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      Dorpsplatform Zegveld 
 
 
Verslag van de AB vergadering van woensdag 26 juni 2013.  
Aanwezig: 
H. van Dam (adviserend lid, CU), Cok Hoogerbrugge (adviserend lid, CDA), Jan van Amerongen, Ko 
Kromwijk, Manon Verheul, Herman Lekkerkerker, Mees van Elk (Diaconie Nederlands Hervormde 
kerk), Arie Langerak, Corrie  Vink (DB), Rinus van der Does (dorpsagent), Ton Hendrikse 
(wijkagent), Jaap van der Knaap, Karel van Houwelingen, Bram Angenent (Siveo ’60),  Herman 
Vergeer, Nils Verwer (GroenWest), Ruud Kwakkenbos (gedeeltelijk), Paul Vonk (penningmeester), 
Nanda de Ridder (Dorpsambtenaar), Martin Schreurs (dorpswethouder), Piet Brak (voorzitter), 
Annette Ambagtsheer en Hendrie van Assem (Inwonersbelangen),  Saskia Hijzelendoorn, 
welzijnsconsulent/ouderenadviseur van Welzijn Woerden, Jan Beukers en Jaap Wansinck 
(stichting Ooievaars/Kleinveeteelt), Gerdi van Elk, Ruud Hageman, Piet van Oostrum, Marinus 
Verhoeff (inwoners).  
 
Afwezig:  
Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Geertje Bol, Peter Vermeij, Herman Schuiveling, Dirk Spek, 
Ruud Mees, Wout den Boer, Mariette Rietveld, Elias Bom, Jaap van der Does, Arnoud van 
Rijnsoever, Gerrit Gerritsen, Piet Bremmer (DB), Inger van Mourik 
 
A G E N D A : 
1. Opening vergadering      

Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom in het bijzonder Saskia 
Hijzelendoorn, welzijnsconsulent/ouderenadviseur van Welzijn Woerden. 

2. Mededelingen: 
Piet geeft het woord aan oud-voorzitter Henk van Dam. Toen Henk voorzitter was van het 
dorpsplatform is er bij het ooievaarsdorp een bezoekerscentrum annex vergaderruimte 
gerealiseerd. Het bestuur van het dorpsplatform heeft destijds assistentie verleend bij het 
aanvragen van subsidie. Bij de opening van het gebouw in april 2012 heeft het dorpsplatform 
een cadeau toegezegd in de vorm van een opgezette vogel. Het heeft even geduurd voor de 
vogel beschikbaar was. Henk overhandigt namens het dorpsplatform een opgezette wulp aan 
de vertegenwoordigers van Stichting Ooievaars/Kleinveeteelt. 
 Herman Vergeer stelt aan de orde dat de Meije vanaf de Middenweg naar de Oude Meije 

zeer waarschijnlijk wordt opgehoogd. De Meije is  een waterkering/dijk en het 
waterschap De Stichtse Rijnlanden is hiervoor verantwoordelijk. De Meije is als 
waterkering op veel plaatsen tot wel  90 cm. te laag. Omdat de weg zoveel wordt 
opgehoogd, danwel andere maatregelen worden getroffen, vragen de Meijenaren om het 
deel dat nog geen aardgas heeft (vanaf de Koekoek) te voorzien van aardgas en meteen  



   Dorpsplatform Zegveld 

 Broeksloot 59,  
 3474  HS Zegveld,  
 Tel.: 0348 691271,  
 E-mail: pj.vonk@ziggo.nl 
  Bezoek ook onze site op internet www.dorpsplatform.zegveld.net 

2

 
 
glasvezel aan te leggen of een mantelbuis in de sleuf te leggen, zodat het doortrekken van 
glasvezel in de toekomst makkelijker te realiseren is. De gemeente was hiervan nog niet op 
de hoogte, maar neemt dit mee in de besprekingen met het Waterschap.  

 Op 5 juli a.s. wordt de Florijn officieel geopend (ontvangen brief na verzending stukken). 
Het DB is uitgenodigd en zal hierbij aanwezig zijn.  

