Dorpsplatform

Zegveld

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 20 januari 2009.

Aanwezig:
Inger van Mourik, Peter Vermeij, Manon Verheul, Mees van Elk, Herman Vergeer, Jan van
Amerongen, Bram Angenent, Piet Bremmer, Corry Vink, Son Tienhoven, Piet Brak, Wim Oudijk,
Henk van Dam en Paul Vonk (leden).
Corien Vermeij, Gerdi van Elk, Gerrit de Kruijf, Herman Groen (geïnteresseerde burgers).
Cobi Lekkerkerker (Berichtgever) en Jolanda van Tol (Woerdense Courant).
Frans Schadelee en Cok Hoogerbrugge (vertegenwoordigers politieke fracties).
Jacqueline Scheenstra (gemeente Woerden).
Afwezig: Niels Verwer, Joop Verlaan, Nanda de Ridder, Wim Groeneweg.

A G E N D A :
1. Opening
Henk opent de vergadering. Hij bedankt iedereen voor hun komst, speciaal de
vertegenwoordiger van de SGP fractie, Jacqueline Scheenstra en Corien Vermeij. Hij vindt
het leuk dat ook jonge Zegvelders interesse voor het Dorpsplatform hebben.
Henk legt vervolgens uit waarom de vergadering van 25 november 2008 is uitgesteld, want dat
was natuurlijk niet ‘zomaar’. Het DB heeft – in verband met de voorbereiding van het AB van
25 november 2008 – een vooroverleg gehad met de wijkwethouder en dit vooroverleg ‘liep’
niet echt en gaf het DB een wat vervelend gevoel. Henk was bang dat de inzet van het DB een
averechtse werking zou hebben. Het was voor het Dagelijks Bestuur van het Platform reden
om zich te bezinnen op onze rol / taak als Dorpsplatform Zegveld in relatie tot het
gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Het DB heeft daarbij eens goed in de spiegel
gekeken en is bij zichzelf te rade gegaan waarom zij klaarblijkelijk weerstanden opwekt, wat
zij niet goed heeft gedaan. Kennelijk is er sprake van een verschillend verwachtingspatroon
bij de gemeente en het Dorpsplatform. Het DB was daarbij unaniem van mening dat het zo
niet kon doorgaan en heeft zich bezonnen op haar functioneren. Deze bezinning heeft geleid
tot het opnieuw formuleren van de rol/taak van het Dorpsplatform Zegveld. Henk leest een
deel voor uit de notitie, die met de wijkwethouder is besproken:

‘Het dorpsplatform Zegveld is vanaf de oprichting bezig met het behartigen van de belangen
van het dorp, gericht op wat we leefbaarheid noemen. We zien ons zelf als intermediair
tussen de inwoners en het gemeentebestuur. We voelen ons verantwoordelijk om als
spreekbuis van de inwoners positieve en negatieve ontwikkelingen te signaleren, te analyseren
en deze, al dan niet “vertaald”, aan de tafel bij het gemeente bestuur te bespreken. Hierbij
gaat het om zaken van de korte termijn, maar vooral ook van de lange termijn. We doen dit
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geheel vrijwillig vanuit onze verbondenheid met het dorp en onze betrokkenheid op de
samenleving. Ook stimuleren wij ontwikkelingen in het dorp die de veiligheid en sociale
samenhang bevorderen’.
De gemeente is van mening dat het Dorpsplatform Zegveld misschien teveel op de
‘bestuurlijke toer’ is gaan zitten. Het DB is het daar niet mee eens en vindt dat instellingen
als de Oranjevereniging, Sportverenigingen, de kerken, scholen en andere verenigingen zorgen
voor de sociale samenhang in het dorp (zorgen dat de bewoners elkaar ‘vasthouden’) en dat
het Dorpsplatform Zegveld zich daar – wellicht in tegenstelling tot de wijkplatforms in
Woerden minder mee bezig hoeft te houden, maar zich meer met het belang van het dorp op
langere termijn moet bezig houden. Zij vindt dat zij – in het kader van de leefbaarheid van
het dorp - op mag komen voor zaken als starterswoningen, voldoende woningbouw, zorg voor
ouderen, voldoende (winkel) voorzieningen, etc. en de gemeente mag aanspreken op haar beleid
in deze.
