Dorpsplatform Zegveld
Verslag van de AB vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 14 februari 2012.
Aanwezig:







Jan van Amerongen, Wim Oudijk, Piet Bremmer (DB), Mees van Elk, Arie Langerak, Herman
Lekkerkerker, Gerrit Gerritse, Geertje Bol, Inger van Mourik, Ruud Kwakkenbos, Bram
Angenent, Herman Vergeer, Henk van Dam en Paul Vonk (allen AB leden), Martin Schreurs
(wijkwethouder Zegveld) .
Nadya Kihel en Rinus van der Does (interim wijkagenten) , Cor Doets (afscheidnemend
wijkagent), Marijn de Lange (Jeugdpunt), Sarie Katsman (AD Groene Hart)
Herman Groen, Jaap van de Knaap, Ruud Hageman, Mariëtte Rietveld, Alex de Kruijf, Piet van
Oostrum, Mike Smulders (geïnteresseerde inwoners van Zegveld).
Raadsleden, Elias Bom en Wout den Boer (Inwonersbelangen), Cock Hoogerbrugge (CDA)
Richard Oostveen (dorpscomité Cockengen)

Met kennisgeving afwezig:

Manon Verheul, Jaap van der Does, Peter Vermeij, Joop Verlaan, Renske Moes, Nanda de Ridder,
Corry de Vink en Piet Brak.
A G E N D A :
1. Opening vergadering
Henk dankt allen voor hun aanwezigheid, de zaal is flink gevuld met maar liefst 32 aanwezigen.
Henk meldt dat een aantal mensen zich hebben afgemeld vanwege wintersport en andere
verplichtingen.
Henk zet vervolgens Piet Bremmer in het zonnetje. Uit betrouwbare bronnen heeft Henk
gehoord dat Piet morgen jarig is en dan de respectabele leeftijd van Abraham heeft bereikt.
Piet wordt immers morgen 50 jaar. Henk feliciteert Piet alvast met dit heuglijk feit en
overhandigt Piet een kleinigheid.
Daarna richt Henk zich tot Cor Doets, afscheid nemend wijkagent. Cor heeft vele jaren als
wijkagent Zegveld onder zijn hoede gehad. Henk dankt Cor voor de prettige wijze waarop het
Dorpsplatform Zegveld en Cor hebben samengewerkt en de inzet van Cor voor het dorp. Cor
krijgt een bosje bloemen en een flesje wijn als blijk van waardering overhandigd. Cor krijgt
daarna het woord. Hij dank het Dorpsplatform Zegveld voor de fijne samenwerking. Hij heeft
zich met plezier voor Zegveld ingezet en dankt het bestuur voor de blijk van waardering.
Hierna wordt, omdat er wat “nieuwe gezichten” zijn, een voorstelrondje gedaan, waarna de
vergadering van start kan.
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2.

Ingekomen en verzonden stukken en mededelingen

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.

Mededelingen:

Henk meldt dat in het AD heeft gestaan dat de Bruin administratiekantoor plannen heeft
om het kantoor om te zetten naar appartementen. Wijkwethouder Schreurs voegt hieraan
toe dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt verricht waarbij het kantoor zou moeten
worden omgevormd tot appartementen/studio’s van twee tot drie lagen hoog. Er zouden
volgens de makelaar al de nodige positieve signalen vanuit het dorp ontvangen zijn. Het
Dorpsplatform Zegveld is wat verrast over dit voornemen, gezien een vergelijkbaar
project dat nu wordt gerealiseerd. Verder vraagt het Dorpsplatform aandacht voor de
extra parkeerdruk dat daar ontstaat (10 appartementen zijn 10 tot 15 auto’s) en het
evenwicht in de markt (appartementen versus grondgebonden woningen). Het
Dorpsplatform wil graag actief op de hoogte worden gehouden en betrokken blijven.
 Henk haalt het verzoek van Marleen Beiboer aan die het verzoek heeft gedaan om een
thema avond te mogen verzorgen over de verschillende culturen. Het AB ondersteunt dit
verzoek van harte!
 De gemeente wordt bedankt voor het verzetten van de glascontainers, die weer op hun
“oude” plek staan. Henk meldt dat de gemeente voornemens is om ondergrondse
glascontainers te realiseren. De kledingcontainer gaat volgens de gemeente niet
ondergronds. Omdat bij de Coöp ook een kledingcontainer staat – die ’s avonds naar binnen
gaat – adviseert het Dorpsplatform de gemeente om geen aparte kledingcontainer neer te
zetten. Dit heeft tevens als voordeel dat “onverlaten” met kleding slepen.
 Van de UVKK (Utrechtse Vereniging Kleine Kernen) is het aanbod ontvangen om met het
Dorpsplatform mee te denken over de mogelijkheden van ouderenhuisvesting. Het DB zal
met hen in gesprek gaan.
3. Verslag vergadering 6 september 2011
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 Naar aanleiding van het verslag:
o Gemeld wordt dat de bankjes langs de Hoofdweg zijn geplaatst. Het wachten is op
informatiebordjes (in het voorjaar). De gemeente wordt bedankt voor het feit dat zij
de kosten hiervan voor hun rekening nemen. De factuur zal naar dhr. Korsse worden
gezonden.
o Gemeld wordt dat opdracht gegeven is voor het plaatsen van een tweede
informatiebord (zoals aan de Hoofdweg). Siveo stelt voor deze richting de Rondweg t
plaatsen, zodat de wedstrijden van het eerste elftal hierop kunnen worden gezet. Piet
Bremmer zal hiernaar kijken en zonodig overleg hieromtrent opnemen met de
wijkagenten.
o Mededeling wordt gedaan van het feit dat de voorzitter en secretaris, samen met
bestuursleden van de Milandhof de parkeerproblematiek bij de Boschsloot hebben
bekeken, op de avond van het verenigingenspel. Gebleken is dat auto’s inderdaad de
doodlopende straat inrijden, maar – omdat er auto’s achteraan komen – niet meer
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kunnen keren, met alle gevolgen van dien. Wijkwethouder Schreurs meldt dat hij een
idee van de Milandhof heeft bekeken en mogelijkheden ziet om het verzoek – een
tijdens bepaalde tijden te gebruiken doorsteek naar het parkeerterrein achter de
Milandhof – te realiseren. Hiervoor moeten drie parkeerplaatsen worden verschoven.
Hij wil graag hierover in overleg. Dan kan ook bezien worden hoe het plannetje betaald
kan worden.
Mededelingen vanuit de “vandalisme kring”
Henk legt uit wat hiermee wordt bedoeld. Een aantal Zegvelders stellen elkaar door middel
van een “kettingmail” op de hoogte van vandalisme, vernielingen, etc. In de afgelopen maanden
hadden met name de Milandhof en de Joraï erg veel last van vernielingen, vandalisme en
overlast. Rinus meldt dat – vanwege de kou – op dit moment weinig sprake hiervan is. Hij roept
de inwoners op om vooral melding te doen als zij iets signaleren. De politie kan niets doen als
zij geen meldingen krijgt. Opmerkingen als “de politie doet toch niets” werken dus juist
averechts want zonder melding kan de politie niets ondernemen.
De politie meldt dat de jaarwisseling en de nacht van oud op nieuw goed zijn verlopen. Henk
dankt Siveo, de Milandhof en brandweer voor hun inzet, want dankzij hun inzet kunnen de
oudejaarsnachtactiviteiten worden georganiseerd. Jan vraagt het DB contact op te nemen
met de gemeente om de vrijwilligers die zich tijdens de oud en nieuw activiteiten hebben
ingezet met een “bloemetje” te bedanken, het kost hen immers in totaal flink wat tijd!
Voormalige openbare school
Hierover is nog weinig te melden. Van Triangel en Kind & Co zijn mails ontvangen waarin het