 Ruud Kwakkenbos (Rabobank) geeft aan dat de geldautomaat in Zegveld toe is aan 
vervanging. Dit is voor de Rabobank aanleiding om de geldautomaat te verplaatsen naar de 
Coöp (Bremmer). Met het oog op de toekomst en de veiligheid verplaatst de Rabobank de 
geldautomaat van buiten naar binnen. Veel klanten pinnen hun boodschappen direct in de 
winkel, een makkelijke en veilige manier van betalen. Van de geldautomaten maken klanten 
steeds minder gebruik. Ook ziet de Rabobank dat op geldautomaten steeds vaker 
plofkraken plaatsvinden. De schade die dit met zich meebrengt aan eigen en naastgelegen 
panden is groot. Daarom verplaatst de Rabobank de geldautomaat naar de Coöp (Bremmer)  
supermarkt. De Zegvelders kunnen daar tijdens de openingstijden veilig en dichtbij geld 
blijven opnemen. In augustus plaatst de Rabobank de nieuwe geldautomaat in de Coöp. 

In september dit jaar verwijdert de Rabobank de oude geldautomaat. 
3. Verslag vergadering 5 februari 2013 

 Tekstueel: 
 Naar aanleiding van: 

‐ Fietspad Milandweg. Gemeld is dat deze scheuren vertoont. De gemeente zal nagaan of dit al 
opgelost is. De oversteken naar Siveo en de tennisvereniging zijn snel opgehoogd (compliment 
aan gemeente).  

‐ Gemeld is dat er in de Nijverheidsbuurt twee grote gaten zitten. Arie meldt dat de gaten 
zijn opgevuld, maar dat dit al snel weer zal worden uitgereden. 

‐ Bult in Hoofdweg. De wethouder geeft aan dat de oplossing inderdaad een tijdelijke oplossing 
is. De echte problemen zitten dieper, maar het is nog niet bekend hoe dit komt en een 
duurzame oplossing kost erg veel geld dat er nu niet is. De wethouder geeft aan dat de kans 
aanwezig is dat dit probleem weer terugkomt.  

‐ Blikvangers. Scholieren van de Minkema zullen een ontwerp maken en dit na de 
schoolvakanties als project gaan uitvoeren. Het Thomashuis zal de blikvangers schilderen.  

‐ De evaluatie van de oud-en nieuwviering zal medio september/oktober plaatsvinden. De 
betreffende partijen zijn hierover gepolst.  

‐ Voortgang verkoop kavels bedrijventerrein. Er is nog niet veel concrete belangstelling. Er is al 
geswitched van een professionele versie naar een light versie maar het is te duur om te 
kunnen kopen c.q. men krijgt geen geld bij de bank. 

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.  

 Op woensdag 20 maart is een Koningslinde geplant, dit betrof een samenwerking 
tussen de Oranjevereniging, het Dorpsplatform Zegveld en de gemeente Woerden. 

 Op donderdag 16 mei was de feestelijke opening van de oversteek over de Grecht bij 
de Toegang. 
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 Op 6 juni is een rondgang gemaakt met bewoners van de  Eikenlaan en omgeving. Omdat 
het DB verhinderd was is Arie Langerak namens het platform op 6juni meegelopen. 
Arie brengt verslag uit van de rondgang. Inmiddels is een brief aan de inwoners 
gezonden dat er op 9 juli a.s. voor de Eikenlaan, 2e fase, Esdoornlaan, Elzenlaan en deel 
Middenweg een inloop avond is. Karel meldt dat een jaar of zes geleden de Esdoornlaan 
met pimps is opgehoogd en inmiddels al weer  circa. 45 cm.  is gezakt. Hij vraagt zich 
dan ook af of dit het juiste materiaal is om de weg op te hogen.  
De gemeente heeft laten weten dat waarschijnlijk in december wordt gestart  
en beide fases na elkaar worden uitgevoerd. In totaal wordt een doorlooptijd verwacht 
van een jaar.  

