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    Dorpsplatform      
        Zegveld   
 
         
 
 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 10 mei 2011.   
 
Aanwezig: 
Henk van Dam (voorzitter), Martin Schreurs (dorpswethouder), Piet Brak (vice voorzitter), Piet 
Bremmer (DB lid), Manon Verheul, Herman Lekkerkerker, Mees van Elk, Herman Vergeer,      
Inger van Mourik, Bram Angenent, Renske Moes, Jaap van de Knaap (allen AB leden), Charles 
Lekx, Rob van der Hoeven, Mike Smulders (toehoorders), S. Katsman, (AD Groene Hart), Wim 
Oudijk (stichting Milandhof), Jolanda van de Tol (Woerdense Courant), Nanda de Ridder 
(dorpsambtenaar), Andre Pouw (gemeente), G. Gerritse (Berichtgever), Ane van Ekeren,  
Cock Hoogerbrugge, (raadsleden), Nils Verwer (SWW), Cor Doets (wijkagent), Rinus van de Does 
(wijkteam Woerden), Ruud Kwakkenbos (Rabobank), Paul Vonk (secretaris/penningmeester).   
 
Afwezig met kennisgeving:  
Cobi Lekkerkerker, Joop Verlaan, Arie Langerak, Geertje Bol, Peter Vermeij, Jan van Amerongen.  
 
1. Opening vergadering. 

Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.   
2. WMO beleid 

Wethouder Loes Ypma kan op het laatste moment helaas niet aanwezig zijn. In verband met 
grote (Rijks) bezuinigingen op de WMO is er een bijeenkomst van wethouders hierover en 
gezien het belang voor de gemeente móet de wethouder naar deze bijeenkomst en kan helaas 
niet bij het Dorpsplatform Zegveld aanwezig zijn. Nanda neemt het derhalve op zich om iets 
over de WMO te vertellen. Nanda deelt schriftelijke info uit. Nanda legt uit dat de WMO 
voor alle inwoners is  en een breed terrein bestrijkt. Belangrijke voorzieningen zijn natuurlijk 
de huishoudelijke hulp, aanpassing van woningen, regiotaxi, scootmobiles, etc. maar ook het 
ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg, voorkoming van schooluitval, huiselijk 
geweld, opvang van zwervers en daklozen valt onder de WMO.  
Natuurlijk is er in Zegveld veel burenhulp en een natuurlijke drang om elkaar te helpen, maar 
ook in Zegveld is er sprake van probleemjeugd (die bij bureau jeugdzorg lopen), huiselijk 
geweld, schuldproblematiek, ed. Ook wordt er volgens Nanda te weinig gebruik gemaakt van 
de PGB (Persoonlijk Gebonden Budget waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen). Nanda 
vraagt naar reacties vanuit het Dorpsplatform Zegveld. Samengevat komen deze op het 
volgende neer: wellicht is de gemiddelde Zegvelder minder assertief en doet niet zo snel een 
beroep op instanties -> zoek als gemeente ook samenwerking met de kerkelijke instanties -> 
het zou goed zijn als onderzocht wordt waar de oorzaken van de jeugdproblematiek liggen 
(b.v. dat kinderen niet/te weinig van peuterspeelzalen/schakelklas gebruik maken. dat er te 
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weinig BuitenSchoolseOpvang is, waardoor kinderen gaan rondhangen) -> zorg via de 
Berichtgever voor goede en duidelijke informatie over de WMO mogelijkheden. De voorzitter 
merkt nog op dat de vergadering van september a.s. ingevuld wordt als thema avond jeugd.  

3. Verslag vergadering 1 maart 2010  
 Tekstueel: Gerrie van Elk moet zijn Gerdi van Elk.  
 Naar aanleiding van: 

o Doeltjes:  
Rob van der Hoeven vraagt wanneer de doeltjes worden geplaatst. Paul antwoordt dat 
hij hoopt dat dit binnen een aantal weken gerealiseerd kan worden. Nils merkt op dat 
zij niet concreet heeft gezegd dat de SWW 50% van de kosten zou betalen, maar is 
bereid hierover te overleggen. De voorzitter geeft aan dat hij er van uitgaat dat het 
wel goed komt. 

