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Verslag van de AB vergadering van dinsdag 6 november 2012.
Aanwezig:
Leden: Piet Brak (voorzitter), Piet Bremmer (DB), Ko Kromwijk, Mariëtte Rietveld, Manon
Verheul, Mees van Elk (Diaconie Nederlands Hervormde Kerk), Bram Angenent (Siveo ‘60), Arie
Langerak, Karel van Houwelingen, Jaap van der Knaap, Inger van Mourik (Nijverheidsbuurt),
Herman Schuiveling (Milandhof), Corry Vink (DB), Paul Vonk (DB), Dirk Spek (secretaris).
Overigen: Martin Schreurs (dorpswethouder), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Henk van Dam
(raadslid), Piet van Oostrum(belangstellende), Gerrit Gerritsen (berichtgever), Job van Meijeren
(CDA), Herman Groen (belangstellende), Kelly Blom (Groen West), Herman Lekkerkerker (St.
Welzijn), Alex de Kruijf, Mike Smulders
Afwezig:, Jan van Amerongen, Peter Vermeij, Cok Hoogerbrugge (CDA), Jaap van der Does,
Arnoud van Rijnsoever (Jongerenwerk Woerden), Rinus van der Does (dorpsagent), Theo
Nieuwendijk (Thomashuis),
A G E N D A :
1.
Opening vergadering
Piet Brak opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Vandaag is ook aanwezig
de heer Jan Zwaneveld van de Gemeente Woerden. Gezien de beschikbaarheid van Jan,
beginnen we met punt 12 en 13 op de agenda.
12.
Startdokument nieuw bestemmingsplan kern Zegveld
Omdat het vorige bestemmingsplan dateert van 2002 en omdat een bestemmingsplan na
tien jaar opnieuw moet worden opgesteld, wordt voor de kern Zegveld een nieuw
bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan wordt een zogenaamd
“conserverend” bestemmingsplan dat wil zeggen dat in het plan het huidige gebruik wordt
vastgelegd. Het plan zal zo flexibel mogelijk worden opgesteld, zodat bij kleine
aanpassingen van woningen en bedrijven geen lange procedures nodig zijn. In het nieuwe
bestemmingsplan worden géén nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Als dus bijvoorbeeld op
de plek van de voormalige openbare school woningbouw wordt gerealiseerd, dan gaat dit via
een “postzegelplan” (aanpassing bestemmingsplan voor een specifiek object). Het nieuwe
bestemmingsplan wordt “digitaal” gemaakt, waardoor deze via de website van de gemeente
te raadplegen is. Ook zakelijke rechten worden hierop zichtbaar.
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13.

2.
3.

Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal 2013 een eerste concept gereed is. Het
Dorpsplatform Zegveld zal hierover worden geïnformeerd en zal ook mogen meekijken. In
de zomer van 2013 zal het nieuwe bestemmingsplan kern Zegveld in de gemeenteraad
worden vastgesteld. Uiteraard zullen de burgers en ondernemers in de gelegenheid
worden gesteld de plannen in te zien en hun zienswijze hierop mogen geven.
Ontwikkeling bouw achter de Hoofdweg (en contouren)
Het college wil het mogelijk maken dat achter de “rode contouren” (grenzen waarbuiten
niet gebouwd mag worden) ruimte ontstaat. Dit geldt voor de Milandweg (ter hoogte van
de tennisvelden) en de hoek Hoofdweg/Nieuwstraat. De plannen moeten het mogelijk
maken dat een aantal woningen (op basis van het onlangs gehouden woningbehoefte
onderzoek, maar waarvan minimaal 25% sociale koop- en huurwoningen) wordt gerealiseerd
en dat de daar gevestigde bedrijven worden verplaatst. Dit is hard nodig om het aantal
inwoners van Zegveld stabiel te houden en de voorzieningen in het dorp in stand te houden.
Zou dit niet gebeuren dan heeft dit nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van ons dorp.
De gemeente Woerden is – in samenspraak met het Dorpsplatform Zegveld - al sinds 2004
met de provincie in gesprek om voor deze woningbouw ruimte te krijgen. In de nieuwe
ruimtelijke ordeningsplannen van de provincie is er in de agrarische dorpen wat ruimte
voor woningbouw. De randen van het dorp worden dan ingepast in het landschap (door
middel van groen en water). In vaktermen heet dit “kernrandzones” (afronding rand van
het dorp). Goudriaan en Bolton hebben voor deze gebieden (Goudriaan voor de hoek
Hoofdweg/Nieuwstraat en Bolton voor de locatie Milandweg) plannen gemaakt. Deze
worden met de provincie besproken. De gemeente Woerden hoopt dat medio
december/januari a.s. er duidelijkheid is wat de provincie van de plannen vindt. Het is
daarbij van belang dat er voldoende woningen kunnen worden gebouwd om de plannen
financieel mogelijk te maken en de rand van het dorp met groen en water af te ronden. De
wethouder heeft onlangs nog mondeling bij de provincie ingesproken om de noodzaak van
de plannen te onderstrepen. Daarnaast zijn verschillende politieke fracties in ons dorp op
bezoek geweest om zich op de hoogte te stellen van de situatie in ons dorp. Ook de
gemeenteraad van Woerden heeft anderhalf jaar geleden besloten dat het mogelijk moet
zijn de rode contouren te verruimen. Wij hebben dus goede hoop dat het dan eindelijk
gaat lukken. Medio het eerste kwartaal 2013 wordt een definitieve uitspraak van de
provincie verwacht.
Mededelingen:
Cok heeft zich afgemeld, Geertje heeft zich afgemeld
Verslag vergadering 19 juni 2012

