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Dorpsplatform Zegveld
Verslag van de AB vergadering van dinsdag 17 september 2013.
Aanwezig:
Henk van Dam (adviserend lid, CU), Cok Hoogerbrugge (adviserend lid, CDA), Inger van Mourik,
Ko Kromwijk, Manon Verheul, Mees van Elk (Diaconie Nederlands Hervormde kerk),
Arie Langerak, Corrie Vink (DB), Rinus van der Does (dorpsagent), Jaap van der Knaap,
Herman Groen, Karel van Houwelingen, Bram Angenent (Siveo ’60), Dirk Spek, Herman
Schuiveling (Milandhof), Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Herman Vergeer, Mariëtte Rietveld,
Nils Verwer (GroenWest), Paul Vonk (secretaris), Nanda de Ridder (Dorpsambtenaar), Martin
Schreurs (dorpswethouder), Piet Brak (voorzitter), Piet Bremmer (DB), Ko Kromwijk, Manon
Verheul, Jan Beukers (stichting Ooievaars/Kleinveeteelt), Alex de Kruijf, Mike Smulders, Peter
Rietveld, Gerdi van Elk, (inwoners).
Afwezig:
Peter Vermeij, Marieke van Noort (Progressief Woerden), Ruud Kwakkenbos (Rabobank), Stefan
van Hameren (VVD), Jaap van der Does (lijst van der Does), Piet van Oostrum, Geertje Bol
(werkgroep zorg), Inger van Dijk (jongerenwerk).
A G E N D A :

1. Opening vergadering
Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2. Mededelingen
Paul noemt degenen die zich voor de vergadering hebben afgemeld.
3. Verslag vergadering 26 juni 2013
 Tekstueel:
Op bladzijde 3 moet “pimps” vervangen worden door “Bims”.
 Naar aanleiding van:
o De uitnodiging voor een evaluatie van de oud-en nieuwviering is verzonden. De
bijeenkomst is begin oktober;
o Het DB heeft – voorafgaande aan de AB vergadering – overleg gehad met de
initiatiefnemers voor een nieuw dierenverblijf bij het ooievaarsdorp. Het
Dorpsplatform Zegveld heeft een brochure voor de renovatie ontvangen en zal
ondersteuning bieden bij de aanvraag om projectsubsidies;
o De ondergrondse container voor glas e.d. is ingegraven met dank aan de gemeente
Woerden, het ziet er keurig uit! De kledingcontainer kan nu ook weg, omdat de
kleding bij de Coöp kan worden gebracht;
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De burgemeester is uitgenodigd voor een kort vooroverleg om daarna uitgebreider
kennis te maken met Zegveldse “sleutelfiguren” en met hem in gesprek te gaan over
zijn visie op dorpsgericht werken. Een eerste vooroverleg met de burgemeester
vindt plaats in november;
o De secretaris heeft een paar klachten rechtstreeks bij de klachtenlijn gemeld. Dit
blijkt goed te werken. Dergelijke punten zullen derhalve niet meer via de AB
vergadering worden gemonitord, maar aan de klachtenlijn gemeld worden. Inwoners
worden hiertoe nadrukkelijk uitgenodigd. Indien blijkt dat bij herhaaldelijk melden
er géén adequate reactie komt, dan zal het DB de zaak oppakken.
o De start van de ophoging van de Prunuslaan, Eikenlaan, Elzenlaan, Esdoornlaan,
Lijsterbeslaan en deel Middenweg is nu gepland op januari 2014. De bewoners
hebben een informatiebrief ontvangen met hierin de planning. Gerdi vraagt extra
aandacht voor het strooien omdat op de Eikenlaan vaak een flinke plas water staat,
die bij opvriezing gevaarlijk kan worden. Mariët geeft de suggestie mee om een
rondje te strooien (Willem Alexanderstraat, Eikenlaan) omdat dit een
wijkontsluitingsweg is. De gemeente neemt dit mee;
o De gemeente en het waterschap zijn in overleg over de ophoging van de
“Meijedijk”. Met name de vraag wie opdraait voor de kosten is een bespreekpunt.
4. Ingekomen en verzonden stukken/mededelingen
 Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Deze
stukken kunnen worden ingezien bij de secretaris. Naar aanleiding hiervan vraagt Cok
of de subsidieproblemen zijn opgelost. Paul antwoordt dat dit niet het geval is, maar
stelt voor de zaak verder te laten rusten.
 Cor Vendrig is de nieuwe wijkopzichter. Hij zal gevraagd worden zich de volgende keer
te komen voorstellen. Nanda zal de gegevens van de opzichter doorgeven, zodat dit in
de Berichtgever kan worden opgenomen.
 De dorpsagent informeert het Dorpsplatform over de snelheidscontroles. Het was de
bedoeling om gemiddeld drie keer per week te controleren, maar dat is niet gelukt.
Naarmate de controles toenamen, namen het aantal snelheidsovertredingen af. De
meeste bekeuringen vielen in de categorie 55-60 km. Peter merkt op dat rond zes uur
’s morgens door vaak dezelfde auto’s erg hard wordt gereden. Theo onderschrijft dat
in de vroege uren erg hard wordt gereden en de controles dus aan de late kant waren.
Rinus merkt op dat op het 60-km deel incidenteel wel mag worden gecontroleerd.
 Paul informeert het AB dat het DB bij de opening van de nieuwe accommodatie van de
polsstokvereniging is geweest en aan hen een stimuleringsbijdrage heeft gegeven. Het
Dorpsplatform Zegveld vindt het een uitbreiding en rijke aanvulling op de
voorzieningen in Zegveld.
o