Het DB en de wijkwethouder hebben elkaar in de notitie kunnen ‘vinden’ al is er sprake van
enig nuanceverschil. Het biedt het Dorpsplatform Zegveld in ieder geval de ruimte om haar
eigen rol te spelen.
Henk zegt toe de volledige notitie in de volgende vergadering als agendapunt in te zullen
brengen.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
• Er is een aantal afmeldingen. Zo kunnen Wim Groeneweg en Nanda de Ridder niet
aanwezig zijn. Jacqueline Scheenstra vervangt de coördinator wijkzaken. Ook Bert
Westerink (wethouder), Niels Verwer, Ruud Mees en Joop Verlaan hebben zich afgemeld.
• Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Er hebben zich
geen leden gemeld om stukken in te zien dan wel om afschriften van stukken te ontvangen.
• De brief naar de diaconie is in 2008 vooralsnog niet verzonden, ivm het vrijwillig karakter
van samenwerking.
• De lijst van ingekomen stukken wordt doorgenomen. Het AB kan zich in de voorgestelde
acties vinden.
• De wijkagent zou op de vergadering van november 2008 aanwezig zijn. Deze vergadering
is, zoals bekend, niet doorgegaan. De wijkagent kan op deze vergadering niet aanwezig
zijn, maar wil graag de volgende keer de vergadering bijwonen.
• Deltaplan: de raad heeft het voorstel van het Dorpsplatform Zegveld inzake het opzij
zetten van het geld niet geaccordeerd (zie lijst van ingekomen stukken).
• Het DB heeft financiële ondersteuning gegeven aan het maken van een flyer voor
renovatie van het Ooievaars buitenstation en het creëren van een meer educatief
karakter.
• Stabilisatiemodel. De gemeente Woerden heeft in het verleden het stabilisatiemodel
vastgesteld. Het DPFZ heeft dit ondersteund. Dit betekende dat er in 10 jaar 100
woningen zouden moeten worden gebouwd, exclusief de voormalige gemeentewerf. Er is
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reeds een aantal jaren verlopen. Wij zijn met de gemeente in overleg op welke wijze dit
beleidsvoornemen van de gemeente kan worden gerealiseerd.
• Henk deelt mede dat het pand van de Rabobank is gekocht door Hollands Midden. Het DB
heeft inmiddels contact met Hollands Midden gezocht om over de toekomst van het pand
mee te mogen denken.
• Jan meldt dat er op het nieuwe Pannaveld water (vooral in één hoek) staat. Paul heeft dit
inmiddels bij de gemeente gemeld.
• Het Dorpsplatform ziet geen kans om aan de sportieve meerkamp mee te doen.
• Manon vraagt naar de brief aan de Diaconie die niet is verzonden (wandelpaden). Henk
antwoordt dat het DB het toch niet verstandig vond om de brief te verzenden omdat er
een signaal was dat de grond al verkocht was. Het DB heeft daarom een brief naar de
koper gezonden. Overigens wil het DB benadrukken dat zij voorkeur geeft aan een goed
overleg met de eigenaren en zeker geen zaken wil afdwingen.
• Manon vraagt naar de vrijwillige verzekering. Henk zal hiervoor aandacht vragen in de
Berichtgever.
• Henk meldt dat het project leefbaarheid is beëindigd.
3. Verslag van de vergadering van 23 september 2008
Tekstueel :
• Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Het hondenpoepbeleid zou worden geagendeerd. Henk antwoordt dat het DB dit ‘glad
vergeten’ is en belooft hierop terug te komen. Wellicht is het goed om het beleid nog
eens in de Berichtgever te zetten. Nanda zou nog een grote kaart aanleveren. Actie:
Nanda.
• Vanuit het AB wordt gevraagd of er reeds ideeën zijn over projecten in het kader van
de Leader subsidieregeling. Henk antwoordt dat het DB het bestuur van het
ooievaarsdorp ondersteunt, maar dat er verder nog geen ideeën zijn. Henk stelt voor
om de Culturele Stichting Zegveld te vragen of zij wellicht wat zaken kan oppakken.