signaal doorklinkt dat zij interesse hebben. De gemeente heeft aan een van hen laten weten
dat zij denkt aan kinderopvang in combinatie met woningen. Actie DB.
Ontwikkelingen Polsstokvereniging
Henk deelt mede dat het bestuur van de vereniging bijna “beet” heeft en hoopt dat het
bestuur de volgende keer aanwezig is om het Dorpsplatform te informeren.
Voortgang project “Florijn”
Bolton heeft bericht dat medio maart met de sloop wordt gestart en de bouw medio april
start.
Bedrijventerrein
Enkele kleine bedrijven hebben de vraag gesteld of op de uitbreiding een
bedrijfsverzamelgebouw komt waarin de startende/kleine ondernemers een plaats zouden
kunnen krijgen. Het DB zal de makelaar mailen of dit tot de mogelijkheden behoort.
Ontwikkelingen bouw achter de Hoofdweg
De gemeente heeft overleg met de provincie gehad inzake de nieuwe provinciale
structuurvisie en er zou – voorzichtig gezegd – wat ruimte komen bij de provincie om de
contouren iets op te rekken. Een en ander heeft met de rode contouren te maken. De
provincie zou medewerking willen verlenen in het kader van de “randzones” (afronden van de
huidige woningbouw). Wijkwethouder Schreurs geeft aan dat de gemeente ook graag wil. De
gemeente moet nu een plan maken dat verwerkt moet worden in de nieuwe structuurvisie die
er aan het einde van het jaar moet zijn. De gemeente is hierover in gesprek met de provincie
en de twee ontwikkelaars, maar dat zij afhankelijk is van de provincie. Hij roept alle politieke
partijen op hun krachten te bundelen richting hun fracties in de provincie om dit voor elkaar
te krijgen. Het wordt een spannend jaar, aldus wethouder Scheurs. Herman vraagt of er
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rekening wordt gehouden met de belangen van de agrariërs. Ook het Dorpsplatform Zegveld
zal een brief sturen aan de provincie.
10. Voorrangssituatie parkeerterrein Rabobank <-> Middenweg
Zoals bekend heeft enige tijd geleden zich een aanrijding voorgedaan. Dit lijkt mede voort te
komen uit de verwarring rondom de vraag wie er nu voorrang heeft. Is het parkeerterrein een
openbare weg? Zo ja dan dient het verkeer vanaf de Meije voorrang te geven omdat de auto’s
vanaf het parkeerterrein van rechts komen. De wijkagent geeft aan dat de auto’s vanaf het
parkeerterrein van rechts komen en voorrang hebben op auto’s die op de Middenweg rijden,
vanaf de Meije gerekend. Het parkeerterrein is gewoon een openbare weg namelijk.
11. Voortgang zorgwoningen
Geertje Bol, voorzitter van de werkgroep, meldt dat het wel erg lang duurt allemaal en is hier
niet blij mee, temeer ook daar de andere leden van de werkgroep inmiddels hebben afgehaakt.
Er is door het Dorpsplatform met meerdere partijen gesproken en iedereen heeft begrip en
vindt de acties sympathiek, maar verder komt het telkens niet. Henk vult aan dat ook het DB
hierover teleurgesteld is. Er zijn ouderen die echt met tranen in de ogen het dorp
noodgedwongen verlaten en dit is in deze tijd niet acceptabel. Maar, zo geeft Henk aan, het
Dorpsplatform geeft niet op. Er zijn weer nieuwe contacten, onder andere met een partij die
in Aarlanderveen iets realiseert en ook de UVVK (Utrechtse Vereniging van Kleine Kernen) wil
hierover met ons in gesprek.
12. Bankjes Hoofdweg
De bankjes zijn geplaatst door een Zegvelds bedrijf.
13. Deltaplannen/ophogen wegen
Het Dorpsplatform is tevreden over de snelheid waarmee de gemeente het Deltaplan voor
Zegveld realiseert en de maatregelen die worden getroffen en dit mag volgens Henk ook wel
eens worden gezegd! Paul heeft onlangs op een zaterdagmorgen een schouw bijgewoond
waarbij bewoners van de Prunuslaan, een deel van de Eikenlaan/Populierenlaan en de
Lijsterbeslaan uitgenodigd waren. Deze straten worden nog in 2012 aangepakt. In 2013
worden, zo vult Paul aan, de rest van de Eikenlaan, de rest van de Elzenlaan, de Esdoornlaan en
het laatste stukje van de Middenweg opgehoogd. Inger vraagt hoe het met het
bedrijventerrein zit. Deze vraag wordt aan de wijkwethouder meegegeven. Het
Dorpsplatform zal bij de gemeente vragen hoe de plannen er vanaf 2013 uitzien (Broeksloot
en Korensloot).
14. Doeltjes Boschsloot
De offertes waren ontvangen en het DB had al opdracht gegeven tot het plaatsen van de
doeltjes toen alsnog van twee aanwonenden bezwaren binnenkwamen. Hoewel dit onderwerp
meermalen in de Berichtgever heeft gestaan, hadden deze bewoners niet eerder gereageerd.
Een ‘servicebriefje’ aan de bewoners omtrent de plaatsing, was aanleiding om als nog te