o Polsstokvereniging:  
De voorzitter geeft aan dat er een overleg is geweest tussen de polsstokvereniging, de 
gemeente en het Dorpsplatform Zegveld. Het was een goed en positief gesprek aldus 
Henk, waarbij de gemeente de intentie had om de realisatie mogelijk te maken. De 
beoogde plek blijft nabij de Molenweg. Er moeten nog wat zaken worden uitgewerkt, 
maar Henk heeft er goede hoop op dat het voor elkaar gaat komen en daar is hij blij 
mee want het past bij de cultuur van het dorp en een nieuwe vereniging die iets biedt 
aan het dorp is welkom.  

o Project Waaks: 
Gezien de reacties vindt het Dorpsplatform Zegveld dat nog even met dit project 
gewacht moet worden en beter ingestoken kan worden op het promoten van Burgernet.  

o Doorsteek Boschsloot/parkeerterrein achter de Milandhof: 
Wim Oudijk stelt dat hetgeen in de notulen staat, verder gaat dan de bedoeling is. De 
Milandhof zou graag een uitneembaar hekje/sleutelpaal willen waarvan 10 tot 15 keer 
per jaar gebruik gemaakt zou kunnen gaan worden, vooral op zaterdag. Rob geeft aan 
dat het parkeerterrein achter de sporthal bij activiteiten flink vol staat en dat de 
automobilisten het parkeerterrein dus prima kunnen vinden. Daarnaast moet een stuk 
plantsoen en twee parkeerplekken weg, aldus Rob. De voorzitter concludeert, de 
discussie horende, dat – als het dan om incidenten gaat – wij het even aankijken en als 
er bij activiteiten toch structureel ruimte tekort is, er nog even naar gekeken wordt.  

o Brief Stedin: 
De voorzitter geeft aan dat de brief per abuis even is blijven liggen, maar inmiddels 
getekend is en binnen enkele dagen verzonden zal worden.  

o Informatiebord: 
De voorzitter laat een foto van de opzet zien. Het wordt een evenementenbord (langs 
de Hoofdweg). Piet Bremmer zorgt voor het bord, Gerrit Gerritse heeft het bord 
geheel belangeloos ontworpen, waarvoor dank! Hopelijk staat het bord er voor de 
Zegvelderie (18 juni).  
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o Ingekomen brief Charles Lekx: 
Charles krijgt van de voorzitter het woord om zijn ingezonden mail toe te lichten. 
Charles geeft aan dat de situatie met betrekking tot de Boschsloot beschamend is 
(brancard kan niet naar binnen, extra bed is niet mogelijk, etc.). Verder worden 
woningen niet alleen meer aan ouderen toegewezen, maar zelfs aan gezinnen met 
kinderen! 
Met betrekking tot een mogelijke doorsteek merkt hij op dat hij hier geen 
voorstander van is omdat bijvoorbeeld ook de glasbakken op een verkeerde plek staan 
(je komt wel van rechts, maar je ziet niets).  
Ten aanzien van de Hoofdweg merkt Charles op dat er veel te hard wordt gereden. Hij 
voegt hieraan toe dat het een racebaan is geworden waar de verleiding groot is om 
hard te rijden (hij heeft het geluk dat hij zelf zijn snelheid kan vastzetten). Ook is de 
bebording voor de brommers/scooters niet juist. De wijkagent antwoordt op het 
laatste dat de bebording zal worden aangepast.  
De voorzitter is blij met de betrokkenheid van Charles en geeft aan dat het signaal 
herkend wordt.  

o Informatieborden langs de Hoofdweg: 
Het plaatsen van de informatieborden langs de Hoofdweg heeft de nodige voeten in de 
aarde. Piet Brak, voorzitter van de werkgroep Hoofdweg, geeft aan dat de gemeente 
op het laatste moment heeft aangegeven niet aan de fietspadkant een bankje te willen 
plaatsen, maar aan de andere kant, nabij de Sluis. De werkgroep vindt dat geen goed 
idee vanwege de verkeersonveiligheid. Fietsers moeten oversteken en dat geeft 
verkeersrisico’s. Dit geldt ook voor een mogelijke plek bij het pontje. Het pontje 
wordt immers vooral door scholieren gebruikt en niet door recreantfietsers. 
Daarnaast was bij de renovatie juist voor bankjes aan de Hoofdweg gekozen om de 
polder in te kunnen kijken richting de kade. Rob doet het idee om – als de berm te smal 
is – een vlonder boven de sloot te maken. Het Dorpsplatform Zegveld betreurt het dat 
de gemeente zo vasthoudt aan haar eigen opvatting. De werkgroep Hoofdweg gaat 
wederom in gesprek met de gemeente om te bezien of er toch geen oplossing te vinden 
is. Overigens is de wijkwethouder van mening dat e.e.a. genuanceerder ligt en de 
gemeente niet op het laatste moment pas gereageerd heeft.  

