Dorpsplatform
Zegveld
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 7 september 2010.
Aanwezigen op AB vergadering:
Henk van Dam (voorzitter), Martin Schreurs (dorpswethouder), Nils Verwer (SWW), Nanda de
Ridder (dorpsambtenaar), Piet Brak (vice voorzitter), Piet Bremmer (DB lid), Arie Langerak,
Manon Verheul, Mees van Elk, Joop Verlaan, Inger van Mourik, Cobi Lekkerkerker, Herman
Vergeer, Bram Angenent, Geertje Bol (allen AB leden), Wim van Veen, Simon van Katwijk, Jaap
van de Knaap, Alex de Kruijf, Herman Groen, (toehoorders), Jolanda van Tol (Woerdense
Courant), Sari Katsman (AD Groene Hart), Cor Doets (wijkagent), Jaap Verhoog, Dennis de
Koning, Diederik Korsse (gemeente Woerden), H. Lekkerkerker (Stichting Welzijn Zegveld),
Carolien Verburg (stichting Milandhof), Gerrit Gerritsen (Berichtgever), Ko Kromwijk (werkgroep
Hoofdweg), Mikel Terrate (Rabobank), Cock Hoogerbrugge, Jaap van de Does, Stefan van
Hameren (raadsleden), Wim Groeneweg (ex dorpswethouder), Paul Vonk
(secretaris/penningmeester).
Afwezig met kennisgeving:
Ruud Kwakkenbos (Rabobank), Peter Vermeij, Jan van Amerongen (AB) en Corry de Vink (DB).
1. Afscheid wijkwethouder Wim Groeneveld
Henk heet Wim Groeneweg in het bijzonder van harte welkom. Wim Groeneweg wordt
uitgebreid bedankt voor zijn inzet en samenwerking als dorpswethouder. Henk overhandigt
Wim een ‘hakbijltje’ (ludiek gebaar, betekent ook ‘knopen doorhakken’) en een kunstwerkje
(met een uitgestoken hand en een hand op de schouder, een illustratie van samenwerken). Wim
bedankt ook het Dorpsplatform Zegveld voor de vier jaren waarin hij als dorpswethouder aan
het Dorpsplatform heeft mogen bijdragen. Het waren voor Wim spannende, maar ook leuke
tijden (hij verwijst nog even naar een aubade op Koninginnedag waarna hij op de fiets door
water moest rijden) en hij herinnert zich het Dorpsplatform als een hechte club met
betrokken mensen en zo kent hij de Zegvelders ook. Hij geeft aan dat hij weliswaar geen
wethouder meer is, maar wel als raadslid in de raad is blijven zitten. Wim is blij dat in zijn
periode als dorpswethouder een aantal zaken is opgestart, zoals een paar wegen in het kader
van het Deltaplan en de renovatie van de Hoofdweg.
2. Opening vergadering.
Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er volgt een ‘voorstelrondje’
waarin de aanwezigen zich voorstellen. Ko Kromwijk – en met hem nog een aantal anderen –
maken van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer groen bij het gerenoveerde deel
van de Hoofdweg. Jaap Verhoog is bereid om in gesprek te gaan.
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3. 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. Enkele
punten hieruit:
 Verzoek van SHHV om een bijdrage voor een lezing georganiseerd door de StichtsHollands Historische Vereniging. Het AB stemt in met het advies om € 100 ter
beschikking te stellen.
 Maaien deel Julianalaan. De gemeente zal hierop nog een reactie geven.
 Van een bewoner van de Broeksloot is een mail ontvangen over het parkeren van
auto’s/vrachtwagens op het fietspad/stoep binnen en buiten bebouwde kom naar Woerden.
Het AB stemt in met het advies van het DB om dit in handen te stellen van de politie.
 Poging in contact te komen met wethouder Ypma (info na vergadering mondeling ontvangen,

wethouder Ypma wil eerst info hebben voordat zij een afspraak maakt, de secretaris
neemt contact op met de Rabobank).

