Dorpsplatform
Zegveld
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 6 april 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), Piet Bremmer Corry Vink (DB lid), Geertje Bol, Manon Verheul, Joop Verlaan,
Peter Vermeij, Jaap van der Knaap, Inger van Mourik, Mees van Elk, Wim Oudijk, Jan van
Amerongen (allen ab leden), Mike Smulders, Gerdi van Elk, Herman Groen, Jan Willem Kastelein,
(toehoorders), Jolanda van Tol (Woerdense Courant), Gerrit Gerritse (Berichtgever), Sari
Katsman (AD Groene Hart), Ruud Kwakkenbos (directeur Rabobank, buitengebied, Mikel Terrama,
account manager Rabobank), Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Cock Hoogerbrugge (raadslid),
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. De opkomst is groot, maar
liefst 27 (!) mensen zijn aanwezig en daar is de voorzitter erg blij mee.
 De wijkwethouder kan helaas niet aanwezig zijn. Hij neemt op 22 april a.s. tijdens de
thema avond afscheid. Verder hebben zich afgemeld: Bram Angenent en Cobi
Lekkerkerker.
 Piet Brak komt – in verband met een andere vergadering – wat later.
 Ingekomen en verzonden stukken en verzoeken/suggesties vanuit de bewoners
 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.
 Naar aanleiding van de lijst van ingekomen en verzonden brieven:
 Henk deelt welgemeende complimenten uit aan de Dorpsambtenaar die heel hard aan
de vergunningaanvraag voor de Dorpsklok heeft getrokken. Mede dankzij haar inzet en
de besluitvaardigheid van de wethouder mag de vergunning binnen zes weken worden
verwacht.
 In vervolg op hetgeen op de lijst staat, heeft het DB inmiddels op de nota
evenementenbeleid gereageerd. Afgesproken wordt – in verband met de
collegevorming – het nieuwe beleid even af te wachten en daar op te reageren.
 In de Berichtgever zal worden gemeld dat van de bezoekers van de wandelpaden
wordt verwacht dat zij geen rotzooi op en langs de wandelpaden achterlaten!
 Marc van Pelt zal kijken waarom in de Bernhardstraat geen bord meer staat dat
vrachtwachten daar niet mogen parkeren.
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Paul zal met de wijkagent een ‘rondje bebouwde kom’ doen om de verschillende
parkeerknelpunten in kaart te brengen. Mensen parkeren hun auto’s op de stoep,
waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan en de brandweer er ook niet doorkan. Ook
valt het op dat mensen met een eigen garage/oprit hun auto’s niet op de oprit
parkeren wat dat weer parkeerplekken op de openbare weg kost.
 Met betrekking tot de door een inwoner gevraagde prullenbakken langs de Hazekade
wordt het advies van de gemeente afgewacht. Aandachtpunt is daarbij, dat wanneer je
prullenbakken plaatst er juist méér zwerfvuil om de prullenbakken komt te liggen.
 Ook met betrekking tot de suggestie van een inwoner om ‘blikvangers’ te plaatsen
nabij het pontje en langs de Milandweg wordt het advies van de gemeente afgewacht.
Ook daar geldt de waarschuwing dat het juist zwerfvuil aantrekt.
 Nanda meldt dat a.s. vrijdag de bomen achter de Milandhof worden geplaatst.
 Nanda meldt dat de problemen van de hobbels in de Nieuwstraat de aandacht hebben.
 Nanda meldt dat maatregelen bij het Pannaveld worden genomen om de wateroverlast
in een hoek van het veld op te lossen.
Verslag 16 februari 2010
 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld
 Naar aanleiding van het verslag:
o Het blijkt dat verschillende inwoners zich niet houden aan het hondenpoepbeleid
en hun honden op plekken uitlaten waar dit niet de bedoeling is. Het AB betreurt
dit soort gedrag van de inwoners. Afgesproken wordt dat Henk een
standaardbrief maakt. Deze wordt aan inwoners gezonden waarvan gesignaleerd
is dat zij zich niet aan het hondenpoepbeleid houden. Inwoners kunnen de
signalen met naam en adres melden bij de secretaris.
Plannen ‘Goudriaan’ en bedrijventerrein
Op 12 april a.s. is er een inloop avond in de Milandhof. Goudriaan-Jongerius is met de
gemeente Woerden zover dat de bestemmingsplanprocedure start. Vanaf vandaag 6 april
liggen de stukken hiervoor ter inzage en op 12 april is er dus een informatievaond. Als alles
goed loopt zou dan in de 1e helft van 2011 gestart kunnen worden met de uitbreiding waar
Kruijt Kaasverwerking dan wel eens de 1e ondernemer kan zijn die zich daar zal gaan plaatsen.
Ontwikkelingen voormalige Rabobank
Het DB heeft input gegeven voor een enquete. Hierin wordt gepeild aan wat voor
appartementen er behoefte is. Het AB vindt dat er een evenwicht zou moeten komen in
appartementen en het complex te eenzijdig van opzet zou moeten zijn (niet alleen maar
