Dorpsplatform

Zegveld

Verslag van de vergadering van de vergadering van het dorpsplatform van dinsdag 17 juni 2008
om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld.
Aanwezig waren:
J. van Amerongen, M. Verheul, C. Hoogerbrugge, C. Vink, P. Brak, P. Bremmer,
J. Verlaan, H. Kastelein, H. Vergeer, I. van Mourik, P. Vonk, H. van Dam, W. Groeneweg
(dorpswethouder) en N. de Ridder (dorpscoördinator)
Bestuursleden speeltuin de Robbedoes: A. de Boggende, A. Vonk, G. Plijter.
Bewoners Molenweg: L. Wisseloo, Y. v.d. Hoorn, H. van Melis, W. de Jong, A. de Jong-van de Wind,
R. Hageman, E. Wisseloo.
Pers: C. Lekkerkerker (Berichtgever) en J. van Tol (Woerdense Courant).
Belangstellende: H. Groen
A G E N D A :
1. Opening
Henk opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij licht nog even toe dat voor dit
vroege tijdstip is gekozen om iedereen in de gelegenheid te stellen de voetbalwedstrijd van
Nederland tegen Roemenië.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
− Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Cok en Jan
hebben een kopie van een brief opgevraagd. Verder zijn er geen stukken opgevraagd en
hebben de leden geen inzage in de stukken gevraagd.
 Manon vraagt naar de formulieren van de gemeente inzake de
grondwaterproblemen. Paul antwoordt dat dit de formulieren zijn die ook op de
site van het Dorpsplatform staan en die de inwoners kunnen invullen als er
Grondwaterproblemen zijn.
 Inzake de herplantingsplannen merkt Manon op dat zij het idee heeft geopperd om op
andere plekken bomen te plaatsen, als compensatie voor het feit dat er minder bomen
langs de Hoofdweg zijn teruggeplant, maar dat zij hierop geen reactie heeft gehad van
het DB. Henk antwoordt dat het boek ‘bomenkap’ wat het DB betreft dicht is.
Uiteraard houdt het DB de mogelijkheden in de gaten, bijvoorbeeld bij de
herinrichtingsplannen Hoofdweg (buiten bebouwde kom) of op andere plaatsen, maar
het is geen agendapunt op dit moment. Manon wil graag van het AB leden weten wat
deze er van vinden. Er komt geen reactie vanuit de AB leden, zodat dit punt als
afgerond wordt beschouwd.
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 Manon vraagt of de structuurvisie ruimtelijke ordening op de agenda van het AB moet
komen. Geconcludeerd wordt dat de structuurvisie op de reguliere agenda van de raad
komt en op dit moment geen aparte status heeft voor het Dorpsplatform.
− Zoals bekend is de thema avond ‘water’ verplaatst naar september. Wat de precieze
datum wordt, zal nog worden bekendgemaakt. Actie: Paul.
− Bram, Nils Verwer (SWW) en Son zijn wegens vakantie afwezig vanavond. Verder hebben
zich afgemeld Ruud Mees, Mees van Elk, Diana Wubbels.
− Wij hebben een nieuwe contactpersoon wijkgericht werken. Het is Nanda de Ridder. Haar
telefoonnummer en email adres zijn: 0348-428476 - ridder.n@woerden.nl.
− Voor verkeerszaken is een nieuw aanspreekpunt bij de gemeente. Dit is Sander Bakker.
Hij is bereikbaar onder 0348 428350 en via de email: bakker.s@woerden.nl.
− Van een paar bewoners van de Molenweg is een brief ontvangen. Aan het AB wordt
gevraagd of dit een aangelegenheid is van het Dorpsplatform. Het is een bezwaar tegen
een wijziging van de bestemming. De indieners van de brief worden uitgenodigd om hun
