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      Dorpsplatform Zegveld 
    
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 6 september 2011.   
 
Aanwezig: 
Henk van Dam (voorzitter), Martin Schreurs (dorpswethouder), Piet Brak (vice voorzitter), Corry 
Vink, Piet Bremmer (DB lid), Peter Vermeij, Geertje Bol, Joop Verlaan, Manon Verheul, Herman 
Lekkerkerker, Mees van Elk, Herman Vergeer,   Renske Moes, Inger van Mourik (allen AB leden), 
Gerdi van Elk, Mike Smulders, Piet van Oostrum  (toehoorders), S. Katsman, (AD Groene Hart), 
Wim Oudijk (stichting Milandhof), Jolanda van de Tol (Woerdense Courant), Jacqueline 
Scheenstra, (vervangster dorpsambtenaar), Anton Kastelein van Gerard van Ingen 
(polsstokvereniging Zegveld), Cok Hoogerbrugge, (raadslid), Job van Meijeren (fractie assistent) 
, Cor Doets (wijkagent), Rob Keuning (FNV lokaal), Paul Vonk (secretaris/penningmeester).   
 
Afwezig met kennisgeving:  
Ruud Kwakkenbos, Jan van Amerongen, Bram Angenent, Nils Verwer, Arja de Vink. Nanda de 
Ridder.  
 
1. Opening vergadering. 

Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Bijzonder welkom heet Henk 
Jacqueline Scheenstra, vervangster van Nanda de Ridder die met vakantie is. 
 
Henk staat stil bij het overlijden van Wim Kastelein. Wim, die een belangrijke positie in het 
dorp innam en heel veel voor het dorp heeft gedaan, is op 5 september plotseling overleden. 
Hij wenst Hanneke en de kinderen veel sterkte toe.  
 

2. Verslag vergadering 10 mei 2011  
- Tekstueel 

Het verslag is tekstueel ongewijzigd vastgesteld. 
- Naar aanleiding van 

o Het dorpsplatform stelt dat in de berichtgeving ook was opgenomen dat de brug op de 
Milandweg verbreed zou worden. Dit wordt door Jacqueline nagevraagd.   

o Containers Boschsloot, vanuit de gemeente  -> door de feestdagen zijn deze een paar 
keer vergeten. Inhoud is ruim voldoende voor de woningen. Er wordt ook wel eens door 
andere inwoners vuil in gestort.  

o Jeu de Boulesbaan -> is opgeknapt. Contactpersoon is dhr. Herman Lekkerkerker. 
Herman dankt de vrijwilligers, de gemeente en het dorpsplatform voor het realiseren 
van het groot onderhoud.  
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o Doorsteek Boschsloot/parkeerterrein -> Wim vertelt dat de Milandhof onlangs, toen 
het druk was, heeft gekeken of het parkeerterrein achter de Milandhof inderdaad vol 
was. Op die avond bleken er van de 35 plekken echter slechts 6 bezet. Wim vertelt dat 
zij een brief aan de gemeente hebben gezonden. Het AB besluit de ontwikkelingen even 
af te wachten. Wellicht dat anders medio oktober de partijen een keer bij elkaar 
kunnen gaan zitten.  

o Informatiebord -> Het AB is enthousiast over het ‘’welkomstbord’’. Zij geven het DB 
mee om langs de Milandweg ook zo’n bord neer te zetten.  

o Brief Stedin -> risico op verzakking van gasleidingen -> Van Stedin is, na veel bellen en 
mailen, eindelijk een reactie ontvangen. De reactie wordt hieronder integraal 
weergegeven: 
‘Uit de correspondentie die ik heb haal ik dat u niet in algemene termen maar in detail 
wilt weten hoe Stedin ervoor zorgt dat het gasnet in Zegveld veilig blijft. Wij doen dat 
op meerdere manieren: 

1. Gaslek zoeken: elke vijf jaar wordt elke hoofd- en elke aansluitleiding van ons gasnet 
onderzocht op mogelijke lekkages. In Zegveld is dat voor het laatst gebeurd in 
2007. Dat houdt in dat we volgend jaar weer gaan zoeken in uw gemeente. De 
gevonden lekken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 
een half jaar, gerepareerd. Grotere lekken worden onmiddelijk gerepareerd. Als er 
bovengemiddeld veel lekken zijn binnen een tracé analyseren wij de oorzaak en kan 
dat bijvoorbeeld resulteren in het vervangen van een compleet netdeel in een of 
meer straten. 

