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    Dorpsplatform      
        Zegveld   
 
         
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 19 juni 2010 om 20.00 uur 
in de Milandhof te Zegveld.  
 
Aanwezigen op AB vergadering: 
Henk van Dam (voorzitter), Martin Schreurs (dorpswethouder), Nils Verwer (SWW), Nanda de 
Ridder (dorpsambtenaar), Piet Brak (vice voorzitter), Corry Vink (DB lid), Piet Bremmer (DB lid), 
Manon Verheul,  Peter Vermeij,  Inger van Mourik, Herman Vergeer, Jan Brinkhaus, Wim Oudijk, 
Bram Angenent, (allen AB leden), Gerdi van Elk (toehoorder), Jolanda van Tol (Woerdense 
Courant), Sari Katsman (AD Groene Hart), Jacques de Koning (ERA De Koning Makelaardij),  
Daniël Kolenberg en Arnoud van Rijnsoever (jongerenopbouwwerkers),  H. Lekkerkerker (welzijn 
Zegveld), Cock Hoogerbrugge (raadslid),  L. Angenent (kinderopvang), Paul Vonk 
(secretaris/penningmeester).   
  
1. Opening vergadering. 

Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij meldt dat afwezig zijn: 
Joop Verlaan, Jan van Amerongen, Mees van Elk, Stefan van Hameren en Ruud Kwakkenbos. 
Ook Mike Smulders, die regelmatig als toehoorder aanwezig is, heeft zich afgemeld. 
Bijzonder welkom geheten worden ook Jacques de Koning van ERA De Koning Makelaardij en 
Arnoud van Rijnsoever en Daniël Kolenberg van Jeugd-Punt, die zich bezig houden met het 
jongerenopbouwwerk. Daniël deelt mede dat het Jeugdpunt vanaf 1 januari jl. het 
jongerenwerk voor de gemeente Woerden uitvoert. Zij ondersteunen met name ook 
activiteiten van jongeren. Zij hebben contacten met bijvoorbeeld de jongerenraad en 
benaderen ook de hangjeugd. Voor wat betreft Zegveld zijn er bij hen geen klachten van 
overlast bekend. Vanuit het AB wordt opgemerkt dat er achter de Milandhof toch regelmatig 
sprake is van enige overlast. Daniël roept mensen op om vooral contact met hen op te nemen 
als er sprake is van overlast van hangjeugd. In de Berichtgever zal hieraan aandacht worden 
besteed.  

2. Kennismaking nieuwe dorpswethouder 
Henk heet Martin Schreurs, onze nieuwe dorpswethouder, in het bijzonder van harte welkom. 
De kersverse Zegveldse dorpswethouder stelt zich verder voor en licht iets toe over zijn 
achtergrond (hij komt ook uit een dorp), zijn portefeuilles (Ruimtelijke ordening, vastgoed, 
grondbeleid, stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, personeel en organisatie), etc. Hij heeft 
zich met name op het terrein van RO voorbereid en wil graag met het Dorpsplatform 
optrekken. Hij wil medio september met het DB om tafel om over de volgorde van 
woningbouwplannen te spreken, zodat er eindelijk vaart komt in de woningbouw. De wethouder 
geeft aan hij met het DB ook wil overleggen hoe de “boodschappen” vanuit het Dorpsplatform 
richting het stadhuis “weggezet” kunnen worden. Hij hoopt op een actieve en vruchtbare 
samenwerking met het Dorpsplatform Zegveld.  
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3. Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen  
 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.   
 De werkgroep “Zorg” heeft een eerste oriënterend gesprek gevoerd, maar heeft nog geen 

concreet nieuws te melden. Het punt domotica zal de werkgroep weer oppakken.  
 Henk deelte mede dat er 90 Zegvelders meedoen aan “Burgernet”.  
 Naar aanleiding van de lijst van ingekomen en verzonden brieven: 

o De vergunning van de “Dorpsklok” (OVM) is rond. In de loop van dit jaar zal de klok 
worden geplaatst.  