brief toe te lichten. Een paar indieners licht hun brief in grote lijnen toe. Afgesproken
wordt dat – vanwege de volledigheid – de brief integraal onderdeel uitmaakt van het
verslag. De brief is derhalve onderaan het verslag gekopieerd.
Afgesproken wordt dat het DB een gesprek met de portefeuillehouder zal aanvragen om
zich te laten informeren over het standpunt van de gemeente, de stappen die zijn gezet,
de communicatie met de omwonenden, etc.
3. Verslag van de vergadering van 12 februari 2008
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
− Tekstueel en naar aanleiding van:
− Manon vraagt wie er over de buitenschoolse opvang gaat. Nanda zegt toe de naam van de
behandelend ambtenaar aan Manon toe te zenden. Actie: Nanda.
4. Bestuurlijke aangelegenheden
− Afgesproken is dat de AB leden vóór de volgende vergadering aan Paul opgeven in welk
jaar zij willen aftreden. Deze maakt daarna een rooster van aftreden. Van een van de
leden is een reactie ontvangen.
− De leden hebben de actielijst uit de thema avond verkeer gehad. Deze wordt periodiek
bijgewerkt en aan de leden toegezonden. De actielijst staat ook op de zegveld.net.
Opgemerkt wordt dat langs alle buitenwegen – waar geen verlichting is – belijning zou
worden aangebracht. Dit wordt op de actielijst aangepast. Actie: Paul.
5. Actielijst (wordt met agenda meegezonden)
De actielijst is met de agenda meegezonden en wordt in één keer behandeld, wat de
voortgang van de vergadering bespoedigt. In de actielijst komen alle zaken die spelen aan de
orde en in de actielijst wordt ten aanzien van elk punt informatie gegeven. De AB leden wordt
gevraagd of zij opmerkingen en/of vragen hebben.
− Manon vraagt naar de ontwikkelingen rondom het project Leefbaarheid Zegveld. Wim
antwoordt dat de acties op korte termijn zijn gericht op het financieel gezond houden
van de Milandhof. Met de Milandhof is een gesprek geweest en het college heeft een
voorstel in de begroting ingebracht om de Milandhof financieel te ondersteunen. Een
ander speerpunt van het project was de servicewinkel en dit is inmiddels ook
gerealiseerd. Zaken als brede school e.d. passen niet in de budgetten. Tenslotte geeft
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Wim aan dat de meer strategische zaken rondom zorgwoningen, mogelijke integratie
Waldhoorn met complex Milandhof, etc. zeker op de agenda zullen blijven staan, maar
meer ontwikkelingen zijn voor de langere termijn.
6. Concept visie ouderenzorg /(verpleeg) woningen
Het AB is de vorige keer unaniem akkoord gegaan met de visie. Op een paar punten zou de
visie nog worden bijgesteld. Dit is gebeurd. De visie wordt definitief vastgesteld en zal aan
de gemeenteraad worden gezonden (actie: Paul). Manon vraagt waarom de Rabobank er niet in
staat. Henk geeft aan dat het een visie betreft en de Rabobank op het uitvoeringsniveau ligt.
Henk zegt toe de Rabobank nog een keer aan te schrijven. Actie: Paul.
7. Plannen Goudriaan en uitbreiding bedrijventerrein
De Wethouder stelt dat er kortgeleden overleg is geweest met de projectontwikkelaar, ook
in het kader van de rode contouren. De gemeent wacht nog op de plannen van Goudriaan. Het
DB heeft Goudriaan bezocht. De volgende info is ‘opgetekend”
‘De plannen, voor zowel bedrijventerrein als de woning bouwlocatie nabij Kruyt/van Luinen,