2. Veiligheidsinspecties: Stedin voert continu steekproeven uit op de kwaliteit en 
veiligheid van de huisaansluitingen. Jaarlijks wordt deze steekproef "aselect" 
samengesteld en vervolgens gericht aangevuld met bekende 
risicogebieden (bodemdaling, bepaalde typen aansluitconstructies) en/of op basis van 
de lekzoekresultaten. Uit de analyse van deze inspecties kan eveneens een 
individuele of projectmatige vervanging volgen. 

3. Analyse van storingsmeldingen: als er in een bepaald gebied opvallend veel storingen 
lijken voor te komen gaan we die nader analyseren. Ook dat kan weer resulteren in 
een reparatie- of vervangingsproject. 

4. Volgen van activiteiten van derden: via het nutsoverleg dat de gemeente organiseert 
worden wij op de hoogte gesteld van geplande werkzaamheden van bijvoorbeeld 
telecombedrijven of van de gemeente zelf. Deze informatie gebruiken wij om te 
bepalen of het nodig is om in combinatie met dat werk ook actie te ondernemen. Het 
is slimmer om bijvoorbeeld gelijktijdig met een rioleringsproject oude gasleidingen 
te vervangen dan te wachten op de afloop van de afschrijvingstermijn en een (paar) 
jaar later voor de tweede keer een straat open te leggen. Ook ophogingen worden op 
deze manier behandeld. Momenteel werken wij daarom aan de vervanging van 
gasleidingen en elektriciteitskabels in de Kastanjelaan, Middenweg, Elzenweg en 
Populierenlaan. Dit project was binnen Stedin al bekend en begroot in oktober 2010’. 
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Henk stelt voor dat wij aan Stedin nog eens vragen wanneer zij gaan meten en hoe het met 
de risico’s zit als er toch iets gebeurt. 
o Uitbreiding bedrijventerrein -> Manon vraag of er nog iets te melden valt. De 

wijkwethouder antwoordt dat e.e.a. in procedure is en afhangt van de zienswijzes die 
zijn ingediend. Henk voegt hieraan toe dat op korte termijn er overleg tussen het DB 
en de gemeente plaatsvindt waar alle aspecten van de RO plannen weer worden 
besproken. 

o Verkeerszaken -> De wijkagent en Paul zullen het ‘’parkeerrondje’’ binnenkort nog 
maken. 

o Geluid Milandhof -> Wim meldt dat de Milandhof met een ‘’DB begrenzer’’ bezig is. 
 
 

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.  
 Gerdi merkt op dat in de planning van het onderhoud in de persberichten de Kastanjelaan 

en Berkenlaan niet zijn genoemd. Henk stelt dat dit wellicht komt, omdat het geen 
doorgaande wegen zijn. De inwoners van Zegveld zijn wel uitgebreid geïnformeerd.  

4. Mededelingen 
- De gemeente merkt op dat de Milandweg 9 september a.s. gereed zal zijn. Dit kan door het 

slechte weer wellicht iets later worden. 
- De gemeente merkt op dat medio september de Rondweg, Meije en Oude Meije worden 

aanbesteed en dat de werkzaamheden medio oktober plaatsvinden. Manon merkt op dat er een 
baggerdepot langs de Rondweg is en vraagt of de Rondweg nu niet door dat vrachtverkeer 
wordt stuk gereden. Dit wordt door Jacqueline nagevraagd.   
Herman stelt dat als de Milandweg gereed is, de Middenweg inmiddels stuk gereden zal zijn. 
Deze ziet er nu al erbarmelijk uit, aldus Herman. Henk onderschrijft dit en zegt toe, dat als 
de Middenweg te slecht is, het dorpsplatform bij de gemeente aan de bel zal trekken. Cor 
doet de suggestie om wisselplekken aan te brengen, zodat het verkeer elkaar kan passeren.  