Verkeerssituatie Korensloot/Middenweg. De gemeente is van mening dat het slechts om
incidentele gevallen gaat en er dus geen maatregelen genomen hoeven worden.
 Van de gemeente is op 30 juni jl. een brief ontvangen. Zij stelt hierin dat wij op grond van
het beleid Wijk- en Dorpsgericht werken bijna € 4.000 moeten terugbetalen omdat het
Dorpsplatform meer heeft gespaard dan is toegestaan. Het AB stemt niet in met een
terugbetaling. Zo is er geen vooroverleg met DB geweest, is er geen waarschuwing
uitgegaan (zodat het Dorpsplatform actie kon ondernemen, terwijl de gemeente de
stukken toch ook in haar bezit had) en er zijn uitgaven in 2010 die hieruit moeten worden
betaald. Het Dorpsplatform vindt de actie van de gemeente echt onbetamelijk. Het heeft
– in tegenstelling tot andere platforms - geen betaalde krachten (notulen en ander
secretarieel werk worden door DB zelf verzorgd ipv door betaalde kracht, zodat het geld
in het dorp kan worden gestopt en het kan toch niet zo zijn dat het Dorpsplatform voor
haar spaarzaamheid wordt gestraft. In een volgend overleg tussen het DB en de
gemeente zal hierop worden teruggekomen.
 Het punt van het plaatsen van doeltjes op een grasveldje nabij de Korensloot wordt
teruggenomen en eerst binnen het DB besproken. Volgens de SWW is het niet zo dat zíj
de doeltjes betalen, maar mogelijk het Dorpsplatform.
 Omtrent de actie rondom het parkeren meldt de wijkagent (Cor Doets) dat in verband met
het slechte weer vorige week geen actie is ondernomen. Hij heeft op bepaalde plekken al
mensen aangesproken. Deze maand gaat hij beginnen met het ‘uitdelen’ van
waarschuwingen. Hij geeft als suggestie mee om bij de Clausstraat extra parkeerplaatsen
te realiseren.
 Hondenpoep/aanlijnen honden. De volgende keer worden de mailers uitgenodigd. Het is
volgens het Dorpsplatform een kwestie van normen/gedrag. Het stoort het Dorpsplatform
dat mensen een grote mond krijgen als zij hondenbezitters aanspreken die zich niet aan de
regels houden. Het DB zal contact opnemen met de betreffende ambtenaar (Bert Waning)
om tips ‘op te halen’ hoe dit soort gevallen benaderd kunnen worden. Mogelijk kan de
handhaver op een vergadering worden uitgenodigd.
4. Verslag 29 juni 2010
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De punten ondergrondse containers en de belijning/bordjes Hazekade worden nog door de
gemeente uitgezocht. (noot: later reactie van gemeente ontvangen: ondergrondse

containers komen er niet, paaltjes ook niet. Belijning uitvoering 2e half jaar 2010)

 Het punt van de hoge legeskosten die vrijwilligersorganisaties moeten betalen is door de
gemeente nog niet opgelost.
 Het informatiebord wordt aangehouden.
 Manon vraagt of er al concrete voorstellen omtrent Domotica kunnen worden verwacht.
Geertje (commissie Zorg) antwoordt dat dit wordt opgepakt, in samenhang met dagopvang.
Het DB zegt toe de volgende keer hierop terug te komen.
 Henkt deelt mede dat op 22 september a.s. de eerste paal van de starterswoningen zal
worden geslagen!
5. Renovatie Hoofdweg/Molenweg/Berkenlaan-Kastanjelaan
Diederik Korsse is als projectleider aanwezig om dit punt toe te lichten.
 Renovatie Hoofdweg
Op 23 juli jl. is hiermee begonnen. Omdat in het werk met langere wegvakken is gewerkt
dan oorspronkelijk de bedoeling was, kan het project sneller worden gerealiseerd. Naar
verwachting zal de aannemer begin oktober het werk opleveren. In de 3e/4e week van
september zal in verband met asfaltwerkzaamheden de weg een aantal avonden/nachten
dicht zijn en zullen automobilisten moeten omrijden. Fietsers en hulpverleningsvoertuigen
kunnen er wel door.
Voor het gedeelte Uitweg is ook budget gevonden (dit gedeelte zou oorspronkelijk niet
worden meegenomen). Dit deel kan vanwege drukke werkzaamheden van de aannemer niet
aansluitend worden gerenoveerd en wordt naar verwachting nu in weken 46/47 (half
november) opgepakt.