 De burgemeester wil graag uitgenodigd worden voor kennismaking met het dorp. Het 
DB stelt voor om dit te benutten om met de burgemeester over de rol van het 
Dorpsplatform Zegveld te spreken.  

 Manon vraagt waarom alleen Woerdense evenementen worden gesubsidieerd. Paul 
geeft aan dat er door het DB een brief aan de gemeente is gestuurd. Het DB gaat er 
van uit dat de gemeente de opmerkingen ter harte heeft genomen. Hij stelt voor om 
het beleid voor 2014 even af te wachten.  

 Er is na de verzending van de stukken een mail van een bewoner ontvangen dat de 
brommers veel te hard rijden. De dorpsagent heeft een afschrift gekregen.  

 
5. Presentatie over Schakelteams 

Saskia Hijzelendoorn, welzijnsconsulent/ouderenadviseur van Welzijn Woerden geeft een 
korte presentatie over schakelteams. De essentie van de presentatie is dat Welzijn Woerden 
en Careyn en/of Vierstroom samenwerken in een schakelteam. Dit team pakt signalen op die 
nog niet door anderen zijn opgepakt. Het gaat dan om signalen van eenzaamheid, sociaal 
isolement, problemen met zelfredzaamheid, woonproblemen, gezondheidsproblemen, 
veiligheid, overlast, het niet hebben van werk of een zinvolle vrijetijdsbesteding, schulden of 
een combinatie van problemen. Het schakelteam werkt op een nieuwe manier, breed kijken en 
handelend, aanvullend op bestaande zorg en welzijn. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht 
van mensen, maar ook van de “burgerkracht” , hoe kunnen informele netwerken en vrijwillige 
inzet betrokken worden bij de oplossing. Het schakelteam bestaat uit drie mensen: een 
wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een ouderenadviseur/welzijnsconsulent. 
Het schakelteam wil zichtbaar zijn, een persoonlijk aanspreekpunt zijn en goed bereikbaar 
zijn. Na enige discussie wordt besloten dat het DB beziet op welke manier zij ondersteuning 
geeft aan het bekend worden van een  schakelteam in Zegveld. Saskia wordt hartelijk 
bedankt voor haar presentatie.  

6. Inbreiding kom Hoofdweg/Nieuwstraat 
Martin deelt mede dat de gemeente en de ontwikkelaar op het punt staan de intentie-
overeenkomst te sluiten voor de bouw van maximaal 40 woningen. Eerst moet nog wel de 
kernrandvisie worden vastgesteld,  dit zit in de eindfase, aldus de wethouder.  
 
 
 



   Dorpsplatform Zegveld 

 Broeksloot 59,  
 3474  HS Zegveld,  
 Tel.: 0348 691271,  
 E-mail: pj.vonk@ziggo.nl 
  Bezoek ook onze site op internet www.dorpsplatform.zegveld.net 

4

 
7. Voormalige Waldhoorn 

De wethouder meldt dat de realisatie van een woonzorgcombinatie voor senioren met enkele 
zelfstandige woningen nog in het onderzoeks-/haalbaarheidsstadium is.  Het wachten is nog 
op Futura. De wethouder geeft aan, dat als er een koper komt om er woningen te realiseren, 
dit overwogen gaat worden, als te lang op Futura moet worden gewacht. Henk geeft aan dat 
de eerste paal van de Futura woningen in Oudewater zéér binnenkort wordt geslagen. Hij zal 
daar proberen mensen van Futura te spreken te krijgen. Hij hoop dat er na de vakantie snel 
zekerheid zal komen over de plannen van Futura.  

8. Voormalig kantoorpand  
De wethouder meldt dat het betreffende bedrijf – nadat er een intentie overeenkomst is 
gestuurd - niets meer van zich heeft laten horen. Hierover is derhalve nog geen duidelijkheid.  