5. Zorgwoningen

Piet vertelt dat de werkgroep Zorg - vanuit het Dorpsplatform Zegveld - opnieuw is opgestart
om met name zich bezig te houden met plannen voor zorgwoningen (Futurahuis) op de plek van
de voormalige Waldhoorn. In de werkgroep zitten Piet Brak, Geertje Bol,
Theo Nieuwendijk en Henk van Dam. Henk, Piet en Geertje zijn bij de eerste paal van het
eerste Futura complex in Oudewater geweest en constateerden daar dat er zeker interesse
is om dit concept ook in Zegveld te realiseren. Geprobeerd zal worden enige druk op Futura te
zetten.
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6. Visie Zegveld-Zuidzijde
Dit betreft de plannen voor de inbreidinglocaties oksel Hoofdweg/Nieuwstraat en oksel
Hoofdweg/Milandweg. De wethouder deelt mede dat er morgenavond een presentatieavond is
over de inbreidingsplannen. Martin geeft aan dat hij hier vanaf het begin van zijn
dorpswethouderschap al mee bezig is. Het plan was eerst te ruim i.v.m. de rode contouren. Er
was toen sprake van 100 woningen in de oksel van de Hoofdweg/Nieuwstraat, wat natuurlijk
veel te veel was. Daarna is met de provincie overlegd om de contouren iets op te rekken om zo
het dorp ruimtelijk beter af te ronden (dit heet de Kernrandzone). Uiteindelijk heeft dit in
juli jl. tot een gunstig resultaat geleid en wordt aan de Hoofdweg/Nieuwstraat zijde een
overschrijding van maximaal 30-40 woningen toegestaan . Het is de bedoeling dat in twee
richtingen wordt gebouwd. Ten behoeve van de plannen zullen de tennisbanen worden
verplaatst. Verder zal een voet-/fietspad in beide richtingen worden aangelegd, zodat er een
tweede “rondje Zegveld” ontstaat. De plannen zullen gefaseerd worden uitgevoerd in 10-15
woningen per jaar die bedoeld zijn voor de Zegvelders. De plannen worden nu verder
uitgewerkt in entirieure overeenkomsten (overeenkomsten met randvoorwaarden, kosten om
het proces te betalen, startplicht en fasering). De wethouder hoopt dat als de raad akkoord
gaat en er geen zienswijzes worden ingediend over één tot anderhalf jaar gestart kan worden.
De plannen zijn volgens Martin belangrijk om jongeren en ouderen in staat te stellen in hun
dorp te blijven wonen en de voorzieningen in het dorp in stand te houden.
Dorpsplatform Zegveld heeft aangegeven graag partner te willen zijn bij deze plannen. Zij zal
met name ook kijken naar de fasering en de aansluiting op het woningbehoefte onderzoek.
Manon vraagt wiens plannen het zijn. Martin antwoordt dat het de plannen van ondernemers
zijn, die door de gemeente getoetst worden. Het voetpad hoort bij het plan, aldus Martin en
komt voor rekening van de ontwikkelaars. Martin voegt er aan toe dat als er problemen zijn
met betrekking tot de plannen, hij bij het Dorpsplatform terug zal komen om dit te
bespreken. Met betrekking tot het verdere proces stelt Martin dat hij eerst het draagvlak
onder de bewoners wil peilen en pas daarna bij de raad. Hij voegt hier aan toe dat de fracties
de plannen raadsbreed steunen. De plannen zijn op de website van de gemeente te zien.