4. Verslag 6 april 2010  
 Cock meldt dat hij wel aanwezig was op deze vergadering.  
 Manon vraagt of de strooiroutes op 7 september a.s. behandeld kunnen worden.  
 Verder vindt het Dorpsplatform dat de afspraken over het aanbrengen van belijningen 

moeten worden nagekomen. Nanda antwoordt dat dit in het tweede jaar wordt uitgevoerd.  
5. Woningbehoefte onderzoek Zegveld 

Jacques de Koning van ERA De Koning Makelaardij krijgt het woord om de resultaten van het 
woningbehoefteonderzoek, dat vorig jaar december is gehouden, toe te lichten. Onderstaande 
tekst is ten behoeve van het verslag van deze vergadering door Jacques aangeleverd en wordt 
tevens gebruikt als persbericht:  
‘In Zegveld is door ERA De Koning Makelaardij in samenspraak met het Dorpsplatform en met 
instemming van de gemeente Woerden een woonenquête gehouden om vast te stellen of er 
behoefte is aan nieuwbouw in Zegveld voor Zegvelders en zo ja, wat zoeken de Zegvelders 
dan. Er zijn 1.000 enquêteformulieren huis aan huis verspreid in Zegveld en er zijn ruim 200 
formulieren ingevuld teruggekomen, dat is een respons van ruim 20%. Over één ding zijn de 
Zegvelders het eens, ze willen graag in hun dorp blijven wonen. Verder is uit de enquête 
gebleken dat het overgrote deel kiest voor een koopwoning in plaats van een huurwoning. 
Een aantal zaken valt op bij de uitslag van de enquête vertelt makelaar Jacques de Koning. 
Allereerst zoekt de starter op de woningmarkt in Zegveld een koopwoning met 2 tot maximaal 
3 slaapkamers en een tuin, deze woningen mogen liggen in de prijsklasse van           € 200.000 
tot € 250.000,=. Mooi om te zien is dat men in Zegveld wil blijven wonen.  
 
Verder is opvallend dat er een groep is welke naar een groter huis wil verhuizen.  Deze 
woningen dienen 4 slaapkamers te hebben en in sommige gevallen zelfs 5 slaapkamers. Bij een 
eventuele verhuizing wordt het parkeren als een belangrijk punt ervaren. Het signaal is mij 
duidelijk; er zijn in Zegveld, en met name in de wijk Broeksloot, veel rijwoningen en er is een 
parkeerprobleem. Juist in Broeksloot is daarom een verhuisbereidheid.  
Senioren geven voornamelijk aan dat zij een compleet woonprogramma wensen op een 
woonlaag, het merendeel wil een woning  in de koopsfeer maar ook een aantal geeft aan een 
woning te willen huren. Dit mag een appartement zijn of een woning met slapen beneden en een 
kleine tuin. De Koning vervolgt: De woonenquête maakt duidelijk dat er gefaseerd gebouwd 
moet worden in Zegveld. De 1e fase zou er als volgt uit kunnen zien: Een aantal grote 
woningen, dit kunnen vrijstaande of 2 onder 1 kapwoningen zijn met parkeren op eigen grond 
of eigen garage en een aantal starterwoningen voor Zegvelders. Deze dienen slim ontwikkeld 
te worden met voordelige financieringsconstructies zodat een groot deel van de starters een 
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woning kan kopen. Als laatste een aantal seniorenwoningen, al dan niet in een 
appartementencomplex. Met zo’n 1e fase komt er een doorstroming op gang in Zegveld. In de 
bestaande bouw komen er enkele huurwoningen beschikbaar en in de koopsfeer komen een 
aantal rij- en hoekwoningen beschikbaar. Mocht blijken dat er na de realisatie van de 1e fase 
meer behoefte is aan woningen, kan er gedacht worden aan een 2e fase. Belangrijk hierbij is 
dat nieuwbouw Zegveld meer vitaal maakt en Zegvelders in Zegveld kunnen blijven wonen. 
 
Als makelaar hebben wij de laatste jaren in diverse dorpen voor ontwikkelaars en 
bouwbedrijven bouwplannen naar de markt gebracht. Stuk voor stuk met succes en allemaal 
gebaseerd op de lokale wensen van de bewoners en dat laat zien dat er primair koopwoningen 
aangeboden worden van hoge kwaliteit en met veel ruimte in de woningen en een fatsoenlijke 
tuin met berging. Dit vindt men belangrijk net als een goede mogelijkheid om de auto te 
parkeren al dan niet in een garage. 
 