Tekstueel:

Geen op/aanmerkingen. Het verslag wordt daarmee vastgesteld.

Naar aanleiding van:
-

Slechte plek fietspad Milandweg
Wk 47 wordt het hele fietspad geasfalteerd, daarom heeft eerdere reparatie geen
zin.
Verbetering van de verlichting langs het Fietspad is momenteel financieel niet
mogelijk, maar zal eventueel op de wensenlijst worden gezet als de
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verkeersveiligheid in het geding raakt. Het DB zal zich hierover beraden. Wellicht
dat snoeien van de bomen aan de overkant ook verbetering kan brengen.
BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)
BOA’s worden bijvoorbeeld ingezet voor controle leerplicht/hondenpoep.
Aanwezigen vinden het een goed idee als bij de volgende vergadering in februari
een BOA komt praten.
Verkeersituatie Blokhuisbrug
2 problemen: fietsers en verkeer rond coffeeshop
Fietsers:
Piet Brak en de heer Beving (gemeente) hebben de situatie beoordeeld. Er ligt ook
al een plan dat in 2012 nog uitgevoerd zal worden. Hierbij wordt het fietspad voor
het verkeer richting Zegveld doorgetrokken. Fietsers krijgen dus voorrang.
Verkeer rond coffeeschop
De rare manouvres van de bezoekers van de coffeeshop zijn niet een, twee, drie op
te lossen. Sluiten van de parkeerplaats is geen optie, want de parkeerplaats ligt er
illegaal. Bovendien zou dat het probleem alleen maar verplaatsen. Politie zou kunnen
handhaven, maar ook dan wordt het probleem verplaatst. De Coffeeshop erop
aanspreken kan ook een optie zijn. De heer Beving is nog bezig met een onderzoek
naar de parkeerplaats. De uitslag van dat onderzoek moeten we afwachten.
Glascontainers
De beschikbare glascontainer behoeft nog een goed plekje. Het DB had zelf de
huidige plek bedacht. Het AB gaat hiermee akkoord. In het toekomstige nieuwe
afvalbeheersplan Zegveld zal eventueel sprake kunnen zijn van meerdere
ondergrondse containers (Restafval/GFT). De Florijn krijgt inpandige containers.
Gesprek met jongerenwerkers
Gesprek vindt volgende week plaats.
Pannaveld
Hoewel Zegveld zakt en blijft zakken is de conclusie van het AB en DB dat het
Kunstgras fout is aangelegd. Vanaf het begin af aan blijft er al water op het veld
staan. De oplossing is: kunstgras opnieuw aanleggen, maar dat is kostbaar. Het
voorstel is om het probleem met het water op het Pannaveld bij de gemeente te
blijven aankaarten.