o Oprichting ondernemersvereniging: 
Ruud deelt mede dat Inger namens de ondernemersvereniging contactpersoon is in het 
Dorpsplatform Zegveld. Het bestuur heeft verder besloten dat het Dorpsplatform 
Zegveld ‘agendalid’ is en dus voor de vergaderingen en bijeenkomsten zal worden 
uitgenodigd.  

o Jeu de Boulesbaan 
Herman merkt op dat de gemeente en de Rabobank destijds de baan hebben aangelegd 
en vraagt wanneer er groot onderhoud wordt uitgevoerd. Nanda antwoordt dat zij 
hoopt dat vóór de zomer onderhoud zal worden uitgevoerd, wellicht met een kleine 
bijdrage (‘knipoog’) van het Dorpsplatform.  
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4. 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.  
Een punt van de lijst betreft een uitnodiging voor de bezuinigingen van de gemeente Woerden. 
De gemeente schrijft in haar mail dat de platforms voor de gemeente een belangrijk 
klankbord zijn.  Om die reden nodigt het college ons uit voor de bijeenkomst  ‘De 
Tussenbalans’. Tijdens deze bijeenkomst zoekt het college het gesprek over de 
bezuinigingsvoorstellen.  Het gaat om ambtelijke voorstellen, waar het college nog geen 
besluit over heeft genomen. In de voorstellen zijn de resultaten van de gesprekken met de 
sectoren en de opbrengst van de website www.ikbenwoerden.nl meegenomen. Gezien de datum 
waarop de uitnodiging werd ontvangen, 4 mei jl. en het overleg al op 9 mei werd gehouden,  kon 
het DB het Dorpplatform Zegveld niet vertegenwoordigen.  

 

Het DB heeft een conceptreactie opgesteld, die door de secretaris wordt voorgelezen: 
 
‘Het Dorpsplatform Zegveld, bijeengekomen op 10 mei 2011, geeft in algemene zin haar reactie: 
 
 

Bezuinigingen mogen – aantoonbaar – geen afbreuk doen aan de 
toch al kwetsbare leefbaarheid van het dorp Zegveld.  
 
Voorzieningen, verenigingen en organisaties die zich voor de 
leefbaarheid van het dorp inspannen, dienen in stand te worden 
gehouden, hierop mag niet worden bezuinigd. De kwaliteit van 
de woon- en leefomgeving van het dorp Zegveld mag niet 
verder worden aangetast’. 

 
 

De reactie is ondertekend en wordt aan Nanda overhandigd met het verzoek deze in te boeken 
als ingekomen reactie.  

 

De wijkwethouder stelt dat het Dorpsplatform Zegveld uiteraard een reactie mag geven, maar 
dat daar de avond van 9 mei jl. niet voor bedoeld was.  
 
Het Dorpsplatform is het daarmee niet eens en verwijst naar de uitnodiging, waarin het volgende 
staat: ‘voor de gemeente zijn de platforms een belangrijk klankbord. Om die reden nodigt 
het college u graag uit voor de bijeenkomst De Tussenbalans. Tijdens deze bijeenkomst 
zoekt het college het gesprek over de bezuinigingsvoorstellen. Het gaat om ambtelijke 
voorstellen, waar het college nog geen besluit over heeft genomen. In de voorstellen zijn de 
resultaten van de gesprekken met de sectoren en de opbrengst van de website 
www.ikbenwoerden.nl meegenomen’. 
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Het was dus toch de bedoeling dat er een gesprek zou plaatsvinden over de 
bezuinigingsvoorstellen en dus is het alleszins redelijk dat het Dorpsplatform Zegveld thans haar 
reactie op de voorstellen geeft.  

 

5. Mededelingen 
 Jolanda deelt mee dat op de Zegvelderie een filmpje over het dorpje ‘Mi’ zal worden 
vertoond. Het filmpje komt later ook op RTV Utrecht. 

6. Toewijzing huurwoningen 2010 
Aan de SWW is gevraagd om een overzicht van vrijgekomen huurwoningen. Uit dit overzicht 
blijkt dat er 15 woningen zijn vrijgekomen en toegewezen. Toewijzingen:  
 5 aan niet Zegvelders (vanwege beperkte inschrijving Zegvelders) 
 8 aan Zegvelders 
 1 aan een voormalige Zegvelder (urgentie) 
 1 aan een statushouder. 

