorp!
Positie wijkplatforms zijn belangrijk. Het wijkplatform moet een stevige basis krijgen,
doordat de gemeente sommige zaken uitwerkt MET een dorpsplatform is het draagvlak voor
besluiten net zoals de basis van het dorpsplatform groot.
Voor een enkele partij zijn de rode contouren bepalend, omdat zij vinden dat
Groene Hart niet aangetast mag worden.
Wilt u nader geïnformeerd worden, dan raden wij u aan de verkiezingsprogramma’s goed te
lezen. Tip: http://gemeente.kieskompas.nl.
Uiteraard zijn het ‘de bekende’ politieke voornemens, waarvan in de praktijk nog zal moeten
blijken of deze voornemens zullen worden gerealiseerd.

17. Evenementennota
Er is een bijeenkomst geweest over de evenementennota. De Evenementennota treedt in
werking voor het volgende evenementenseizoen (2011). In de nota is een tabel opgenomen die
een waardering geeft aan de verschillende evenementen.









Er is - zoals het stuk zelf aangeeft- weinig tijd en informatie om überhaupt een keuze te
kunnen maken;
Het AB vraagt zich af hoe de lijst tot stand is gekomen;
Zij mist een flink aantal Zegveldse activiteiten!
Zij vroeg zich af wie de wegingsfactoren bepaalt;
Zij heeft signalen opgevangen dat activiteiten in de binnenstad veel hoger worden
gewaardeerd. Dit is vreemd. Een binnenstad heeft veel meer potentie om andere
inkomstenbronnen aan te boren en bovendien zijn het veelal (semi) commerciële
activiteiten;
Het is voor een Dorpsplatform, die vooral uit vertegenwoordigers van verenigingen en
organisaties uit Zegveld bestaat, wel heel erg lastig is om een keuze te kunnen maken;
Dat de Zegveldse activiteiten meer dan de ‘stadse’ activiteiten een belangrijke bijdrage
leveren aan de sociale cohesie/samenhang/leefbaarheid in/van het dorp!
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18. Woningbehoefte onderzoek
Zoals bekend is er eind vorig jaar een woningbehoefteonderzoek gehouden door makelaardijk
de Koning, ondersteund door het Dorpsplatform. Er zijn 1.000 enqueteformulieren uitgezet en
206 formulieren zijn ingevuld, een prima respons dus. De voorlopige uitslag moet nog worden
geanalyseerd. Het belooft volgens de makelaar wel een boeiende uitkomst te worden. Wel is al
bekend dat 80% van de inzenders hebben aangegeven in Zegveld te willen blijven wonen. Het
AB stelt dat in het vervolg op de enquête het Dorpsplatform Zegveld en de makelaar tegelijk
optrekken. Samen uit, samen thuis, is het credo.
19. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 Het Pannaveldje staat voor een deel onderwater. Dit is vorig jaar ook gemeld. Nanda gaat
de stand van zaken na.
 Een lid van het AB stelt dat er regelmatig toch weer woningen aan niet Zegvelders worden
toegewezen. Paul zal de SWW om een overzicht vragen van woningtoewijzingen. Nils zal
t.b.v. de Berichtgever een klein stukje tekst opstellen hoe de woningtoewijzing werkt en
hoe de mensen op een woning moeten reageren.
 Vanuit het AB wordt gevraagd naar de effecten van het mogelijk failliet gaan van Plein2
omdat deze ook de Zegge ‘runt’. Henk geeft aan dat de continuïteit van de Zegge niet in
het geding is.
 Jaap merkt op dat hij zich behoorlijk heeft opgewonden over het strooibeleid (of beter
gezegd geenstrooibeleid) in Zegveld. Gedurende lange periodes (en dan hebben wij het
niet over een paar dagen) waren diverse straten in het dorp gewoon niet begaanbaar en dit
kan volgens Jaap niet. Jaap voegt hieraan toe dat een aantal dorpelingen zelf met
tractoren een paar wegen hebben schoongeveegd. Het AB vraagt de gemeente om in een
volgende vergadering het strooischema te behandelen.
 Nana meldt dat er in de speeltuin een nieuw speeltoestel wordt/is geplaatst.
20. Vergaderdata 2010
De data waarop de Berichtgever verschijnen, zijn bekend. Aan de hand hiervan worden de
volgende data bepaald waarop in 2010 het AB vergadert:
Datum
berichtgever
30 april
25 juni
24 sept
29 okt
17 dec

21.

Datum
inleveren
16 april
11 juni
10 sept
15 okt
3 dec

Datum AB
vergadering
6 april
di
8 juni
di
7 sept
di
5 okt
di
30 nov di

Sluiting

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 27 februari 2010
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