4. Ingekomen en verzonden stukken.
Geen bijzonderheden met betrekking tot de ingekomen en verzonden stukken.
Oud & Nieuw. Er kan vooroverleg plaatsvinden met de veiligheidsadviseur. Het AB
concludeert dat hier geen behoefte aan is gezien het verloop van Oud & Nieuw
afgelopen jaar. Wel zal er weer een flyer verzonden worden. Ook zal er met
Jongerenwerk een gesprek zijn en met Politie en Brandweer contact gelegd worden.
Bedrijventerrein
De makelaar is positief over de verkoop van de 4 kavels voor 4 grote loodsen. .
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5. Terugkoppeling presentatie Leefbaarheid
Er was een overleg bij de Gemeente Woerden. Daarbij werd een leefbaarheidsagenda
gepresenteerd. Per jaar dienen voor deze agenda een aantal thema’s te worden gekozen. De
gemeente zal dit dan faciliteren en opnemen in de begroting.
Bij kernen als Harmelen en Zegveld werkt dit wel anders dan bij andere wijken. Wijken
hebben andere problemen en thema’s dan dorpskernen.
In Zegveld komen twee thema’s steeds terug te weten: woningbouw en verkeer.
Het dorpsplatform vindt de leefbaarheidsagenda een goed idee, maar gaat voor Zegveld
gewoon door met de huidige werkzaamheden. Tenzij anders blijkt uiteraard. Het belang voor
een leefbaar Zegveld staat voorop.
Het budget dat beschikbaar is, zal in samenspraak met onder andere het Dorpsplatform
worden besteed. Grotere initiatieven worden gewogen tussen de kernen.
Het is voor een ieder van belang dat het budget goed wordt besteed. Het Ds orpsplatform
kan zelf projecten aandragen (bijvoorbeeld verlichting). Ook “Zorg voor elkaar” zou als
project in aanmerking kunnen komen.
6. Groenvervangingsplan voor Milandweg
Aan de Milandweg worden – tussen het kruispunt bij de Milandhof tot aan de Rondweg - een
aantal bomen vervangen. Alle Essen in de berm tussen het fietspad en de rijweg worden
weggehaald. Deze bomen verkeren in slechte conditie en hebben geen groeikansen.
Het betreffen grotendeels essen die ziek zijn geworden in natte berm tussen het fietspad
en de rijbaan. Er zullen 112 knotwilgen worden teruggeplaatst. In de middenberm komen geen
bomen terug. Aan de kant van de tennis- en voetbalvelden staan ook Essen die niet goed meer
zijn. De slechtste exemplaren worden er tussen uit gehaald. Voor deze kant van de weg wordt
volgend jaar een plan gemaakt om de overige essen weg te halen en er nieuwe, passende,
bomen voor terug te zetten, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. In totaal
worden nu 112 Essen verwijderd, hiervoor komen 112 knotwilgen terug. Deze komen aan de
kant van de Haakwetering. Hier staan al veel groepjes knotwilgen. De aanwonenden zijn door
de gemeente geïnformeerd. Binnenkort wordt ook het fietspad langs de Milandweg tot aan
de Rondweg opgeknapt. Het is de bedoeling dat beide werkzaamheden samen worden
uitgevoerd.
De berm tussen het fietspad en de hoofdrijbaan zal in het voorjaar worden opgefleurd met
een bloemen mix.
7. Burgernet
Het Dorpsplatform Zegveld vraagt de inwoners van Zegveld aandacht voor Burgernet.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid
in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De
centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak
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of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.
Burgernet draagt bij aan een veilige omgeving en daarin kunt u als burger dus een belangrijke
rol spelen. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen om uw leefomgeving prettig te houden.
Veel mensen doen dit al: door een praatje te maken of door de eigen straat schoon te houden.
De gemeente en politie werken graag nog beter samen met de bewoners. Daarom is er
Burgernet. Door uw ogen en oren te gebruiken, kunt u direct helpen uw leefomgeving veiliger
te maken. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement
beschikbaar is. Denkt u hierbij aan diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding,
tasjesroof, geweld en vermiste personen. Op de website van Burgernet
(http://www.burgernet.nl ) kunt u lezen hoe Burgernet werkt en hoe u zich kunt aanmelden.
Het voorstel van het AB is om een keer iemand uit te nodigen van het Burgernet om