5. Ontwikkelingen Polsstokvereniging 
Er is een mail van het afdelingshoofd van de gemeente ontvangen. Er zijn diverse beperkingen 
waardoor de locatie nabij de Molenweg op korte termijn lastig is te verwezenlijken. Het 
bestuur is op zoek naar alternatieven. Henk stelt dit punt vervolgens aan de orde, maar niet 
voordat hij een jonge Zegvelder heeft gefeliciteerd met het landskampioenschap! Dan geeft 
Henk het woord aan de vertegenwoordigers van de polsstokvereniging. Zij zijn zichtbaar niet 
gelukkig met de rol die de gemeente heeft gespeeld. Zij vinden dat zij erg lang aan het lijntje 
zijn gehouden, zowel op RO gebied als ten aanzien van het huurcontract dat op het laatst 
boven tafel kwam. Het DB doet het aanbod om – als de polsstokvereniging een alternatieve 
plek heeft - samen met het bestuur naar de gemeente te gaan om hiermee snelheid in de 
procedure te krijgen. Piet van Oostrum maakt zich als bewoner van de gemeentewerf zorgen 
over met name het parkeren.  

6. Verkeersveiligheid nabij coffeeshop  
Vanuit de gemeente worden ‘’signalen’’ de maatschappij ingezonden dat het allemaal ‘’wel goed 
gaat’’ met de coffeeshop. Een verruiming van de openingstijden lijkt in het verschiet te liggen. 
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Het DB is het hier niet mee eens. Los van de inhoudelijke kant, heeft het AB geconstateerd 
dat de verkeersveiligheid nabij de coffeeshop – sinds de komst hiervan – is afgenomen. Er 
wordt gevaarlijk gekeerd, de verkeerde kant van de vluchtheuvel wordt genomen, er wordt 
gevaarlijk geparkeerd, etc. Verder is de situatie ook voor de fietsers onveilig, hoewel vooral 
de jongere fietsers daar voor een deel zelf debet aan zijn en verkeerd oversteken. Ook zou 
volgens een AB lid de parkeerplaats niet legaal zijn aangelegd. De gemeente geeft aan dat de 
situatie komend seizoen wordt veranderd. Het dorpsplatform vraagt de gemeente om nog 
eens goed naar de  plannen te kijken en met het platform te overleggen. Voorgesteld wordt er 
ook een verkeersspecialist van de gemeente bij te betrekken.  

7. Voortgang appartementen op Rabobank locatie 
Op 21 september a.s. wordt een informatie avond gehouden.  

8. Ontwikkelingen bouw achter de Hoofdweg 
De wethouder deelt mede dat nog gestoeid wordt met de haalbaarheid van het plan. Eerst 
leek de provincie voor (bij het coalitieprogramma) en nu lijkt de gedeputeerde zelf weer 
tegen te zijn. Het dorpsplatform geeft aan dat dit toch niet zo kan zijn. Na acht jaar plannen 
maken om daar bedrijven weg te krijgen en hiervoor woningen in de plaats te bouwen, kan de 
provincie hier niet ineens op tegen zijn! De wethouder geeft aan dat er binnenkort weer 
overleg met de provincie wordt gevoerd.   

9. Thema avond 20 september 
Henk licht nog eens toe dat er op 20 september a.s. een thema avond Jeugdzorg wordt 
georganiseerd. Hij hoopt dat veel dorpsplatformleden zullen komen. Cok merkt op dat hij het 
onderwijs hierin een beetje mist. Henk antwoordt dat de Zegveldse scholen wel zijn 
uitgenodigd.  