Verder laat deze woonenquête ook zien dat de aandacht steeds meer gaat naar duurzaamheid 
en lage energielasten per maand. Een boodschap welke wij bij de ontwikkelaar-bouwer zeker 
zullen achterlaten. Kort voor de vakantie is de woonenquête gepresenteerd bij de gemeente 
Woerden en bij het Dorpsplatfom Zegveld. In Zegveld kwam direct de vraag wanneer en waar 
er gebouwd gaat worden. Op dit moment wordt gedacht aan de locatie achter de Hoofdweg 
nabij Kruijt en Van Luinen. Voordat dit echter kan gebeuren zal Kruijt moeten verplaatsen 
naar het uitbreidingsplan van het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt, dit zal nog wel ruim een 
jaar duren. Vervolgens moet de gemeente nog groen licht krijgen van de Provincie Utrecht om 
de contouren te vergroten achter deze locaties. Kortom; voordat er een 1e paal de grond in 
gaat, zijn wij al snel een aantal jaren verder’. 

6. Ontwikkelingen voormalige Rabobank 
Bolton Ontwikkeling is met de gemeente aan het kijken welke mogelijkheden er zijn. Voordat 
het plan verder wordt uitgewerkt, zullen zij een inloopavond in Zegveld organiseren, zodat de 
mensen vragen kunnen stellen over het plan. Uit de gehouden enquete blijkt dat de vraag zich 
vooral richt op sociale koopappartementen maar dat de vraag wel breder is dan sociale koop.   

7. Renovatie Hoofdweg/Molenweg    
Piet Brak, voorzitter van de werkgroep ‘renovatie Hoofdweg’ deelt mede dat met de renovatie 
van de Hoofdweg gestart zal worden op 26juli a.s. en dat deze op 1 november a.s. gereed moet 
zijn. Piet deelt verder mede dat van de zeven plateaus er voorshands slechts twee worden 
gerealiseerd, een bij het pontje en een bredere bij het bedrijventerrein. Deze wijziging vloeit 
voort uit de reactie van de aanwonenden tijdens de inloopavond.  

8. Starterswoningen 
In tegenstelling tot de berichtgeving in de vorige vergadering wordt er geen zand op het 
perceel aangebracht (voorbelasting) maar worden de wegen voorzien van polystyreen 
(piepschuim) zoals op de voormalige gemeentewerf.  De planning van de start van de bouw is 
ongewijzigd gebleven. Het piepschuim wordt na de vakantie aangebracht, de eerste paal wordt 
nu eind september verwacht.  
 

9. Uitbreiding bedrijventerrein/inbreiding achter Hoofdweg/Nieuwstraat 
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Jacques de Koning geeft aan dat de vorige uitbreiding is gestrand. Nu is de uitbreiding in de 
structuurvisie verankerd om de uitplaatsing van firma Kruit mogelijk te maken. De uitbreiding 
is bedoeld voor lokale bedrijven. Hij geeft aan dat er acht zienswijzen zijn ingebracht. Na de 
vakantie zal de procedure worden voortgezet. Hopelijk is de procedure van uitbreidingsplan 
begin volgend jaar afgerond. Jacques voegt hier nog aan toe dat Gedeputeerde Staten vorig 
jaar op bezoek is geweest en bekend is met de wens/noodzaak om de rode contouren op te 
rekken, in verband met de leefbaarheid van het dorp. Vanuit het AB worden de volgende 
vragen gesteld: 

 Komen er niet teveel dure woningen? Jacques antwoordt dat natuurlijk moet worden 
gelet dat er evenwicht in het aanbod komt, maar voegt hieraan toe dat er ook een 
beweging in gang moet worden gezet binnen de woningmarkt in Zegveld. Overigens 
blijkt uit ervaring elders dat ongeveer 80% van de dure woningen aan lokale bewoners 
wordt verkocht; 

 Is de planning niet wat te ambitieus? De Zegvelders zijn nu al “grijs” geworden van de 
acht starterswoningen, die na drie jaar nog niet zijn gerealiseerd. Jacques antwoordt 
dat hij hoopt dat binnen deze “collegeperiode” daadwerkelijk gestart kan worden met 
de woningbouw; 

 Kan niet eerst worden gestart met het perceel van Van Luinen? Jacques antwoordt dat 
het te duur is om alleen dit stukje te ontwikkelen, zeker als je een mix van woningen 
wilt bouwen; 

 Is er voldoende rekening gehouden met de belangen van de Agrariërs? Jacques 
antwoordt dat rekening gehouden wordt met de stankcirkels.  