zijn als basisplan uitgewerkt. Een bestemmingsplan is nu in de maak, deze wordt 2e helft dit
jaar in procedure gebracht, waarna ook de definitieve bouwplannen ingediend kunnen worden
mits er niet teveel bezwaren komen. De Gemeente wil wel beide plannen aan elkaar koppelen,
daardoor kost het ook meer tijd’.

Na het gesprek zijn er signalen geweest dat er problemen zijn met betrekking tot het
bestemmingsplan vanuit de provincie. De gemeente geeft de volgende reactie hierop:

‘Er is discussie met de provincie (gedeputeerde) geweest over de woningbouwlocatie en het
oprekken van de rode contour in de hoek Hoofdweg-Nieuwstraat. Goudriaan moet inzichtelijk
maken dat de verplaatsing van Kruit en de woningbouw zoveel kost dat er geen ruimte is voor
sociale woningbouw en vervolgens moet er met de provincie vervolgoverleg plaatsvinden over
het oprekken van de contour of het verstrekken van financiële bijstand. Voor zover wij weten
zijn er vanuit de provincie geen problemen met het bestemmingsplan uitbreiding
Nijverheidsbuurt’.

8. Visie recreatie
De notitie is de vorige keer behandeld. De vergadering was het in grote lijnen met de visie
eens. De notitie is naar aanleiding van de opmerkingen op enkele punten aangepast en wordt nu
definitief vastgesteld.
9. Woningbouw Milandweg
Begin dit jaar is er een planning van de gemeente ontvangen. Deze zou nog actueel zijn. Als er
geen bezwaren komen kan in het najaar worden gestart. Het DB hoopt net voor of net na de
vakantie met de SWW te hebben gesproken over de toewijzing en een datum te hebben
waarop de doelgroep kan worden geïnformeerd. Het is de bedoeling een informatie
bijeenkomst te organiseren in de Milandhof. Actie: Paul.
10. Jaarrekening 2007 en begroting 2008
De penningmeester heeft de jaarrekening opgesteld. Deze is door de kascontrolecommissie
(Peter en Manon) gecontroleerd. Manon doet verslag van de kascontrole. Er zijn géén
onrechtmatigheden gezonden, de stukken zien er prima uit. De penningmeester wordt
gedechargeerd. De jaarrekening 2007 en de begroting 2008 worden vastgesteld. Deze zullen
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naar de gemeente worden gezonden. Verder zal Paul nakijken of de leden van de kascontrole
kunnen worden herbenoemd of dat er nieuwe leden moeten worden aangewezen. Actie: Paul.
11. Verkeersmaatregelen Hoofdweg/Uitweg en Milandweg + actielijst verkeer
De gemeente heeft plannen om voor de gehele Hoofdweg/Uitweg de maximum snelheid op 60
km in te voeren. De vergadering vraagt waarom de snelheid nu al op 60 km ligt. In het
verleden is dit al eens aan de orde geweest. Toen heeft het Dorpsplatform Zegveld besloten
géén voorstander te zijn om voor de gehele Hoofdweg/Zegveldse Uitweg een maximum