10. Voortgang zorgwoningen 
Henk stelt nog eens dat ouderen noodgedwongen het dorp moeten verlaten omdat er geen 
ouderenwoningen zijn die hen in staat stellen nog een poosje zelfstandig te wonen. Geertje 
licht toe dat er heel veel gesprekken zijn gevoerd met alle instanties en dat iedereen 
waarmee gesproken wordt, het met ons eens is dat er toch een oplossing voor gevonden zou 
moeten kunnen worden, maar dat het daarna weer gewoon stil blijft en niemand ook doorpakt. 
Dit geldt ook voor de directeur Welzijn in Woerden. Ook zij was het met ons eens, maar 
stelde in een mail vervolgens dat zij ons ook niet verder kon helpen. Ook de Zuwe en de 
Vierstroom zijn hierin vrij passief en de SWW beweegt al helemaal niet mee. Henk stelt het 
AB voor om dan toch zelf maar een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten om te bezien 
of er een project als in Kamerik kan worden gerealiseerd. De gemeente zal mogelijke plannen 
positief benaderen.  

11. Diverse zaken Hoofdweg  
 Verkeerssnelheid 

Piet Brak vertelt dat er drie tot vier maanden snelheid is gemeten, op drie verschillende 
plaatsen. Hieruit komt voort dat bij het pontje 27% harder rijdt dan 65 kilometer, dat 
zijn 58 duizend voertuigen. Verder  blijkt dat 11% bij de ingang van de bebouwde kom te 
hard rijdt. Piet geeft het volgende overzicht van de snelheid bij het pontje: 

 26.000 rijdt harder dan 65; 
 23.000 rijdt tussen 70 en 80; 
 6.300   rijdt tussen 80 en 90; 
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 1.400    rijdt harder dan 90. 
Henk vraagt zich af wat wij hieraan kunnen doen. Er ‘’hangen’’ ons nog steeds zeven 
plateaus/drempels boven het hoofd. 
Cok vindt dat er nu gemiddeld minder hard wordt gereden dan toen er nog een maximum 
snelheid van 80 kilometer gold. De wijkagent stelt dat de weg zijns inziens nog geen 
racebaan is geworden. Er werd op een slechte weg met hogere maximum snelheid harder 
gereden dan op een goede weg met een lagere maximum snelheid, aldus de wijkagent.  
 
Joop geeft aan dat nabij Hoofdweg 175 er weer een verhoging onstaat. Inger antwoordt 
dat dit komt door een oude paal die in de grond zit. Dit wordt nog opgelost.  

 Bomen 
Piet Brak merkt op dat in het voorjaar jonge bomen zijn gepland. Deze zijn helaas door de 
Zegveldse jeugd na een avond Woerdense vakantieweek vernield. Gelukkig heeft de 
gemeente de boompjes weer snel vervangen, waarvoor complimenten, aldus Piet.  

 Lantaarnpalen 
Piet deelt mede dat in november er nieuwe voedingen in de grond worden aangebracht, 
waarna de restant nieuwe lantaarnpalen kunnen worden geplaatst. Hij voegt hieraan toe 
dat er erg veel kabels en leidingen, oude rioleringen, etc. in de grond zitten waardoor de 
lantaarnpalen niet helemaal in één lijn konden worden geplaatst. Geprobeerd zal worden de 
koppen van de lantaarnpalen te verstellen zodat deze meer in één lijn komen te staan.  

 Bankjes 
Piet Brak geeft aan dat het dorpsplatform prijsopgave voor twee bankjes heeft gevraagd. 
De gemeente zal de bankjes bekostigen, aldus Piet en wij moeten ze zelf plaatsen. Bij de 
bankjes zal een ‘’hufterproof’’ informatiebord worden geplaatst.   