10. Toewijzing starterswoningen 
Er zijn maar liefst 19 kandidaten die zich hebben ingeschreven. Alle woningen zijn aan 
Zegveldse starters toegewezen. Het Dorpsplatform is hier erg blij mee.  

11. Sluiting openbare school (voormalige Waldhoorn) 
Voor het Dorpsplatform is dit een heikel punt. Het Dorpsplatform heeft op een heel laat 
moment via de krant vernomen dat de Waldhoorn deze zomer gaat sluiten en is hier erg 
verontrust over. Een openbare school is een belangrijke voorziening in het dorp die niet 
verloren mag gaan. Op 28 mei jl. is aan de gemeente een mail gezonden, waarin formeel een 
aantal vragen is gesteld. De antwoorden zijn op 21 juni ontvangen. Op verzoek van het 
Dorpsplatform Zegveld vond er op 28 juni a.s. een spoedoverleg plaats. Het is overigens 
opvallend dat er pas in september een raadsbesluit genomen gaat worden. Op deze manier 
heeft de raad überhaupt geen mogelijkheid meer om bij te sturen en haar taak richting de 
bevolking op een adequate wijze in te vullen.  

 
Het Dorpsplatform Zegveld is ontevreden over de wijze waarop ook de stichting Klasse met 
haar heeft gecommuniceerd, of beter gezegd, niet heeft gecommuniceerd. Het 
Dorpsplatform Zegveld heeft meermalen gepoogd telefonisch contact met de stichting 
Klasse te krijgen. Dit blijkt niet mogelijk, zij reageren niet op verzoeken om contact op te 
nemen. Het Dorpsplatform heeft ernstige bedenkingen tegen de handelswijze van de 
stichting en vraagt zich af welke belangen de stichting heeft laten meewegen bij haar 
besluitvorming (alleen financieel, zo lijkt het, en niet de belangen van de leefbaarheid van ons 
dorp).  
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Het Dorpsplatform Zegveld vindt het gehele proces rondom de sluiting van de voormalige 
Waldhoorn geen schoonheidsprijs verdienen en hoewel de gemeente wellicht geen directe 
verantwoordelijkheid draagt, had de gemeente ten aanzien van het openbaar onderwijs in 
Zegveld zeker ook een rol en verantwoordelijkheid, mede in het licht van de leefbaarheid van 
het dorp. De gemeente had de vinger aan de pols kunnen houden door periodiek te meten hoe 
het met het openbaar onderwijs en het functioneren van de stichting Klasse in deze ging.  

 
Het Dorpsplatform Zegveld is tenslotte wat verbaasd over het feit dat ook de ouders niet bij 
het Dorpsplatform aan de bel hebben getrokken.  

 
12. Ontwikkelingen Milandschool 

Ook de Milandschool leek te worden geconfronteerd met een teruggang van het aantal 
groepen. Het is onbekend welke relatie dit heeft met de ontwikkelingen rondom de Pionier.  
Wel verschenen er in de pers regelmatig berichten over de Milandschool, die wellicht in 
Zegveld tot bepaalde conclusies/beeldvorming hebben geleid.  

 
In de afgelopen maanden hebben de ouders van de Milandschool hard gewerkt aan de 
bekendheid van de Miland school en hebben zij acties gevoerd om het aantal groepen in stand 
te houden. In Zegveld heeft de Milandschool geflyerd en waren zij aanwezig op de 
verenigingenmarkt.  

 
Ook hebben zij het Dorpsplatform Zegveld benaderd om te vragen hoe deze acties binnen het 
dorp zouden vallen. Het DB heeft positief gereageerd. De Milandschool en de Pionier sluiten 
qua schaalgrootte en cultuur goed bij elkaar aan en het zijn allebei ‘plattelandsscholen’. 
Daarnaast kunnen de kinderen veilig en al snel zelfstandig naar de Milandschool fietsen.  

