Dorpsplatform Zegveld
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 1 november 2011.
Aanwezig:
Aanwezig: Henk van Dam (voorzitter), Piet Brak (vice voorzitter), Martin Schreurs
(dorpwethouder), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Wim Oudijk, Mees van Elk, Inger van
Mourik, Bram Angenent, Jan van Amerongen, Jaap van der Knaap, Gerrit Gerritse, Manon
Verheul, Jaap van der Does en Cock Hoogerbrugge (raadsleden), S. Katsman (AD Groene Hart) ,
Alex de Kruijf, Piet van Oostrum, Mike Smulders, Gerdi van Elk, Herman Groen (toehoorders),
Arja de Vink (voorzitter wandelpaden).
Afwezig:
Piet Bremmer, Corry Vink, Ruud Kwakkenbos, Kelly Blom (GroenWest, voorheen SWW) Joop
Verlaan, Peter Vermeij, Renske Moes, Geertje Bol, Jolanda van de Tol, Paul Vonk .
1. Opening vergadering.
Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
2. Verslag vergadering 6 september 2011
 Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
 Naar aanleiding van:
a. Van Stedin is het bericht ontvangen dat 21 huisaansluitingen in de Clausstraat (van de
25) alsnog worden vervangen. Bij een inspectie zou namelijk gebleken zijn dat de
huisaansluitingen ‘strak’ staan. De werkzaamheden beginnen binnenkort.
b. De werkzaamheden aan de Clausstraat beginnen binnen afzienbare tijd.
c. Nanda bericht dat de brug in de Milandweg voor autoverkeer niet wordt vervangen. De
fietsbrug wordt wel vervangen, het werk begint medio november.
d. Wim Oudijk vraagt namens Milandhof om een overleg van partijen over de doorsteek
bij de Boschsloot, een oplossing waarmee ieder kan leven moet voorhanden zijn.
e. Nanda meldt dat het werk bij de Berkenlaan/Kastanjelaan enige vertraging heeft
opgelopen door onenigheid met de nutsbedrijven. Volgens planning is het werk voor de
Kerst gereed.
f. Voor de glasbakken wordt nog naar een oplossing gezocht. Door een recent ongeluk is
nog meer duidelijk geworden dat ze niet goed staan. Gerdi stelt voor ze in de richting
van de Bernhardlaan te verplaatsen. De voorzitter meent dat ook hieraan bezwaren
kleven. Het onderwerp wordt door Nanda opnieuw meegenomen. Er moet een spoedige
oplossing komen. Manon vraagt naar de adresaanduiding bij de Boschsloot in geval van
een ambulanceoproep, het is hier niet duidelijk. Henk deelt mee dat dit punt is blijven
liggen. Het wordt nagegaan.
g. De gemeente deelt mee dat de speelplaats bij de Broeksloot in 2012 wordt verbeterd.
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Ingekomen en verzonden stukken
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Deze stukken
kunnen worden ingezien bij de secretaris. Er zijn geen leden die de stukken hebben
opgevraagd/ingezien.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Ontwikkelingen Polsstokvereniging
Van het bestuur is een mail ontvangen dat er heel misschien een locatie – buiten de bebouwde
kom – gevonden kan worden. Om ‘de broedende kip’ niet te storen, wordt vooralsnog geen
locatie genoemd.
6. Voortgang appartementen op Rabobank locatie
De verkoop is gestart. De interesse is gelukkig behoorlijk. De OVM heeft een deel van de
onderste etage gekocht. Met de bouw kan vermoedelijk begin 2012 worden gestart.
7. Verkeersveiligheid nabij coffeeshop
Dit punt is bij de gemeente aangekaart. Wethouder Schreurs deelt mede dat dit punt in het
overleg tussen gemeente en politie wordt meegenomen. Het verleggen van het fietspad (de
oversteek) is onderdeel van het recent door de gemeente vastgestelde fietspadenplan.
8. Bedrijventerrein
De goedkeuring van het bestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Nijverheidsbuurt” is
definitief. De procedures voor de bouwvergunningen kunnen nu starten.
9. Ontwikkelingen bouw achter de Hoofdweg
Wethouder Schreurs zegt dat de provincie bezig is met de nieuwe provinciale structuurvisie.
Er lijkt – voorzichtig gezegd – wat ruimte te komen bij de provincie om de contouren iets op
te rekken. De gemeente overlegt daarom intensief met de provincie over dit onderwerp.
10. Rondje parkeren
De wijkagent heeft de secretaris ‘opgepakt’ en zij hebben samen (rond 18.45 uur) een rondje
door het dorp gereden om te bezien hoe het met de parkeeroverlast zit. Op twee plekken
stond een auto op de stoep geparkeerd. Na de volgende ronde waren deze weg. Op een plek
stond een auto op de stoep geparkeerd (Broeksloot). De wijkagent heeft de bewoners
gevraagd om de auto weg te halen. Verder bleek een parkeerdruk bij de Elzenlaan, maar dit is
veroorzaakt door de werkzaamheden aan de Kastanjelaan-Berkenlaan. Voor het overige
werden geen parkeerproblemen gesignaleerd. Bekend is wel – zeker in de Broeksloot – dat de
parkeerdruk zo groot is, dat het voorkomt dat er in de straat geen vrije parkeerplaats meer
te vinden is.
11. Evaluatie thema avond 20 september