9. Woningbouw aan de Milandweg (t.h.v. de  tennisbanen) 
De wethouder deelt mee dat de bouw van enkele tientallen woningen door Bolton wordt 
opgenomen in de kernrandvisie en daarbij de verplaatsing van de tennisbanen richting Siveo 
nog wordt onderzocht. De kernrandvisie wordt nog vóór de vakantieperiode afgerond en moet 
dan nog worden goedgekeurd door de provincie.  

10. Bezuinigingen buitensport 
De gemeenteraad heeft besloten tot een forse bezuiniging op de buitensport, na de 
bezuinigingen die enkele jaren geleden al zijn doorgevoerd. Dit leidt tot problemen voor 
Siveo, een belangrijke voorziening voor het dorp. Dit leidt er toe dat de lasten voor de leden 
veel hoger gaan worden. Het Dorpsplatform betuigt adhesie richting Siveo en uit haar 
ernstige zorgen over de wijze waarop de gemeente met het voorzieningenniveau en de 
leefbaarheid in Zegveld omgaat. Vanuit Siveo wordt medegedeeld dat zij zich beraadt op haar 
positie.  

13. Herziening bestemmingsplan Kern Zegveld  
Het Dorpsplatform Zegveld heeft een reactie gestuurd op het voorontwerp. De reactie is 
verwerkt in het eindverslag. Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 1 april t/m 22 
mei. Het Dorpsplatform heeft geen zienswijze ingediend. 

14. Zegveld in verkiezingstijd 
  Het DB heeft aan de raadsfracties een mail gezonden. Hierin heeft zij de politieke partijen 
gevraagd hoe zij het beleid ten aanzien van de dorpen in de gemeente Woerden vorm willen 
geven, waarbij het van belang is dat het om concrete (meetbare) beleidsvoornemens gaat, en 
men dus niet zinsneden opneemt als “wij zetten ons in voor de leefbaarheid van de 
kernen” , “wij vinden dat de kernen leefbaar moeten blijven” of “wij vinden dat het aantal 
inwoners in de kernen op peil moet blijven”. Dergelijke frases zijn te abstract om te kunnen 
beoordelen. Het DB zal hier, ruim voor de verkiezingen ten behoeve van de Berichtgever, een 
overzicht van maken, zodat de burgers zelf kunnen zien wat de politieke partijen voor de 
dorpen doen. Het DB wil de partijen nog de ruimte geven tot eind december, omdat zij ook de 
tijd moet hebben de voornemens van de politieke partijen in een overzicht te zetten. Henk 
vraagt of er een stemadvies wordt uitgebracht. Paul antwoordt dat dit niet de bedoeling is, 
maar dat het DB wel klip en klaar aan de burgers wil laten zien wat de verschillende partijen 
van plan zijn met de kleine kernen. Op verzoek van Hendrie wordt het dorpsplan (2010-2015)  
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aan hem toegezonden. Gezien de omstandigheden zullen de meeste zaken nog actueel zijn,  
cq.geeft dit voldoende handvatten/input.  

15. Verzoek stichting Ooievaar  
Stichting Ooievaars wil graag de dierenverblijven opknappen en een deel van het achter 
terrein open stellen met picknick banken, zodat bezoekers dichter bij de Ooievaars kunnen 
komen en kunnen genieten van de watervogels en hoenders welke op het terrein lopen. Zij 
vragen of Dorpsplatform een aanvraag bij de gemeente wil ondersteunen.  Het AB stemt 
hiermee  in. Jan Beukers geeft nog aan dat het opknappen met name voor andere 
dieren/vogels is dan de ooievaars. 

16. Jaarrekening 2012 en begroting 2014 
De stukken zijn door de penningmeester opgesteld. Deze agenda is tevens het verzoek om de 
subsidie in 2013 en niet nogmaals te korten en het restant te mogen besteden voor projecten 
in 2013. Het DB stelt voor om een inventarisatie te houden onder de verenigingen voor 
bijzondere activiteiten in 2013. Jan doet verslag van de bevindingen van de kascontrole (Jan 
en Peter). De boeken zijn akkoord bevonden en de penningmeester kan decharge worden 
verleend. Op verzoek van Manon zal aan haar vóór de volgende vergadering inzicht worden 
gegeven in de specificaties van de post “kosten leefbaarheid”.  
 