 
De ontwikkelingen rondom de Milandschool hebben, “links of rechts” een relatie met de 
sluiting van de Pionier. Als de Pionier definitief sluit – en daar lijkt het helaas wel op – dan zou 
de Milandschool een goed alternatief kunnen zijn.  

 
Inmiddels heeft het Dorpsplatform Zegveld van de Milandschool positieve berichten 
ontvangen. De Milandschool gaat waarschijnlijk ook in het komende jaar met drie groepen 
verder en dat is natuurlijk goed nieuws. Er komt een samenwerkingsverband met Kind en Co 
die ook op de Milandschool in het kader van een pilotproject voorschoolse educatie gaat 
realiseren, waardoor drie groepen in stand gehouden kunnen worden.  

13. Informatiebord 
Dit punt wordt aangehouden.  
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14. Actiepunten thema-avond Kinderzorg 
Er zijn drie punten die voortkomen uit de thema-avond, die overigens uitstekend is bezocht: 

 Zuigelingenzorg 
De voorzitter geeft aan dat een mogelijk vertrek van de zuigelingenzorg niet aan de 
orde is. Zie ook het punt “brief stichting Milandhof”.  

 Kinderopvang 
Hieromtrent is nog geen nieuws. Bij dit punt krijgt mevrouw Lydia Angenent (speciaal 
genodigde) het woord. Lydia geeft aan dat zij ervaring heeft met het opzetten van 
kinderopvang en dat er wellicht ook voor Zegveld mogelijkheden zijn om dit op te 
zetten. Zij wil graag haar expertise hiertoe inzetten. Er zal later dit jaar wellicht een 
brede enquete komen naar de behoefte aan kinderopvang. Mogelijk dat het gebouw 
van het openbaar onderwijs hieraan onderdak zou kunnen verlenen.  

 Peuterpret 
Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen van de gemeente worden ingevuld. De 
ontwikkelingen in deze worden dus afgewacht. Als er meer bekend is, zal er met de 
stichting “Kind en Co” contact worden opgenomen.  

15. Brief stichting Milandhof 
Met betrekking tot het punt van zuigelingenzorg en peuterpret is van de stichting Milandhof 
een brief ontvangen (zie lijst ingekomen stukken). De stichting Milandhof zet in deze brief 
uiteen hoe de situatie rondom de Zuwe is ontstaan. De Zuwe was in het verleden deels 
eigenaar van de Milandhof. De Zuwe heeft dit eigendom aan de stichting Milandhof 
overgedragen en toen is afgesproken dat de Zuwe acht jaar gratis de ruimte mocht gebruiken 
en dat zij hierna huur zou betalen. Deze periode liep op 1 juli 2009 af. De stichting Milandhof 
heeft de Zuwe voorgesteld een andere ruimte te gebruiken, met een opslagruimte waar de 
spullen na gebruik opgeruimd kunnen worden. Dit hield in dat de Zuwe alleen voor het 
werkelijk gebruik hoefde te betalen, een bedrag dat veel lager was dan in het contract was 
genoemd en dat door anderen ook betaald moet worden. De Zuwe had hiervoor, aldus de brief, 
geen belangstelling en zijn akkoord gegaan met een tijdelijke huurprijs van    € 650 per 
maand. Wat hiervan de achtergrond en het belang van deze instelling is, daar kan alleen naar 
worden gegist. De stichting Milandhof vindt het vanuit haar functie zeer belangrijk dat zaken 
als zuigelingenzorg en Peuterpret in de Milandhof plaatsvinden en betreurt het dan ook dat 
bij het Dorpsplatform kennelijk de indruk bestaat dat de stichting Milandhof van deze 
voorzieningen af wil, wat beslist niet het geval is.  
 
Het DB vindt het – gezien de brief van de stichting Milandhof – van belang dat het AB 
uitgebreid wordt geïnformeerd, vandaar ook dit agendapunt. De stichting Milandhof is een 
dorpshuis met alles wat daarbij hoort, maar kan dit alleen zijn als er vanuit andere bronnen 
(horeca activiteiten) inkomsten binnenkomen. Zoals altijd vraagt dit om het afwegen van 
belangen. Het DB is ervan overtuigd dat de stichting Milandhof de belangen zorgvuldig en in 
het belang van het dorp afweegt en hecht er aan dit in het openbaar gezegd te hebben. 
 