De avond was helaas niet druk bezocht, hoewel het programma en de sprekers prima waren.
Bij de volgende thema avond zal nog nadrukkelijker gekeken worden op welke wijze de
inwoners zo ‘geprikkeld’ kunnen worden dat er wel een grotere opkomst kan worden verwacht.
12. Voortgang zorgwoningen
Het DB heeft op 7 november a.s. een gesprek met Habion om af te tasten wat de
mogelijkheden zijn.
3.
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13. Bankjes Hoofdweg
Ook hiervoor is een tweede offerte gevraagd. Ook deze valt lager uit dan de eerste offerte
en past waarschijnlijk binnen de begroting. De offerte is nu voor goedkeuring naar de
gemeente. Er wordt naar gestreefd de bankjes dit jaar nog te plaatsen. De borden met
informatie over het landschap volgen dan volgend voorjaar.
14. Informatiebord
Het AB heeft de vorige keer besloten langs de Milandweg ook een informatiebord neer te
zetten (kosten € 1.300). Het DB gaat hiervoor opdracht geven. De plaats wordt nog nader
uitgezocht, in overleg met de omwonenden.
15. Doeltjes Boschsloot
Er is een tweede offerte opgevraagd. Deze is € 600,-- goedkoper dan de eerste. Dit is ook de
reden dat de doeltjes er nog niet staan. Binnenkort wordt opdracht gegeven de doeltjes te
realiseren. De kosten bedragen € 2.320,-- inclusief btw. GroenWest heeft medegedeeld dat
zij 50% van de kosten voor hun rekening zullen nemen. Het Dorpsplatform Zegveld is daar
uiteraard heel blij mee en dankt GroenWest voor deze geste.
16. Voormalige openbare school
Er is – gezien de marktontwikkelingen – geen nieuws te melden. Ook de markt van de
kinderopvang is met onzekerheden omgeven. De gemeente zal zoveel als mogelijk rekening
houden met de wensen die door het Dorpsplatform Zegveld zijn geuit en zal hen tijdig
betrekken, mochten er serieuze verkoopplannen zijn.
17. Voortgang werkgroep wandelpaden
Arja de Vink deelt mede dat zij terugtreedt als voorzitter van de wandelpaden. Henk bedankt
Arja voor haar inzet en de successen die zij heeft geboekt. Een bloemetje zal bij haar
worden thuisbezorgd. Het DB zal de werkgroep bijeen roepen om over de opvolging te praten.
18. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 Nanda deelt mee dat er bomen gekapt worden aan de Oude Meije en Stichtse Meije. Er
zal gekeken worden naar vervanging. Het AB is van mening dat voor elke gekapte boom er
één moet terugkomen.
 Bij de Milandweg zullen er in het seizoen 2012 ook bomen worden vervangen. Manon
vraagt om toch bomen terug te planten in de berm tussen fietspad en rijweg. Jaap vraagt
om de berm langs de Haakwetering eerst aan te vullen voordat er bomen geplant worden.
 Inger vraagt naar de strooiroutes voor de komende winter. Er zijn berichten dat er op
bezuinigd wordt. De wethouder deelt mee er op terug te komen.
 Jaap van der Does zegt te hebben gezien dat langs de gerenoveerde Molenweg de
nieuwe beplanting bij een maaibeurt ‘platgezaagd’ is. De gemeente zoekt het uit.
 Jan zegt dat er op het Pannaveld aan de Molenweg regelmatig een hoek onder water
staat. In verband met garantietermijnen adviseert hij hier spoedig achterheen te
trekken.
 Piet Brak zegt dat er voorafgaande aan de platformvergadering een overleg was tussen
Gemeente, Brandweer, Politie, Milandhof, Siveo en Dorpsplatform over de komende oud
en nieuw-viering. Het draaiboek is doorgenomen. Het dorpsplatform gaat weer een flyer
verspreiden met adviezen en verzoeken aan de bevolking.
 Henk deelt mede dat het vergaderschema 2012 nog niet bekend is. Aan de gemeente zijn
mogelijke data opgevraagd.
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19. Sluiting
Henk sluit de vergadering en dankt een ieder voor haar inzet.
P.J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 12 november 2011

In de vergadering is op een aantal onderdelen toegezegd dat er zaken zouden worden
nagegaan. Inmiddels is via de mail de nodige informatie ontvangen die volledigheidshalve
hieronder wordt weergegeven:
 Mail van Marc van Pelt inzake het weghalen van bomen:

De bomen die we weg gaan halen zijn hoofdzakelijk wilgen, reden watermerkziekten.
De locaties waar deze staan zijn niet altijd de gunstige plaatsen, vandaar dat we wel
herplanten maar op een andere locatie. In de Meije en Stichtse Meije zijn de bomen in de
loop der jaren aardig groot en daarnaast staat er nog hakhout en bosplantsoen.
Als we daar dan weer nieuwe tussen zetten zullen deze niet tot hun recht komen.
Vandaar dat we het aantal weggehaalde bomen ergens op een andere locatie herplanten. Dit
zal gebeuren op locaties waar bijvoorbeeld nog geen beplanting staat. De herplant zal weer
bestaan uit wilgen in knot vorm. Daar deze kap noodzakelijk is zal er ten alle tijden gekeken
worden naar het natuurlijk karakter en beeld van de Meije.

********
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