snelheid in te voeren van 60 km maar dit te beperken tot voorbij het bedrijventerrein. Het is
wat vreemd dat de gemeente nu toch wéér met dat idee komt, wat eerst zo unaniem was
afgewezen en nu zelfs ook nog voor de Milandweg!;
Wim antwoordt dat hij hiervan niet op de hoogte was, maar dat dit een tijdelijke maatregel is
vanwege het slechte wegdek en het risico dat de gemeente loopt bij aansprakelijkheden.
Vanuit de vergadering, maar ook vanuit ingekomen mails komt een aantal vragen/meningen aan
de orde:
− Volgens een inwoner moeten er na elke zijweg herhalingsborden worden geplaatst
(zowel dus langs de Hoofdweg als langs de Milandweg). Actie: gemeente;
− Het valt op dat Woerden op de Milandweg 60 km. heeft ingevoerd, maar dat daarna er
op Nieuwkoops grondgebied weer 80 km mag worden gereden;
− Van Mees van Elk, AB lid, die vanavond niet aanwezig kon zijn, is een mail ontvangen.
Mees stelt hierin dat door het instellen van 60 km. op de Hoofdweg/Zegveldse Uitweg
en de Milandweg tot de Oude Meije het zijns inziens slechts onveiliger is geworden. Als
je 60 tot 70 km rijdt zit iedereen op je bumper en je wordt zo snel mogelijk ingehaald.
Mees stelt dat 60 km tot de Nijverheidsbuurt en Rondweg voldoende is in combinatie
met het daadwerkelijk handhaven van de 80 km op de overige gedeelten, misschien nog
aangevuld met een beperking bij het pontje op de Zegveldse Uitweg;
− Met betrekking tot de Rondweg wordt door Joop gesteld dat deze weg helemaal stuk is
gereden en of hier nu een bord van woonerf op komt;
− Verder stelt Joop (dit stond ook op de actielijst) dat het goed zou zijn bij Siveo en het
pontje aan de Zegveldse Uitweg een hobbel aan te leggen, zoals bij de tennisvereniging
en bij de brug bij Slikkendam. Actie: gemeente.
− Herman vindt het jammer dat de agrariërs nu de schuld krijgen van het stuk rijden van
de Rondweg/Middenweg terwijl er juist veel bouwverkeer was (vanwege het baggeren
en de werkzaamheden van het waterschap) en door het omleiden van het verkeer over
de Milandweg de Rondweg ook stuk is gereden. Ditzelfde geldt voor het omleiden van
het verkeer in verband met het afsluiten van de Molenweg, ook dit zorgde voor extra
schade aan de overige wegen;
− Van een inwoner is een mail ontvangen waarin deze aangeeft dat er naar zijn mening
onduidelijkheid is over het parkeerterrein naast de voormalige Rabobank. De eerste
zijweg vanaf de Meije is de Beatrixstraat, maar daarna zijn er twee zijwegen zijn
(vanaf parkeerterrein) die geen naam hebben en het is verkeerstechnisch niet te zien
of dit een uitrit is. Actie: gemeente.
− Dezelfde inwoner vraagt zich af of er na het Nespad geen herhalingsbord
‘voorrangsweg’ moet komen. Actie: gemeente.
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−