De penningmeester doet ten aanzien van de jaarstukken 2012 verslag van zijn bevindingen ten 
aanzien van de subsidie. De gemeente heeft een deel van de subsidie achtergehouden. Dit 
komt omdat de gemeente vindt dat het dorpsplatform in 2009 teveel subsidie heeft 
ontvangen/teveel heeft gespaard. De penningmeester heeft opheldering gevraagd over het 
achterhouden van de subsidie. De gemeente heeft in een reactie aangegeven dat zij geen 
bezwaar heeft ontvangen op de brief inzake de subsidie 2009. De penningmeester beschikt 
over bewijzen dat er in februari 2011 bezwaar is gemaakt. Omdat de gemeente deze niet kon 
vinden is in oktober 2011 de brief nogmaals naar de gemeente gemaild. Nu heeft de gemeente 
onlangs wéér aangegeven dat er geen bezwaar is ingediend. Uit bovenstaand relaas blijkt dat 
volgens het dorpsplatform  de gemeente dus wel degelijk in het bezit  is van de betreffende 
stukken, maar hier zelf niet op heeft gereageerd. De penningmeester is derhalve van mening 
dat er geen subsidie had mogen worden ingehouden.  

17. Bestuurlijke ontwikkelingen 
 Invulling DB 

Piet deelt mede dat Dirk vorig jaar de functie van secretaris heeft aanvaard. Door 
onverwachte ontwikkelingen op diens werk echter kan hij deze functie niet langer op zich 
nemen. Paul heeft eerder te kennen gegeven dat na ruim 13 jaar het tijd is dat er een 
nieuwe secretaris komt. Paul heeft aangegeven de portefeuille woningbouw nog te willen 
blijven vervullen. Piet geeft aan dat juist de functie van secretaris, gezien de 
verbindingen met de gemeente, een bijzondere functie is. Het DB zal derhalve op korte 
termijn naar een nieuwe secretaris zoeken en zal zonodig een advertentie in de 
Berichtgever plaatsen.  

 Taken en rollen van het Dorpsplatform Zegveld 
Het DB wil hierover graag met de nieuwe burgemeester van Woerden spreken.  
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18. Data vergaderingen 
 17 september a.s.  
 19 november a.s.                

19. Rondvraag. 
 De dorpsagent heeft “versterking” gekregen. Ton Hendrikse stelt zich voor, hij zal 

Rinus bijstaan, maar hij heeft wel een groter “verzorgingsgebied” dan Rinus.  
 Ko deelt mede dat aan de Hoofdweg/Uitweg een grote boom weg moet omdat deze 

gevaarlijk wordt (omvallen).  
 Jaap geeft aan dat de bermen  wel gemaaid worden maar de slootkanten vergeten 

worden. Dit geldt ook voor het groen rondom lantaarnpalen e.d. Dit zal aan de 
klachtenlijn worden doorgegeven.  

 Er is een mail van de gemeente ontvangen waarin zij vraagt om een verslag van een 
bezoek van de gemeente aan de gemeente Zwolle in de Berichtgever te zetten. Het 
betreft hier een wijziging van de inzameling van afval. Het DB heeft dit verzoek niet 
gehonoreerd. Een eventuele wijziging van de afvalinzameling is een onderwerp dat wat 
betreft het Dorpsplatform als “echt” agendapunt moet worden behandeld en dat 
hierbij voldoende informatie beschikbaar moet zijn wat de voornemens zijn, wat dit 
betekent, etc.  
De gemeente geeft aan dat er sprake is van een proef elders in de gemeente en dat 
Zegveld voorlopig niet aan de beurt is. Geconcludeerd wordt derhalve dat het stuk niet 
aan de Berichtgever wordt gezonden.  

20. Sluiting.  
Piet sluit de vergadering om 22.30 uur, bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng. 

 
 
 

**** 
 
 
 
 
 