Het AB gaat hiermee akkoord.
• Herman merkt op dat beloofd was om de takken (aan het einde van de Middenweg) te
snoeien, maar dat dit nog steeds niet is gebeurd.
• Manon vraagt naar het verkeersbeleid op de Hoofdweg. Eerst was dit 80 km. , toen
werden er borden 60 km. geplaatst, toen werden deze weer verwijderd, wat is nu het
beleid? Jacqueline geeft aan dat een totale herinrichting naar 60 km. erg veel geld
kost. Paul stelt hierop dat het Dorpsplatform Zegveld ook nog geen voorstander was.
Zij vond eerder dat tot na het bedrijventerrein voor 60 km. zou moeten worden
gekozen en daarna 80 km.
4. Actielijst gemeente en Dorpsplatform
9 De extra kosten ivm een nieuw contract met de Milandhof zit in de begroting.
gefeliciteerd Milandhof! Een belangrijke voorwaarde om de Milandhof financieel leefbaar
te houden is ingevuld (gemeente).
9 Verkeerssnelheid: Dorpsplatform moet hieraan in de Berichtgever nog aandacht aan
schenken. (DB Dorpsplatform)
•
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9 Bord aan de Middenweg: bord is gemaakt. De wijkploeg heeft deze geplaatst (gemeente).
Vanuit het AB komt het signaal dat het bord nog niet echt lijkt te werden.
9 Milandweg Siveo: ‘plak asfalt’ aan de drempel toevoegen. Wordt bekeken in 2009/ Voor
2008 is hiervoor geen budget (gemeente).
9 Totaalvisie Uitweg-Hoofdweg-Milandweg. Er is een voorstel in de maak om de Hoofdweg in
te richten als 60 km weg (met drempels). Beheertechnisch en financieel kan dit echter
pas in 2010. Het Dorpsplatform Zegveld vindt de stap naar geheel 60 km. al te snel en
heeft eerder aangegeven hier genuanceerder tegenaan te kijken. Zij verzoekt de
gemeente dan ook eerst met hen om tafel te gaan, voordat de plannen te ver zijn
uitgewerkt (gemeente).
9 Belijning buitengebied: wat door reparatie niet is teruggebracht: verder geen actie ivm
geen wettelijke taak, gemeente gaat nog eens kijken of er toch geen noodzaak is om hier
te gaan belijnen. daar moet dan wel eerst offerte voor komen en bezien worden of dit
kan.
9 Servicepunt: DB gaat met partijen bezien hoe het servicepunt beter kan worden
‘neergezet’ (actie DB).
5.
Locatie ‘kunstbank’
Van de gemeente is een mail ontvangen dat vanwege de vele kabels en leidingen de door ons
voorgestelde locatie (‘Kop van Zegveld’) niet mogelijk is. Zij vraagt of wij alternatieven
hebben. Een mogelijkheid zou zijn de strook groen bij Stoof. Piet Bremmer denkt dat het
‘op de kop van Zegveld’ toch wel moet kunnen. Jacqueline regelt een afspraak tussen Piet
en de betreffende ambtenaar. (actie: gemeente).
6.
Uitnodiging ‘Beursvloer’ 5 februari 2009 (flyer is meegezonden)
Op 5 februari a.s. wordt een ‘Beursvloer’ georganiseerd. Als wij een bepaalde wens hebben,
maar de kennis, tijd of de middelen niet hebben om het te realiseren, dan zouden wij
mogelijk kunnen samenwerken met het bedrijfsleven, die dan hun know how ter
beschikking stellen. Het gaat met name om een wisselwerking tussen het bedrijfsleven en
het maatschappelijk middenveld.
7.
Bijeenkomst over onderhoud openbare ruimte
Op 22 januari a.s. organiseert de gemeente een bijeenkomst over de kwaliteit van de
openbare ruimte. Op deze bewonersavond wil de gemeente weten wat wij belangrijk
vinden en waar wat ons betreft de prioriteiten moeten komen te liggen.