Ruud Hageman stelt dat de politie niet mag controleren/bekeuren op de Milandweg en
Hoofdweg/Zegveldse Uitweg. Een 60 km zone moet zijn ingericht als 60 km. zone in
zo’n zone mag de politie niet controleren/bekeuren.

Algemeen/actielijst:

Henk zegt toe dat wij na de zomer nog een keer via de Berichtgever aandacht zullen
vragen voor het te hard rijden door Zegvelders. Actie: Paul;
− Verder zal op korte termijn het bord nabij de Eikenlaan worden geplaatst. Actie: Henk;
− Manon merkt op dat morgen weer een verkeersexamen voor groep 8 wordt gehouden. In
het najaar zal de Jorai weer een actie opzetten rondom de verkeersveiligheid. Verder
zal nog een afspraak met de verkeersmensen van de gemeente worden gemaakt. Actie:
Manon.
12. Kunstgrasveldje nabij speeltuin (voorheen onderwerp pannaveld)
Het DB heeft overeenstemming bereikt met de gemeente. Het wordt een kunstgras
voetbal/basketbalveld van 21 bij 13 meter, voorzien van een laag hekwerk aan de lengte zijde
en een transparante ballenvanger van 3 meter hoog aan de breedte zijde. Voor de
bouwvakvakantie wordt het veldje aangelegd. Actie: gemeente.
13. Speeltuin
Van het speeltuinbestuur zijn signalen ontvangen dat zij niet tevreden zijn over het
onderhoud aan de speeltuin en de communicatie hierover. De speeltuin verkeert in een slechte
onderhoudsstaat, toestellen worden eerst weggehaald voordat er nieuwe komen, kortom de
speeltuin is in enkele jaren flink ‘verarmd’. Voorheen werden er zelfs kinderpartijtjes
georganiseerd en als wij zien hoe de speeltuin er nu (niet dus) uit ziet, het is echt
erbarmelijk. Vanuit de speeltuin geeft Jolanda een mondelinge toelichting . Volgens Jolanda
botst het speeltuinbestuur tegen een blok aan en komt zij niet verder. De speeltuin ziet er
niet uit (ook de ondergrond omdat de speeltuin gebruikt is als opslag voor de Molenweg),
toestellen worden weggehaald en er komen – hoewel dit de afspraak was – niet direct andere
voor terug, elke keer zijn er nieuwe (andere) ambtenaren die de zaak weer moeten overnemen,
de contacten lopen stroef, toezeggingen worden weer teruggedraaid, etc. etc. Omdat het
bestuur zo niet verder komt, heeft zij dit aangekaart bij het Dorpsplatform. Wim merkt op
dat hij het erg vervelend vindt al had hij graag eerder op de hoogte geweest, zodat hij
meteen ook inhoudelijk had kunnen reageren. Hij belooft er direct achteraan te gaan en
volgende week te zullen reageren. Actie: Wim.
14. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
− Cok reikt de folder ‘hulp nodig?’ uit en licht dit kort toe;
− Manon merkt op dat zij gelezen heeft dat er een kapvergunning wordt aangevraagd voro
het kappen van een paar grote bomen achter de Milandhof en vraagt toelichting. Jan
merkt op dat zij de gemeente hierover zou moeten bellen;
− Manon stelt het hondenpoepbeleid aan de orde. Wat mag wel en wat mag niet, dat soort
zaken. Jan merkt op dat dit in de Berichtgever heeft gestaan. Henk zegt toe dit nog een
keer op de agenda te zetten. Actie: Henk.
−

15. Sluiting
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Henk sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 28 juni 2008