12. Glasbakken 
De glasbakken zijn door de gemeente verplaatst. Per abuis is hierover geen overleg geweest 
met het Dorpsplatform. Bij de vorige verplaatsing was dit nog expliciet een onderwerp van 
overleg tussen het Dorpsplatform en de gemeente. Tegen de huidige plek hebben bewoners 
geageerd. Verkeerstechnisch staan de bakken niet goed (belemmert overzicht vanaf 
parkeerplaats naar de Middenweg), de stoepen zijn voor kinderwagens niet toegankelijk en de 
bakken staan in het zicht. De horeca exploitant zou verzocht hebben om verplaatsing vanwege 
wespen. De vraag is of er een alternatieve plek is (b.v. iets voorbij de exploitant aan de 
rechterzijde, dan moeten er een paar fietsenrekken weg). Paul stelt voor deze voorbij de 
oude plek te plaatsen (waar fietsenrekken staan). Hiermee is het AB het eens. Wim vraagt om 
nog wel even contact op te nemen met Lauw Uittenboogaard. Corry vraagt op te letten of de 
schooljeugd er dan nog wel langs kan. Paul zal op korte termijn met een ambtenaar kijken of 
deze plek inderdaad realiseerbaar is. Joop merkt op dat één bak stuk is. Dit punt wordt door 
Jacqueline meegenomen.  Voetnoot, na vergadering: De secretaris is een paar dagen na de 
vergadering door de gemeente gebeld. De voorgestelde plek zou niet kunnen omdat daar bij 
drukte auto’s geparkeerd staan en de kraan er dan niet bij kan. De ambtenaar gaf in het 
telefoongesprek aan dat de gemeente een andere plek onderzoekt, waarmee alle partijen het 
eens zullen zijn. Er wordt nog enig geduld gevraagd.  
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13. Maatregelen Clausstraat  

De gemeente merkt op dat medio oktober de Clausstraat wordt aanbesteed en dat er nog een 
informatie avond wordt gehouden, waar ook de aannemer bij zal zijn. Henk stelt dat er bij de 
plannen goed naar de bewoners is geluisterd.  

14. Doeltjes Boschsloot 
De bedoeling was dat de doeltjes voor de zomer zouden zijn geplaatst. Helaas is dit niet 
gelukt. Eerst heeft de secretaris voor vertraging gezorgd door eerst nog extra offertes aan 
te vragen, daarna is – in goed overleg met de behandelend ambtenaar – naar een betere en 
goedkopere oplossing gezocht, vervolgens is een aantal jongeren gevraagd om dit te 
beoordelen, toen is prijsopgave gevraagd aan de gemeente van het alternatief (zie foto’s).   
Tijdens vakantie van de contactpersoon kwam er een mededeling vanuit het stadserf dat zij 
bereid zijn de palen voor de doeltjes op maat te zagen, maar dat voor het plaatsen kosten 
worden berekend. Het DB heeft besloten om hiervan af te zien en een offerte voor het 
geheel aan een plaatselijke hovenier te vragen.  

15. Voormalige openbare school 
De wethouder deelt mede dat het schoolterrein zoals het er nu voorstaat verkocht zal 
worden als vrije sector kavels. Het dorpsplatform hoopt dat de verschillende opties nog eens 
naast elkaar kunnen worden gezet.  

16. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
 Inger van Mourik meldt dat de Roemeniëmarkt voor een enorme verkeersoverlast heeft 

gezorgd met gevaarlijke situaties. Cor voegt hieraan toe dat ook de politie dit heeft 
gesignaleerd en dat dit aan de gemeente kenbaar is gemaakt.  

 Manon merkt op dat onlangs de ambulance bij de Boschsloot moest zijn, maar dan bij de 
locatie boven de fysiotherapeut Verbeek, wat eerst niet helder was.  

 Manon vraagt waarom de straatverlichting in de Broeksloot het twee weken niet deed. 
 Manon vraagt aandacht voor het onderhoud van de speeltuin achter de Broeksloot. De 

wethouder antwoordt dat binnenkort een onderhoudsplan speeltuinen wordt behandeld.  
 Manon geeft aan dat op 27 september a.s. het ooievaarsdorp/nico weesjes en het dorpje 

Mi op RTV Utrecht te zien zijn.  
17. Sluiting    

Henk sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.  
 

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

 themavond Jeugdzorg 20 september; 
 Dinsdag 1 november.  

    
 

******** 
 