 
 

16. Bestuurlijke aangelegenheden (stukken zijn bijgevoegd): 
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 Activiteitenverslag 2009 
Vastgesteld. 

 Activiteitenplanning 2010 
Toegevoegd moet worden: commissie zorg, servicepunt en informatiebord. De suggestie 
wordt gedaan om dit jaar nog een thema avond “Jongeren” te organiseren.  

 Activiteitenplanning 2011 
Vastgesteld. 

 Jaarrekening 2009 
Vastgesteld. Paul antwoordt op een vraag vanuit het AB dat de Leader subsidie voor 
het Ooievaarsdorp niet aan het Dorpsplatform wordt uitgekeerd, maar rechtstreeks 
naar het Ooievaarsdorp gaat. Peter en Bram zullen de kascontrole verrichten. 

 Begroting 2010 
Vastgesteld.  
 

17. Parkeren in Zegveld (zie bijlage onderaan).  
Een lid van het DB en de wijkagent hebben op 18 mei 2010 rond 18.30 uur een ‘rondje Zegveld’ 
gemaakt (zie verslag AB vergadering). Doelstelling was om te bezien in welke straten auto’s 
fout en/of verkeersonveilig stonden geparkeerd. Onder aan het verslag staan de bevindingen. 
Op verzoek van het AB worden toegevoegd de hoek Eikenlaan/Middenweg (hoe parkeren) en 
het parkeren van een vrachtwagen op de Bernhardstraat. Verder merkt het AB op dat 
bewoners met een eigen oprit hun auto vaak niet op de oprit zetten, waardoor er nog meer 
parkeerproblemen ontstaan. Het AB is verder van mening dat de verantwoordelijkheid voor 
het handhaven bij de politie ligt en niet bij het Dorpsplatform.  
In Zegveld is er in sommige straten sprake van een overbelasting van de parkeergelegenheid, 
cq. een parkeerprobleem. Dit leidt er toe dat auto’s soms op stoepen worden geparkeerd. 
Soms leidt dit tot verkeersonveilige situaties of situaties waarbij de brandweer er niet door 
zal kunnen bij brand en andere calamiteiten. Verder valt het op dat het parkeerterrein achter 
de sporthal voldoende ruimte biedt, waarvan mensen geen gebruik maken, ook al is er geen 
parkeerruimte in de Broeksloot.  

 
Het AB besluit conform het voorstel van het DB tot het volgende.  
Bij de politie bestaan er witte waarschuwingskaartjes ter grootte van een briefkaart waarop 
de bestuurder wordt gewaarschuwd voor het feit dat hij/zij de auto verkeerd heeft 
geparkeerd. Politie noteert kenteken, stopt kaartje onder de ruitenwisser en bekeurt 
volgende keer, verder in de Berichtgever hieraan aandacht geven.  

18. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
 Er is een mail ontvangen van de voorzitter van de werkgroep wandelpaden. Het is haar 

opgevallen dat het wandelpad door het land van de proefboerderij niet erg 
gebruiksvriendelijk is, doordat er prikkeldraad bij de overstappen zit en er takken 
overhangen. Zij heeft de proefboerderij gevraagd dit punt op te lossen. 

 Een inwoner heeft aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie aan de Hoofdweg, 
waar de duikers worden vervangen. De platen op de weg worden niet goed gelegd. De 
gemeente antwoordt dat zij contact hebben gehad met de aannemer en dat de platen 
nu wel aansluiten.  
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 Henk complimenteert Piet Bremmer (Coöp) voor de inrichting van het stukje grond op 
de kruising Middenweg/Bernhardstraat. Het perceel ziet er prima verzorgd uit. Piet 
geeft aan dat dit mogelijk is gemaakt door: Hovenier de Kooter, OVM Zegveld, 
Rabobank, Coöp supermarkt, fa. A. vd Dool en het Dorpsplatform Zegveld. Een lid van 
het AB vraagt of er nog een prullenbak wordt geplaatst. Piet geeft aan dat de rommel 
wel meevalt en dat hij het in de gaten zal houden.  