Ten tweede wil de gemeente vragen om binnen bepaalde financiële kaders aan te geven op
welk niveau het onderhoud uitgevoerd zou moet worden. Het gaat hierbij om het
onderhoud (schoon, heel en veilig) van het groen, de wegen, bruggen, meubilair, enz.
Het gaat daarbij om de algemene lijnen omdat het op te stellen beleidsplan voor de gehele
gemeente gaat gelden. Individuele specifieke situaties of knelpunten worden niet
besproken. Een specifiek groenvak, of een bepaalde weg komen niet aan bod, wel de wegen
of het groen in het algemeen in de gemeente Woerden.
Het Dorpsplatform Zegveld is van mening dat het onderhouden van de openbare ruimte
een zaak is die tot de zorgplicht van de gemeente kan worden gerekend. Het onderhoud
van de openbare ruimte wordt niet gezien als voorziening, die moet worden afgewogen
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tegen een zwembad, museum, ronde van Woerden, maar geldt als basisplicht voor de
gemeente. De gemeente moet de ruimte als een goed ‘huisvader’ beheren. De volgende
‘boodschappen’ worden aan het DB meegegeven:
• De openbare ruimte is schoon, heel en veilig;
• Het gras is periodiek gemaaid;
• Er ligt geen rommel in de openbare ruimte;
• De groenperken worden periodiek gesnoeid;
• De groenperken worden periodiek geschoffeld, zodat er een net aanzicht ontstaat;
• Er groeit geen groen tussen de stoeptegels;
• De weg/stoepen zijn zodanig onderhouden dat er geen verkeersonveilige situatie
ontstaat voor de gebruikers (dus geen scheuren, openstaande bestrating, etc.);
• Er staat niet langer dan één dag water op de wegen, waardoor deze niet normaal
kunnen worden betreden;
• De straatverlichting brandt soms dagenlang niet (voorbeeld Uitweg);
• Het strooibeleid is beslist onvoldoende. Toen het Zegveldse bedrijf het strooien nog
verzorgde, werden nog wel eens wat extra’s gedaan (Milandhof, bij de winkels, bij de
ouderenwoningen, scholen, etc.). Nu wordt alleen op de doorgaande wegen gestrooid.
Het blijkt bovendien dat wijkwegen soms dagenlang glad blijven;
• Bomen moeten eenmaal per twee jaar worden gesnoeid;
• Dode struiken moeten worden vervangen;
• De fietsers moeten veilig kunnen fietsen (school, sport, etc.);
Een afvaardiging van het DB zal naar de bijeenkomst gaan en de ‘boodschappen’
meenemen.
8.

Evaluatie ‘Oudejaarsnacht’
Het Dorpsplatform is tevreden over het verloop van de nacht van de ‘Oudejaarsnacht’. Het
DB heeft eind 2008 overleg gehad met de politie en gemeente en daarin zijn afspraken
gemaakt over een aantal zaken.
Er waren wat kleine incidentjes, maar het bleef behoorlijk rustig. Omstreeks 02.00 uur is
er brand gesticht in een stenen afvalcontainer op de Boschsloot, de brandweer heeft dat
geblust.
Tijdens het “vreugdevuur” waren er veel, vooral jonge, mensen op de been. De jongeren
hadden met een tractor een lange caravan, volgeladen met allerlei hout en dergelijke,
keurig op een heel goede plek neergezet. .
Het publiek was omstreeks 01.45 uur nagenoeg weg. Veel daarvan waren in de Milandhof.
Ook daar is het allemaal rustig en ordelijk verlopen. Omstreeks 04.15 uur kwamen de
eerste bezoekers weer langzaam vanuit de Milandhof naar buiten druppelen. Omstreeks
05.00 uur begon het echt leeg te stromen. Een aantal bekende jongeren, hield zich op bij
het vreugdevuur. Een aantal jongeren is één of meer keren even weggelopen, maar kwamen
later weer terug met houtblokken en gooiden dat op het vuur. Er zijn verder geen
wanordelijkheden geconstateerd. Om ongeveer half zeven is de wijkagent weggegaan. In
het dagrapport heeft de wijkagent geen meldingen of aangiftes gelezen.