reageren. Het DB heeft alternatieven bedacht (hogere hekken achter de doeltjes), maar dit
leidt ook tot hogere kosten (iets minder dan € 3.000). Vanwege deze kosten heeft het DB nog
geen opdracht gegeven. Het AB is van mening dat de doeltjes - met hoger hekken – geplaatst
moeten worden en geeft het DB hiervoor toestemming. Actie DB.
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15. Voortgang werkgroep wandelpaden
Henk deelt mede dat Arja de Vink is gestopt als voorzitter. Manon Verheul, Wim
Hoogerbrugge en Arie Langerak zitten onder andere nog in de werkgroep. Het DB vindt dat
het werk van de werkgroep nog niet af is. Vooral de afronding van het wandelpad langs de
Grechtkade is nog iets dat gerealiseerd moet worden. De gronden zijn al deels in het bezit
van het Waterschap, die wil meewerken aan het wandelpad. De werkgroep trekt voortaan
samen met het DB op.
Henk hoopt dat het pontje bij Woersense Verlaat ook dit jaar wordt gerealiseerd zodat er
een mooi ‘fietsrondje Zegveld-Kamerik’ ontstaat. Cock stelt voor om bordjes bij de Milandhof
te plaatsen met fiets en wandelroutes. Ook wordt de suggestie gedaan om de routes in de
ANWB fietsrouteplanner op te nemen.
16. Bestuurlijke aangelegenheden
Henk deelt mede dat hij in juni aftreedt als voorzitter. Hij wordt in maart a.s. geïnstalleerd
als raadslid en vanwege een mogelijke belangenverstrengeling kunnen beide functies niet
gelijktijdig vervuld worden. Uiteraard blijft Henk als raadslid wel adviserend lid van het
Dorpsplatform Zegveld en zal hij nog wel wat dingen voor het Dorpsplatform blijven doen. Van
Paul is het al langer bekend dat hij graag het stokje wil overdragen. Paul is vanaf het begin al
secretaris en vindt het – mede ook vanwege toenemende drukte op het werk en andere
activiteiten – nu wel tijd dat een ander het overneemt. Twee jaar geleden was dit al de
bedoeling, maar kon er geen vervanger worden gevonden, zodat Paul het toch maar is blijven
doen. Henk en Paul treden formeel in juni af en dit is dus de laatste vergadering van hen
beiden. Het AB betreurt het dat beiden aftreden. Henk en Paul zijn een goed en ingewerkt
team dat flink aan de weg timmert, enthousiast en betrokken is en het nodige hebben bereikt.
Henk en Paul vinden het natuurlijk ook jammer, het DB is een fijne ploeg om mee te werken
met prima mensen, maar het is niet anders, aldus Henk. Paul voegt hieraan toe dat er best een
beroep op de inwoners gedaan kan worden om deze functies in te vullen. Het is immers in het
belang van het dorp en de leefbaarheid van het dorp dat er een vervanging komt. Henk merkt
tenslotte op dat Piet Brak hem voorlopig vervangt.
17. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 Inger vraagt aandacht voor het strooien. Met name de fietspaden zijn slecht gestrooid,
wat tot gevolg had dat fietsers op de weg gingen fietsen;
 Ook Henk brengt het strooien als punt in en dan vooral rondom de ouderenwoningen. Piet
Bremmer kijkt of het mogelijk is om zelf een strooikarretje aan te schaffen. Hopelijk is
Jaap van der Knaap (en mogelijk nog andere vrijwilligers) bereid bij sneeuw dan vanaf de
ouderenwoningen aan de Boschsloot richting de winkels te strooien.
 Elias Blom merkt op dat er op 16 december jl. een alcoholcontrole in Zegveld is gehouden,
maar dat hij nergens gelezen heeft wat de resultaten hiervan waren. Rinus antwoordt dat
op die avond op vier plekken na elkaar controle is gehouden en dat hem geen gegevens per
controle bekend zijn.
 Rinus merkt op dat de brommers/scooters binnen de bebouwde op de weg moeten rijden
en buiten de bebouwde kom op het fietspad moeten rijden. De bebording is aangepast,
aldus Rinus. Dit zal in de Berichtgever duidelijk worden aangegeven.
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 Richard Oostveen, die vanuit Kockengen te gast was, vond het bijzonder om bij deze
vergadering aanwezig te zijn. De betrokkenheid en het aantal inwoners dat aanwezig
waren, zijn hem daarbij opgevallen.
 Gerrit vraagt of het vergaderschema beter kan worden aangesloten op de
verschijningsdata van de Berichtgever. Henk antwoordt dat dit ook de bedoeling was,
maar dat deze vergadering verplaatst is en daardoor niet aansluit.
18. Sluiting
Henk sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en bijdragen. De volgende
vergadering zal zijn op 19 juni a.s. Vervolgens op 11 september en tenslotte op 6 november.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 18 februari 2012

********
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