 Wim vraagt of er voor het afvalglas ook bij ons ondergrondse containers komen. Paul 
stelt voor dit ook te doen voor het plastic. Er wordt nu vrij veel plastic ingezameld 
maar de zakken zijn vrij licht en waaien nog wel eens weg. Als er een centraal punt 
komt, dan zou het succes van de inzameling van plastic wellicht nog groter worden.  

 Manon merkt op dat er veel zoetwaterkreeften in de sloten zijn en vraagt of dit 
schade aan de natuur kan toebrengen.  

 Vanuit het AB wordt geconstateerd dat verenigingen die acties voor de gemeenschap 
organiseren (zoals de Oranjevereniging, Siveo) vervolgens hoge bedragen aan leges 
betalen. Het AB vindt dit een kwalijke zaak. Vrijwilligers organiseren iets voor de 
gemeenschap en zetten zich hiervoor in en worden vervolgens met torenhoge leges 
geconfronteerd. De gemeente zal dit punt meenemen.  

 Herman vraagt of er langs de Hazekade blauwwitte paaltjes kunnen komen die de 
uithaalstroken voor auto’s marken. De gemeente neemt dit punt mee. 

 Herman vraagt of het Dorpsplatform bekend is met het fenomeen “bomenpaspoort”.  
Dit blijkt niet het geval te zijn.  

19. Vergaderdata 2010  
Op de agenda stond nog een vergadering op 5 oktober 2010. Dit is niet correct en de datum 
wordt dan ook uit het overzicht gehaald. De vergadering van 7 september a.s. wordt vooral 
gewijd aan het afscheid van voormalig dorpswethouder, Wim Groeneweg. Daarnaast zullen 
enkele punten worden behandeld die nu zijn aangehouden en wordt de renovatie van de 
Hoofdweg en de toegezegde ophoging (Deltaplan) van de Berkenlaan/Kastanjelaan verder 
toegelicht. In 2010 komt het Dorpsplatform nog bijeen op: 
 

Datum 
berichtgever 

Datum 
inleveren 

Datum AB vergadering 

24 sept 10 sept 7 sept       afscheid dorpswethouder 
17 dec  3 dec 30 nov      

  
20. Sluiting  

 
P. J. Vonk (secretaris/penningmeester) 
Zegveld, 13 augustus  2010   
 
 

******** 
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Bijlage: Inventarisatie rondrit Wijkagent en Dorpsplatform 18 mei 2010 
Beatrixstraat 
Op de hoeken van het begin van de Clausstraat, ter hoogte van hoeken Beatrixstraat nummers 
40 en 42 stonden auto’s geparkeerd. Hierdoor werd verkeer belemmerd, zeker als de 
brandweer er door zou moeten. Verder geen belemmeringen.  
Bernhardlaan 
Parkeren van vrachtwagen.  
Clausstraat 
Geen constateringen van auto’s die fout en/of verkeersonveilig waren geparkeerd. Tegenover 
Clausstraat 13 tot 19 stonden auto’s op stoep. 
Willem Alexanderstraat 
T-kruising Beatrixstraat-Willem Alexanderstraat 14-16 (aan de polderzijde) staan auto’s 
waardoor bocht nemen wat moeilijk is. Verder geen belemmeringen.  
Eikenlaan 
Hoek Eikenlaan-Willem Alexanderstraat auto op hoek. Verder geen belemmeringen. Hoek 
Eikenlaan/Middenweg (wordt op de hoek geparkeerd).  
Korensloot 1e deel vanaf Middenweg tot kruising Broeksloot 
Staan op achterste deel regelmatig auto’s op de stoep, levert geen gevaar op. Geen 
belemmeringen. 
Korensloot 2e deel vanaf kruising Broeksloot links en rechts 
Meerdere opritten worden niet gebruikt. Hoeken 27-30 en 84 en tegenover 84. Staan auto’s 
geparkeerd. Verkeersonveilig. Brandweerauto zou er niet of maar moeizaam door kunnen.  
 
Lijsterbeslaan, Esdoornlaan, Elzenlaan, Berkenlaan-Kastanjelaan, Dorpsstraat, Molenweg, 
Julianalaan, Populierenlaan, Nieuwstraat, het Erf, Middenweg T-kruising Korensloot-
Middenweg. Geen belemmeringen. 
 

 
 