 
Manon vraagt hoe het kan dat een aantal woningen toch niet aan Zegvelders is toegewezen. 
Ligt dit aan de kwaliteit van de woningen of aan het soort woningen, zo vraagt Manon zich af. 
Nils antwoordt dat niet wordt bijgehouden waarom Zegvelders niet reageren. Paul suggereert 
dat dit soms door de ‘ligging’ komt en dat (jongere) Zegvelders vooral voor koopwoningen gaan.  

7. Maatregelen Clausstraat ihkv het Deltaplan en overige wegwerkzaamheden 
Andre Pouw geeft aan dat de Clausstraat een ‘probleemstraat’ is als het gaat om 
wateroverlast. De gemeente heeft, zo geeft Andre aan, geld gevonden om dit jaar de 
Clausstraat op te hogen. Op 14 juni a.s. wordt een inspraakavond georganiseerd voor alle 
bewoners en belanghebbenden. Bij de uitnodiging zal een 1e ideevorming worden meegezonden, 
waarop op 14 juni a.s. dus kan worden gereageerd. Daarna wordt het plan aangepast en 
definitief gemaakt. Hoewel de omgeving er niet veel anders zal uitzien dan nu het geval is, 
wordt wel bezien of er extra parkeerruimte kan worden gecreëerd, hetgeen een wens is van 
aanwonenden. Verder zal vooruitgelopen worden met toekomstige plannen met betrekking tot 
de voormalige openbare school. De planning is dat begin oktober a.s. met de uitvoering kan 
worden begonnen.  
 
Verder deelt Andre mee dat de Milandbrug zal worden vervangen en de Milandweg vanaf de 
Rondweg en tot aan de Oude Meije van half juni tot half juli zal worden afgesloten.  
 
Daarnaast zal er onderhoud aan de Rondweg en de Stichtse Meije worden gepleegd. Via de 
Berichtgever en kranten zullen de mensen op de hoogte worden gehouden, aldus Andre. Vanuit 
het Dorpsplatform Zegveld wordt gevraagd om – als de gemeente aan de Rondweg begint – ook 
de herplant van bomen/struiken mee te nemen, waarover eerder gesproken is (nav de 
werkzaamheden van het waterschap en eerdere bomenkap). De gemeente zal hieromtrent 
contact onderhouden met het Dorpsplatform Zegveld.  
 
Inger vraagt of de werkzaamheden aan de Nijverheidsbuurt (vanaf de Hoofdweg gezien) al 
afgerond zijn. De gemeente zou contact met hem opnemen, maar dit is nog steeds niet 
gebeurd. Vanaf de Hoofdweg gezien loopt de weg over een afstand van 5 meter wel 40 cm. 
naar beneden. Dit betekent dat de betonwagens achteruit de Hoofdweg op moeten rijden, 
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immers de weg is zo schuin dat als de wagens stilstaan op de Nijverheidsbuurt om de 
Hoofdweg op te rijden, het beton uit de wagens loopt. Andre belooft dit op te nemen met 
Diederik Korsse en contact met de werkgroep Hoofdweg op te zullen nemen (Piet Brak en 
Inger van Mourik).  
 
Tenslotte de lantaarnpalen langs de Hoofdweg. Manon vraagt waarom er – in tegenstelling tot 
wat was afgesproken – voor gekozen is om deze nu aan de andere kant te zetten. Piet Brak 
antwoordt dat hij van de gemeente heeft vernomen dat dit voor hen een betere plek is, daar 
bovendien voeding lag en het een betere lichtlijn opleverde. De discussie over de positie van 
de lantaarnpalen is hiermee afgerond. De lantaarnpalen zullen niet naar de afgesproken kant 
komen, dat is wel duidelijk. Verder wordt vanuit het Dorpsplatform Zegveld opgemerkt dat de 
lantaarnpalen erg scheef t.o.v. elkaar staan en dat is geen gezicht. Het Dorpsplatform 
Zegveld vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en wil dat de lantaarnpalen zo worden 
afgesteld dat deze in lijn staan. De wijkwethouder antwoordt dat volgende week overleg is 
met Stedin en dat dit punt aan de orde zal komen. Piet Brak vindt dat er van uit gegaan mag 
worden dat dit bedrijf de werkzaamheden goed uitvoert en de palen derhalve in één lijn 
worden gezet. Daarnaast geven de oude lampen meer licht (Natriumlampen). Hiernaar zal nog 
eens worden gekeken.  