Vragen vanuit het AB:

Joop Verlaan merkt op dat de weg erg smal wordt (Diederik geeft aan 5,85 meter breed(
en omdat de banden (tussen fietspad en weg) schuin zijn, zware voertuigen hierover heen
zullen rijden. Diederik antwoordt dat de oplossing in overleg met de werkgroep is gekozen.
Als de randen recht zouden zijn, betekent dit weer een gevaar voor de fietsers
(trappers). Conclusie: bezien wordt of voertuigen inderdaad over de schuine randen rijden.
Afhankelijk daarvan zal bezien worden of extra maatregelen nodig zijn.
Jaap van de Knaap vraagt of de ziekenauto er wel door kan. Diederik antwoordt dat
hulpverleningsvoertuigen er door kunnen.
Manon Verheul vraagt waar de lantaarnpalen komen te staan. Diederik antwoordt dat aan
de kant van het fietspad boogmasten komen.
Arie Langerak vraagt hoe de drempel bij de Nijverheidsbuurt wordt uitgevoerd omdat dit
nu niet gunstig ligt (draaimoment vrachtwagens). Diederik zal hieromtrent contact
opnemen met Inger van Mourik.
Simon van Katwijk vraagt of er ter hoogte van nr. 181 ook nog een goot komt. Diederik
antwoordt dat hier een smallere goot komt in verband met de eigendomsgrenzen (goten
zijn besteld).
Manon Verheul vraagt of er naast de sloten nog een aanvulling komt. Diederik antwoordt
dat er ‘grasbetontegels’ worden aangebracht.
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Piet Bremmer merkt op dat het gedeelte dat al eerder is gedaan, is open gegraven is door
het Waterschap en dicht getegeld is. Hij vraagt of hier iets aan wordt gedaan. Diederik
antwoordt dat dit inderdaad nog wordt hersteld (asfaltering, week, 46/47).
Henk complimenteert de gemeente met de snelheid waarmee het project is gerealiseerd
en de wijze waarop de verkeersveiligheid nu (met verkeersregelaars) wordt bewaakt. Ook
is er volgens Henk sprake van een goed overleg met de bewoners. Diederik lijst de
complimenten in.
 Kastanjelaan/Berkenlaan (Deltaplan)
Diederik meldt dat de gemeente vanavond met de bewoners een schouw heeft gehouden en
deelt mede dat er half oktober voor de bewoners een inspraakavond in de Milandhof zal
worden gehouden. Het is de bedoeling dat er dit jaar wordt aanbesteed, zodat het werk
medio april/mei 2011 kan worden gestart. Benadrukt wordt dat het verleggen van
kabels/leidingen door het energiebedrijf mogelijk voor enige vertraging (paar maanden)
kan zorgen. Het Dorpsplatform had verwacht dat het stukje Middenweg (vanaf vorige fase
Deltaplan) tot aan het kruispunt Berkenlaan/Kastanjelaan ook gedaan zou worden, omdat
je anders een groot gat ontstaat (Middenweg is hoger, dan weer omlaag, bij Kastanjelaan
weer omhoog en ook de Korensloot is hoger).
 Renovatie Molenweg
Diederik meldt dat ook de Molenweg dit jaar wordt aanbesteed en er mogelijk kan begin
november worden gestart. Het is niet zeker of het lukt om het gehele stuk tot de
Hazekade aan te pakken. Het is een complex gebeuren, er moeten beschoeiingen worden
aangebracht en dat alles is tamelijk kostbaar.
6. Uitbreiding bedrijventerrein/inbreiding achter Hoofdweg/Nieuwstraat
Over dit punt is op dit moment geen nieuws te melden.
7. Strooischema
Uit het schema blijkt dat bij extreme gladheid de gemeente met eigen materiaal strooit. Bij
het Dorpsplatform reist de vraag of dit ook daadwerkelijk/genoeg gebeurt omdat bepaalde
delen uit het strooischema een aantal dagen gewoon niet berijdbaar waren. Het DB neemt dit
punt mee terug naar de gemeente en zal met hen in overleg treden.
8. Ontwikkelingen plan Rabobank