toelichting te geven. Nanda neemt dit mee.
8. Huurkwestie consultatiebureau
Corry Vink heeft gebeld met de Gemeente. Het consultatiebureau blijft in Zegveld. In
Woerden gaat er één dicht.
9. Inentingen terug naar Zegveld
De GGD heeft de kosten afgewogen. Momenteel gaat iedereen naar 1 locatie in Woerden. Er
werd geopperd om dit uit te besteden aan dokter Quaak. Maar dokter Quaak is daar zelf
geen voorstander van. Er wordt ook gevraagd of er bekend is om hoeveel kinderen het gaat,
en wat de opkomst is. Er wordt tevens gevraagd of we koste wat het kost de inentingen in
Zegveld willen houden. Bovendien gaan oudere kinderen niet meer in Zegveld naar school, zij
zijn al in Woerden. Het AB besluit deze kwestie verder te laten rusten.
10. Blikvangers
Het AB heeft nu besloten om langs de Hoofdweg en de Milandweg zogenaamde “blikvangers”
te plaatsen. Deze zullen het doel hebben om zwerfvuil te voorkomen doordat fietsers blikjes
e.d. hierin gooien in plaats van in de berm. Het legen zal waarschijnlijk door De Sluis Groep
worden gedaan. Qua model is er nog niets besloten. Het AB stelt voor om het Thomashuis
hierbij te betrekken. Wellicht dat zij er een kunnen versieren/ontwerpen
11. Snelheid Hoofdweg en Milandweg
2 jaar terug is de Hoofdweg opgeknapt. Bij deze renovatie was een aantal verkeerremmende
maatregelen gepland (plateaus), die op verzoek van de bewoners niet zijn aangebracht. Uit
metingen vorig jaar en klachten van de aanwonenden blijkt dat er nog steeds veel te hard
wordt gereden (niet alleen door mensen van “buitenaf” maar juist ook door Zegvelders). Er
passeren ongeveer 500.000 voertuigen per kwartaal, waarvan er 20% te hard rijden. De
politie heeft 4 december overleg, en besluit dan waar en hoeveel controles er volgend jaar op
de Hoofdweg (binnen bebouwde kom) zullen worden gehouden. Het DB heeft gevraagd op de
hele Hoofdweg controles te doen en ook op de Milandweg. Op de Milandweg wordt ook erg
hard gereden (gevaarlijk voor overstekende kinderen die naar de tennisvereniging of Siveo
gaan). Mocht dit niet helpen dan zullen er wellicht toch snelheidsbeperkende maatregelen
moeten worden genomen ( drempels, versmallingen)
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Hobbel in Hoofdweg (nabij bedrijventerrein)
Nabij het bedrijventerrein ligt een “lelijke” hobbel in de weg, wat erg gevaarlijk kan zijn. Er
zijn weggebruikers die (vanaf Zegveld gerekend) links van de weg gaan rijden om de hobbel te
ontwijken. Het Dorpsplatform heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeente.
12 & 13
reeds behandeld na de opening
14. Deltaplannen/ophogen wegen
Geen nieuws ten opzichte van de voorgaande vergadering, de planning is nog steeds om in 2013
de gearceerde stukken aan te pakken. Met het gearceerde gedeelte bij de Willem
Alexanderstraat wordt bedoeld het gebied achter de huizen aan de Willem Alexanderstraat.
De doorgangen achter de achtertuinen.
15. Rondvraag
- Regels omtrent huis-aan-huis verkoop
Onduidelijkheden melden bij de BOA van de Gemeente. Vraag in ieder geval altijd om de
vergunning van de desbetreffende verkoper. Het DB gaat hier verder overleggen. Wellicht
een overzicht in de berichtgever opnemen.
- Lampen Hoofdweg
Kunnen de lampen uitgelijnd worden  nee, de uitlijning is reeds geoptimaliseerd. We
zullen er mee moeten leren leven.
- Lampen in de bocht Zegveldse Uitweg / Hoofdweg
Reeds verschillende keren aangekaart. Lampen doen het nog steeds niet. Weer mail naar
de Gemeente sturen.
Glasvezelnetwerk
Wordt Zegveld binnenkort ook op glasvezel aangesloten ?
Er is reeds over gesproken en er zijn een aantal voorwaarden. Een belangrijke is dat het
ieder geval budget neutraal moet. Er zou wel een vergunning voor worden verleend. Er
liggen al buizen die gebruikt kunnen worden om de kabels doorheen te trekken. Willen we
een of meer exploitanten ? (Ziggo het alleen recht of ook concurrenten).
16. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond 22.30 uur de vergadering, dankt
iedereen hartelijk voor zijn en haar inbreng. Volgende vergadering staat gepland op 5
februari 2013.
D.L. Spek (secretaris)
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