jongerenappartementen). Verder vindt het Dorpsplatform dat het gebouw moet passen in het
dorp en de omgeving. Naar aanleiding van dit punt wordt opgemerkt dat enquêtes niet altijd in
de bus vallen, dit heeft te maken met de stickers ‘ja/neen’. Aanbevolen wordt de enquêtes in
te vouwen in de Berichtgever, die wordt wel in de bus gedaan.
Ontwikkelingen werkgroep Zorg
Henk geeft aan dat de werkgroep flink aan de slag is met het in kaart brengen van de
mogelijkheden van ouderen-/zorgwoningen. De werkgroep is van mening dat het complex
Boschsloot niet echt eigentijds meer is. Gebrainstormd wordt over het upgraden en beperkt
uitbreiden van het complex. De SWW heeft toegezegd hierover serieus te zullen gaan
nadenken.
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 Thema avonden 2010
Op 22 april a.s. organiseert het Dorpsplatform Zegveld in de Milandhof de thema avond
‘jeugdzorg’ (0-12 jaar). De bewoners worden door middel van een huis aan huis flyer
uitgenodigd. Op deze avond zullen onder andere mensen aanwezig zijn van het
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, van de basisscholen, het
centrum voor Jeugd en Gezin, Kind en Co. De gemeente zal een deel voor haar rekening nemen.
 Renovatie Hoofdweg/Molenweg
Piet meldt dat de inloopavond omtrent de renovatie goed is bezocht en er door gemeente goed
naar de bewoners is geluisterd. De projectleider voelt goed aan wat de inwoners en
aanwonenden willen en durft ook knopen door te hakken. De samenwerking met de
projectleider (Diederik Korse) en de uitvoerder (Dennis de Koning) loopt voortreffelijk. Piet
licht nog toe dat de fietspaden en de rijweg één geheel vormen. Tussen het fietspad en de
rijweg wordt een strook van opsluitbanden aangebracht met daartussen een tegel. Op die
manier wordt in een scheiding tussen fietspad en rijweg voorzien. Piet geeft aan dat de
maximum snelheid op de Hoofdweg/Uitweg wordt teruggebracht tot 60 km. Hij voegt hieraan
toe dat dit voor de afstand tussen Woerden en Zegveld slechts 38 seconden scheelt en dat is
de verkeersveiligheid wel waard. Er wordt nog gesproken over het punt dat de bromfietsers
op de weg moeten gaan rijden. Het AB vraagt zich af of dit niet gevaarlijk is. Piet antwoordt
hierop dat vanwege de maximum snelheid wordt ingeschat dat dit minder gevaarlijk is dan nu
op het fietspad omdat bromfietsers regelmatig via de weg fietsers passeren. Vanuit het AB
wordt nog ingebracht of het wel zo verstandig is het pontje voor de schoolgaande kinderen te
handhaven omdat er regelmatig sprake is van verkeersonveilige situaties (kinderen steken nog
snel over). Dit punt wordt nog in het overleg meegenomen. Op de site van het Dorpsplatform
staat de nodige informatie. Piet meldt dat er zeven plateaus waren voorzien, waar de
aanwonenden (trillingen en geluid) sterk op tegen waren. Deze plateaus gaan er nu niet komen,
behalve wellicht een bij het pontje en een bij de Nijverheidsbuurt. Wel zal worden
gemonitord in hoeverre de weggebruikers zich aan de 60 km. houden. Na een jaar zullen de
maatregelen worden gemonitord en zal worden bekeken of er toch aanvullende maatregelen
nodig zijn. Voor bomen/struiken in de berm is, omdat het één geheel wordt, geen plaats.
Piet meldt dat dit jaar ook begonnen zal worden met het ophogen van de
Kastanjelaan/Berkenlaan. Het Dorpsplatform Zegveld is blij dat het Deltaplan nu verder in
uitvoering wordt genomen. Henk bedankt de werkgroep renovatie Hoofdweg voor het vele
werk. Op een later moment zal Henk hierop nog terugkomen.
In de werkgroep zal nog het punt van oversteekplaatsen Siveo en de tennisvereniging worden
meegenomen (zie het verslag verkeerszaken).
 Bouw Milandweg
De inloopavond was druk bezocht. Ongeveer 200 mensen zijn hierop afgekomen. De problemen
rondom de bouw zijn bekend, hierover zijn de inwoners eerder geïnformeerd. Hopelijk kan de
bouw nu medio september beginnen. Dank aan de SWW die haar nek voor dit project heeft
uitgestoken en er veel geld op moet bijleggen. Op een vraag van het AB antwoordt Paul dat de
plannen niet gekoppeld kunnen worden met de plannen van die Bolton ontwikkeling ontwikkeld
(voorheen ‘den Hollander’).
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 Woningbehoefte onderzoek
 Er zijn 1.000 formulieren uitgezet, 206 retour ontvangen, en heel goede spreiding van jong
tot oud.
 Een kleine 80 % wil in Zegveld blijven wonen, hoofdzakelijk koop, opvallende items zijn
a. Starterswoningen met 2 of 3 slaapkamers
b. Seniorenhuisvesting
c. Autoparkeren
d. Energie zuinige woningen
e. Grote woningen
f. Meer voorkeur voor koop dan voor huurwoningen