Bolton ontwikkeling is in overleg met de gemeente. Er zal een breed ‘assortiment’ aan
appartementen worden gerealiseerd (verschillende types).
9. Inbreidingslocatie in Dorp
Door initiatiefnemer is een verzoek gedaan aan de gemeente voor een inbreiding. De
gemeente komt uiteindelijk met het voorstel eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen.
Betrokkene wil graag eerst dat gemeente aangeeft waar ze wel en waar ze niet aan mee wil
werken, zodat ze eerst kunnen kijken of het financieel ook haalbaar is. Henk geeft aan blij te
zijn met elk initiatief om nieuwe woningen te realiseren maar vindt dat de initiatiefnemer
toch echt eerst met de gemeente in gesprek moet gaan.
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10. Wateroverlast diverse straten in Zegveld (waaronder Clausstraat en Eikenlaan)
Zoals op wel meer plekken in Woerden heeft Zegveld ernstige hinder van wateroverlast. Het
bijzondere in Zegveld is echter dat de wateroverlast dagenlang aanhoudt. Bewoners hebben
hieromtrent de klachtenlijn gebeld maar hebben niet de indruk dat er echt iets aan wordt
gedaan. De Vraag van het Dorpsplatform is dan ook om in de ergste gevallen, zoals bij de
Clausstraat, adequaat op te treden, het water weg te pompen en na opdroging het vuil uit het
riool van de straat te vegen. Verder vraagt het Dorpsplatform welke maatregelen de
gemeente in voorbereiding heeft. Het signaal is ontvangen dat de pomp bij de voormalige
Rabobank onvoldoende capaciteit heeft en dat overwogen wordt er een pomp bij te plaatsen.
De wethouder geeft aan dat er contact is tussen de gemeente en het Waterschap. Zij zijn
verantwoordelijk voor het niveau van het water in de sloten. Wellicht dat het mogelijk is om
in ‘natte’ periodes het niveau van het ater in de sloot wat te verlagen, zodat het deel van het
riool dat het water op de sloten loost (bij gescheiden systemen) het water ook kwijt kan.
Manon doet de suggestie de weersberichten in de gaten te houden en bij verwachte
stortbuien alvast van tevoren te gaan malen. Henk geeft aan dat de situatie van de afgelopen
periode niet acceptabel is en vraagt om maatregelen. De gemeente zal het resultaat van het
overleg met het Waterschap terugkoppelen naar het DB.
11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 Paul deelt mede dat de Stichting Ooievaars/vereniging kleinveeteelt een subsidie van
Leader (Europees) krijgt van ruim € 67.000. Hiervoor zal onder meer het gebouw worden
opgeknapt en meer toegankelijk worden gemaakt, zodat nog meer mensen het
Ooievaarsstation zullen bezoeken.
 Ko Kromwijk vraagt of er langs de Hoofdweg geen straatmeubilair (bankje etc.) kan
worden geplaatst waar de voorbijgangers een boterhammetje kunnen opeten. Jaap
suggereert een sponsoring van het bedrijfsleven. Henk geeft aan dat een bankje niet zo’n
probleem is, maar dat er een plek moet worden gevonden. Onder voorwaarden is Ko bereid
hieraan mee te werken.
 Herman Groen doet het verzoek om met groen de nieuwe inrichting langs de Hoofdweg
wat ‘op te pimpen’. De werkgroep Hoofdweg zal hieromtrent met de gemeente in overleg
treden.
 Jolanda merkt op dat op plekken in de Middenweg gasleidingen verzakt raakt. Henk zegt
toe dit punt in het DB mee te nemen.
12. Vergaderdata 2010
In 2010 komt het Dorpsplatform nog bijeen op:
Datum berichtgever
17 dec

Datum inleveren
3 dec

Datum AB vergadering
30 nov
Wordt 7 december a.s.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 9 september 2010
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