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De wijkagent meldt dat hij van met name jongeren opmerkingen heeft opgevangen dat zij
het waardeerden dat de politie er was en dat er zeer relaxed werd opgetreden (door niet
op te treden tegen het vreugdevuur bedoelde men daarmee). Ook over de flyer die het
Dorpsplatform Zegeveld in het dorp heeft verspreid zijn positieve geluiden opgevangen.
De wijkagent is zeer positief gestemd en stelt voor dat we het volgend jaar dezelfde
aanpak hanteren. De wijkteamchef wil deze aanpak volgend jaar ook in de andere wijken
gaan toepassen.
Henk complimenteert de politie en de vrijwillige brandweer met het (verstandige)
optreden tijdens de ‘oudejaarsnacht’. Ook de jongeren uit Zegveld worden door Henk
gecomplimenteerd, immers zij hebben er zelf voor gezorgd dat het redelijk rustig is
geweest, de overlast is beperkt en het aantal vernielingen is ook beperkt gebleven.
Bram merkt op dat Henk de Milandhof en Siveo heeft vergeten, die weer het traditionele
oudejaarsfeest hebben georganiseerd dat er mede voor zorgt dat de jeugd iets om handen
heeft en hen daardoor ook ‘van straat’ houdt. Henk stelt dat het beslist niet de bedoeling
is om hen over te slaan en dat hij zich er van bewust is dat dit oudejaarsnacht feest zeker
heeft bijgedragen aan een rustig verloop van oudejaarsnacht.
Vanuit het AB wordt de suggestie gedaan om via een flyer de inwoners te complimenteren
met de goede verloop van de oudejaarsnacht. Tenslotte merkt Henk nog op dat de
gemeente het drukken van de flyers heeft betaald.
10. Bouw Milandweg
Henk meldt dat naar zijn gevoel medio april de omwonenden kunnen worden geïnformeerd,
waarna vervolgens voor de kandidaten een informatie avond kan worden georganiseerd. Hij
geeft aan dat er acht starterswoningen worden gebouwd. Manon betreurt het dat de start
telkens weer wordt uitgesteld en er vage afspraken worden gemaakt. Zij vraagt wat nu weer
de oorzaak van de vertraging is. Henk licht toe dat er nog wat problemen waren ten aanzien
van de geluidsnormen (weg en ‘ping pong’ geluid van de tennisvereniging). De gemeente durft
op dit moment geen planning af te geven, aldus Henk, maar hij heeft het gevoel dat het nu
toch echt staat te gebeuren. Peter vraagt of er contact is geweest met de eigenaren van het
daarnaast liggende perceel. Henk antwoordt dat dit niet het geval is. Peter zal samen met Paul
een gesprek aangaan om te bezien of er voordelen te behalen zijn.
Henk stelt dat het Dorpsplatform Zegveld weliswaar geen directe partij is, maar dat wij er
natuurlijk wel bij betrokken zijn. De avond voor de omwonenden zal door de gemeente worden
georganiseerd (vanuit ruimtelijke ordening regels). De informatieavond voor de kandidaten zal
door de SWW worden georganiseerd. Het Dorpsplatform zal daarbij uiteraard ook aanwezig
zijn.
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11. Inbreiding Hoofdweg
Een afvaardiging van het DB is bij Goudriaan geweest. De zaak lijkt een beetje op gang te
komen. De procedure zit in een afrondende fase. Kruijt zal naar het bedrijventerrein worden
verplaatst. Dit is cruciaal omdat er anders geen woningen kunnen worden gerealiseerd achter
de Hoofdweg. De inbreiding wordt in fases gerealiseerd. De eerste fase voorziet in ongeveer
dertig woningen. Henk geeft aan dat het denkbaar is als met de bouw zou kunnen worden
gestart in 2011, maar hij wil over deze planning nog wel een slag om de arm houden.
Jacqueline merkt op dat de gemeente op 30 januari a.s. een gesprek met Goudriaan heeft en
dat de relevante informatie hieruit z.s.m. naar het Dorpsplatform komt.