8. Voormalige openbare school 
Hopelijk zijn er voor de zomer ontwikkelingen te melden. Er hebben zich kandidaten gemeld, 
ook voor BSO. Een en ander wordt nu op een rijtje gezet.  

9. Ontwikkelingen plan Rabobank 
De vergunning is verleend. Door degenen die een zienswijze hebben ingediend kan nog bezwaar 
worden gemaakt. Verwacht wordt dat kort na de zomer een informatie avond wordt gehouden 
voor gegadigden.   

10. Uitbreiding bedrijventerrein  
De wijziging van het bestemmingsplan is in de raad vastgesteld.  

11. Ontwikkelingen werkgroep zorg 
De voorzitter deelt mede dat het DB vanavond overleg heeft gehad met de voorzitter van de 
werkgroep Zorg. Het is nodig dat de werkgroep een doorstart zal maken. Lange tijd heeft de 
werkgroep geprobeerd de SWW er van te overtuigen dat de Boschsloot woningen niet meer 
van deze tijd zijn (er kan geen zorg worden verleend met brancard, bij overlijden is vervoer 
van de overledene erg moeilijk. Er zit echter nog weinig ‘schot’ in de zaak. Toch zal, aldus de 
voorzitter, gestart moeten worden met het maken van plannen, zo nodig met marktpartijen. 
De voorzitter vraagt de wijkwethouder wat hij van dit initiatief vindt. De wethouder 
antwoordt dat hij dit een sterk initiatief vindt, dat getuigt van een sterke samenleving en 
complimenteert het Dorpsplatform met dit initiatief.  

12. Dorpsverslag 2010  
De voorzitter constateert dat aan de hand van het verslag maar weer eens blijkt met hoeveel 
zaken het Dorpsplatform Zegveld zich heeft bezig gehouden. Met complimenten aan de 
secretaris wordt het Dorpsverslag 2010 ongewijzigd vastgesteld.  

13. Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011  
Met inachtneming van de correctie van een paar onjuiste jaartallen in de koppen van de 
overzichten, wordt het financieel jaarverslag 2010 ongewijzigd vastgesteld. 
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Bram Angenent en Peter Vermeij hebben kascontrole over de boekjaren 2009 en 2010 
gehouden. Zij hebben de penningmeester niet op onjuistheden kunnen ‘betrappen’ aldus Bram. 
De penningmeester wordt derhalve gedechargeerd. Ook de begroting 2012 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

14. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
 Manon stelt dat een tijdje geleden, na de controle op parkeren in de Broeksloot, er beter 

geparkeerd werd. Dat wordt nu weer minder, aldus Manon. De wijkagent en Paul zullen nog 
eens een rondje maken. 

 Manon vraagt aandacht voor het geluid vanuit de Milandhof (zware bassen). Wim zal dit 
meenemen. 

 Mike vraagt naar de ontwikkelingen rondom de verplaatsing van de tennisbanen. Manon 
vindt dat er soms wat geheimzinnig over wordt gedaan. De voorzitter antwoordt dat er 
geen sprake is van geheimzinnigheid, wel van zorgvuldigheid en respect voor de privacy 
van mensen/bedrijven en het financieel belang bij onderhandelingen. De wijkwethouder 
geeft aan dat er een projectleider is benoemd en dat deze samen met de 
projectontwikkelaar een ontwerp gaat maken. Daarna wordt een informatieavond 
gehouden, aldus de wethouder.  

 Cok geeft aan dat de aanpak van verkeersoverlast rondom de Joraï zijn vruchten afwerpt. 
De ouders worden aangesproken en de politie controleert. Cok vindt dit een positieve 
ontwikkeling.  

 Rob van der Hoeven stelt dat er in de doorgang (tussen de twee blokken ouderenwoningen 
aan de Boschsloot) druk wordt gefietst en vindt dat dit niet kan. 

 Rob van der Hoeven stelt dat de 6 appartementen boven de fysiotherapie (ook Boschsloot) 
samen beschikken over één afvalcontainer en de Boschsloot met 24 woningen ook samen 
over één afvalcontainer beschikt. De container van het complex Boschsloot is vaak te 
klein. De gemeente zoekt e.e.a. uit en komt er op terug. 
 

 
  Vergaderdata 2011 

 Dinsdag 5 juli; 
 Dinsdag 6 september (thema avond Jeugd); 
 Dinsdag 1 november.  

15. Sluiting    
  

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester) 
Zegveld, 13 mei 2011    
 
 