Onderstaande brief is in grote lijnen door de indieners toegelicht. Afgesproken is dat deze brief
derhalve integraal onderdeel uitmaakt van het verslag van het Dorpsplatform Zegveld van 17 juni
2008.
Stichting Dorpsplatform Zegveld,
t.a.v. dhr. P.J. Vonk,
Broeksloot59,
3474H5 Zegveld
Betreft: bezwaarschrift bouwboerderij aan Molenweg.
Zegveld,18 mei 2008.
Geachte heer/mevrouw,
Middels deze brief willen wij onze bezwaren kenbaar maken tegen de bouw van een boerenbedrijf
aan de Molenweg te Zegveld.
Via geruchten is ons ter ore gekomen dat de gemeente reeds verregaande plannen heeft om
een nieuwe boerderij en bijgebouwen te plaatsen in het weiland achter onze huizen. Niet áan
de weg, maar midden in het weiland.
Eerst was er ongeloof, maar aangezien we contact hebben gehad met betreffende boer, die een
en ander bevestigde, moeten we het nu wel geloven.
De gemeente is momenteel bezig met het aanleggen van een trapveldje voor kinderen, naast
de speeltuin aan de Molenweg. Deze kindervoorzieningen staan in schril contrast met het
zware verkeer watje rondom een boerderij ziet. Denk aan melkwagens, veevoedertransporten.
Hoe zit het met de veiligheid van onze kinderen?
Ook zijn er veel fietsers en wandelaars die van de Molenweg genieten. Hoe zit het met hun
veiligheid?
De Molenweg is een smal B-weggetje waar je normaal gesproken niet met zwaar verkeer
doorheen mag. We zijn er zelf mee geconfronteerd bij het bouwen van onze huizen. En nu
kan dat zomaar ineens wel?
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Al onze eigen bouwplannen zijn aan strenge regels onderworpen. Zo mogen we niet zomaar
een ingestorte schuur terugbouwen. In het buitengebied wil de gemeente alles compact
houden met zo min mogelijk bijgebouwen. Ook als die er al stonden. Dit beleid staat haaks op
het oprichten van een nieuwe boerderij, en koeienstal en tractorloods en silo's. Totaal
bebouwde oppervlakte 1500m2 (excl. verhardingen).
Wij voelen het ook als erg onrechtvaardig wanneer we vragen naar bestemmingsplan van
onze omgeving, en het antwoord is dat het weilanden blijven. Hierop hebben wij immers
destijds de aankoopbeslissing genomen om hier te komen wonen, en veel geld en energie
gestoken in het opnieuw opbouwen van een woonhuis. Alle omwonenden hebben vanaf 2002
geregeld contact gehad met betreffende afdelingen van de gemeenten, zonder dat er iets over
de plannen om de boerderij aan de Molenweg te vestigen, is gezegd. Recentelijk is er nog een
presentatie geweest van het nieuwe bestemmingsplan. De waag is toen heel direct gesteld en
beantwoord: er wordt niets gebouwd,het blijven weilanden. Nu blijkt dat er al jaren wordt
nagedacht over mogelijkheden om een boerderij aan de Molenweg te bouwen. U zult
begrijpen dat wij ons op het verkeerde been gezet voelen.
Met het uitzicht op het nieuwe boerenbedrijf is ons huis ook aanzienlijk minder waard, wat
wij gaan verhalen op de gemeente. Ook boeten wij in op "ruimtelijk genot" zoals men dit zo mooi
omschrijft. Al het natuurschoon in onze directe omgeving gaat verloren door het boerenbedrijf.
We denken daarbij ook aan de uilen in het geriefbosje,wat zo typerend voor dit landschap is. De
natuurwaarden gaan op deze manier wel erg snel verloren. Ook wordt een groentetuin
weggevaagd die al 32 jaar met hart en ziel wordt verzorgd.
Zeker, wij vinden ook dat koeien in dit landschap horen. En dat is ook niet ons bezwaar. Wij
vinden echter dat de gebouwenhoren op een plek waar meerdere boerderijen staan. En niet zo
dicht bij de bebouwde kom waar kindervoorzieningen en veiligheid en wonen een hoofdrol
moeten spelen. Boerenbedrijven horen verder van de woonkern en nieuwbouw.
Wij zijn geen boeren en zien op tegen de herrie van de melkmachines, de stankoverlast, de
Vliegen en ander ongedierte die horen bij boerenbedrijven.
Ook hebben we vernomen dat er nu ineens toestemming gegeven gaat worden voor het
Bouwen van een dam t.b.v. de ontsluiting van de boerderij. Wij hebben echter tienduizenden
euro's moeten investeren in het bouwen van een brug. Deze moest erg hoog boven de
wetering liggen. U kunt onze schadevergoeding tegemoet zien wanneer u meent toestemming
te kunnen geven voor het bouwen van een dam.
Ook gaat het idyllische plaatje van die mooie Molenweg verloren wanneer er een dam
Gebouwd gaat worden met tegenover nog een dam omdat de Molenweg te smal is voor de
melkwagensom de draainaar de boerderij te kunnen maken.
Betreffende boer, dhr. Vink, wil zijn bedrijf verplaatsen vanwege uitbreidingsplannen. Dit kan
Echter ook op zijn huidige plek, maar dan zou zijn nieuwe stal in zijn uitzicht komen staan.
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Ons voorstel is om een andere plek te zoeken voor dit nieuwe boerenbedrijf. Wellicht is de
Zuidzijde van de Dwarsweg een goede plek. Daar zijn meerdere boerderijengevestigd.
De gemeente is nog nooit op de Molenweg geweest,heeft op de kaart een stukje land
uitgezocht. Wij willen u uitnodigen om op locatie te komen kijken.
Gaarne uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Bewoners Molenweg Zegveld,
Fam. Van Dalsen,
Fam. De Jong,
Fam. Wisseloo,
Fam. Van den Hooren.
0348-691680
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