12. Wateroverlast fietspad Hoofdweg
De gemeente heeft met een afvaardiging uit het DB een aantal slechte plekken op het
fietspad bekeken. Voor geïnteresseerden is een overzicht te verkrijgen. Over een aantal
tijdelijke maatregelen die moeten leiden tot een reductie van de wateroverlast is
overeenstemming bereikt. Al snel zijn de meeste van de tijdelijke maatregelen ook
gerealiseerd. Bezien moet worden of de maatregelen ook werken. Het zijn tijdelijke
maatregelen. Het is nog niet helemaal zoals het zijn moet, maar de situatie is minder ernstig
dan het was. Het Dorpsplatform zal uiteraard de vinger aan de pols houden of de maatregelen
effectief blijven.
13. Wandelpaden
De werkgroep wandelpaden meldt dat er enkele boeren uit Zegveld positief staan tegenover
een wandelpad door hun land in het kader van de Groen Blauwe Diensten en dat dit misschien
al dit jaar tot resultaat leidt. Concrete plaatsen kunnen nog niet worden gemeld omdat de
projectleider Groen Blauwe diensten Jaco een aantal zaken nog formeel moet afwerken, maar
het ziet er naar uit dat wij er een of meer mooie wandelpaden bij krijgen!
14. Lidmaatschap Utrechtse Vereniging Kleine Kernen
Van de vereniging is een verzoek ontvangen (zie ingekomen stukken) of wij lid willen worden.
Het DB is van mening dat het lidmaatschap, zeker gezien de kosten (€ 50,-- per jaar), een
zinvolle informatiebron kan zijn. Het AB stemt hiermee in.
15. Vergaderdata 2009
Data zijn in verband met de deadlines van de Berichtgever gewijzigd en worden nu:
− 31 maart
− 9 juni
− 29 september
− 1 december
16. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
• Vanuit de vergadering wordt gemeld dat er op de hoek van de Milandweg/Hoofdweg (pand
den Hollander) veel groen ‘oversteekt’ hetgeen het zicht belemmert.
• Gemeld wordt dat het servicepunt echt weinig wordt gebruikt. Piet gaat proberen in
overleg met de betrokken partijen het gebruik toch wat meer te activeren.
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• Opgemerkt wordt dat de bermen langs vooral de Middenweg erg diepe sporen vertonen. De
suggestie wordt gedaan om betonnen driehoeken (zoals bij wel meer gemeenten) aan te
brengen zodat de automobilisten niet zo snel in de bermen zullen rijden.
• Gemeld wordt dat op de Milandweg vanaf de ene kant wel een bord 60 km. Staat en van de
andere kant niet.
• Manon merkt op dat de Jorai in 2007 een brief heeft geschreven om de verkeersexamens
in Woerden te houden, omdat veel schoolkinderen uit Zegveld in Woerden op school
zitten. Verder is er een brief geschreven over de ‘overschrijdingsregeling’ , het
schoolplein en brede school, maar daarop is ook niet gereageerd. Jacqueline belooft hier
achteraan te gaan.
• Manon vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de ouderenzorg. Henk
antwoordt dat hij iemand heeft benaderd om de kar te trekken, maar dat dit helaas niet
is gelukt. Henk stelt dat het DB een gesprek met de directeur van de SWW (Korzelius)
heeft gehad en dat is afgesproken dat beide partijen gezamenlijk zouden brainstormen
over de mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van de Bosschsloot. Verder heeft
het DB overleg gehad met ‘team 6’ en zal een vervolgoverleg later dit jaar worden
ingepland. Cok vraagt aandacht voor dagbehandeling.
17. Sluiting
P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 12 februari 2009

Deadlines Berichtgever 2009
1. maandag 19 januari 10.00 uur
2. maandag 16 februari 10.00 uur
3. maandag 16 maart 10.00 uur
4. maandag 13 april 10.00 uur
5. maandag 18 mei 10.00 uur
6. maandag 15 juni 10.00 uur
7. maandag 14 september 10.00 uur
8. maandag 19 oktober 10.00 uur
9. maandag 16 november 10.00 uur
10. maandag 07 december 10.00 uur
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