Er is veel behoefte aan nieuwe woningen in Zegveld, maar dat wisten wij natuurlijk al!
Het eindresultaat wordt door makelaardij de Koning aangeboden aan het nieuwe college en het
Dorpsplatform. Het AB stelt voor om dit in de volgende vergadering van het Dorpsplatform te
doen. Het AB vindt dat er vervolgens openheid moet komen over de restultaten, daar het
Dorpsplatform hier partner in is en de informatie voor het dorp openbaar en toegankelijk
moet zijn.
 Sluiting openbare school (voormalige Waldhoorn)
Het Dorpsplatform heeft via de krant vernomen dat de Waldhoorn deze zomer gaat sluiten
en is hier niet echt blij mee. Een openbare school is een belangrijke voorziening in het dorp
die niet verloren mag gaan. Nanda meldt dat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is
voor het openbaar onderwijs. Het openbaar onderwijs is in Woerden ‘op afstand’ gezet (een
bestuurscommissie bestuurt een aantal openbare scholen). De berichten die door of vanwege
het schoolbestuur van de scholen in de krant zij gekomen, zijn voorbarig. Volgens de
gemeente is er nog geen definitief besluit dat de school gaat sluiten en wordt onderzocht
wat het draagvlak voor de school is. Ten aanzien van het vervoer vanuit Zegveld naar
Woerden, waarover in de kranten werd gerept, meldt Nanda, dat daarvan geen sprake is,
omdat de afstand tot Woerden te kort is. Het Dorpsplatform is van mening dat de gehele
gang van zaken rondom de mogelijke sluiting niet echt als zorgvuldig kan worden betiteld.
 Informatiebord
Het valt niet helemaal mee om een goede oplossing te vinden. De volgende ideeën worden
vanuit het AB ingebracht:
a. Digitaal;
b. Borden onder de ’50 km’ borden aanbrengen;
c. Aliminium publicatiebord waarin verenigingen en instellingen hun info kunnen ophangen;
d. Houten informatiebord zoals aan het begin van de Rembrandlaan + ‘welkom in Zegveld’;
e. Wellicht kan er een sponsor voor worden gevonden;
f. Denk aan de verkeersveiligheid;
g. Het moet makkelijk bedienbaar zijn;
h. Wellicht een bord van twee kanten (vanaf Woerden en vanaf Woerdense Verlaat);
i. Het moet stevig zijn.
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Het DB zal de vertegenwoordiger van het Stadshart (Gineke van Kesteren) eens informeren
en komt op een later moment op dit onderwerp terug.
 Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 Piet Bremmer meldt dat hij hoopt dat binnen een paar weken het plannetje voor de
inrichting van het stukje grond op de kop van de Middenweg/Bernhardstraat rond zal zijn
en er met de werkzaamheden gestart kan worden.
 De volgende vergadering wordt het strooischema op de agenda gezet.
 Vergaderdata 2010
Op de volgende vergaderingen komt het Dorpsplatform bijeen:
Datum
berichtgever
25 juni
24 sept
29 okt
17 dec

Datum
inleveren
11 juni
10 sept
15 okt
3 dec

Datum AB
vergadering
8 juni
7 sept
5 okt
30 nov

 Sluiting
P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 17 april 2010

********
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