7. Dorpsplan

Op 9 september jl. is het Dorpsplan Zegveld op verzoek naar de politieke fracties gestuurd.
Het Dorpsplan dateert van eind 2009 en heeft een “werking” van vijf jaar en moet dus in
2014 worden geactualiseerd. Het Dorpsplan is deels een visiedocument (strategisch van aard)
en deels tactisch van aard. Veel zaken zijn inmiddels gerealiseerd, andere punten blijven de
aandacht vragen. Het Dorpsplan zal voor de vergadering van november a.s. worden
geagendeerd. De leden wordt gevraagd om alvast na te denken welke punten in het nieuwe plan
moeten komen te staan, zodat het Dorpsplan in 2014 geactualiseerd kan worden.
8. Herziening bestemmingsplan Kern Zegveld
Vaststelling bestemmingsplan Kern Zegveld. De beroepstermijn liep tot 21 augustus, er zijn
geen bezwaren ingediend. Het Dorpsplatform complimenteert de gemeente dat het plan er zo
soepel doorheen is gekomen.
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9. Evenementensubsidies
Nanda deelt mede dat Zegveldse verenigingen en organisaties zeker subsidie kunnen
aanvragen voor zaken als “Zegveld culinair” , de Sinterklaasintocht, de Zegvelderie. In de
Berichtgever zal hieraan aandacht worden geschonken. De verenigingen zullen via de
Berichtgever gevraagd worden of zij plannetjes hebben die bijdragen aan de leefbaarheid en
of zij dit kenbaar willen maken aan het Dorpsplatform.
10. Opvolging ophoging overige straten
Bij de begrotingsbehandeling valt het besluit in welke jaren de overige wegen in Zegveld
worden opgehoogd. Het laatste deel Molenweg komt dit jaar aan de beurt. Verder komt het
ophogen van een deel van de Boschsloot/Broeksloot/Korensloot er aan en wordt veld 2 van
Siveo gerenoveerd. Met betrekking tot het bedrijventerrein, dat ook in een slechte staat
verkeert, meldt de wethouder dat de gemeente met de ondernemers om tafel wil gaan zitten
om te bezien of er een zogenaamde “Bedrijfs Investerings Zone” (BIZ) kan worden
gerealiseerd. Dit houdt in dat de ondernemers dan zelf de mogelijkheid krijgen een stukje
regie op het onderhoud te krijgen. In Woerden is dit bij bedrijventerrein Honthorst gelukt,
bij Barwoutswaarder overigens niet. Herman merkt op dat op de Molenweg enkele “hovelingen”
(van weg naar weiland) slecht zijn. Dit blijkt een verantwoordelijkheid van de eigenaren te
zijn. De gemeente kan hen op deze verantwoordelijkheid wijzen.
11. Ontsluiting bedrijventerrein
Paul geeft aan dat het verkeer van en naar het bedrijventerrein door de uitbreiding zal
toenemen, hetgeen tot problemen kan leiden (omdat het verkeer van de Hoofdweg naar het
bedrijventerrein en van het bedrijventerrein naar de Hoofdweg elkaar op een smal stuk moet
kruisen). Martin merkt op dat er meer verkeersbewegingen zijn dan de ondernemer in het
kader van de vergunning had opgegeven. Het Dorpsplatform stelt voor de ondernemers te
vragen de effecten hiervan te monitoren en dit aan het Dorpsplatform te melden.
12. Groenvervangingsplan
Ko meldt dat de aankomende winter/volgend voorjaar 30 populieren aan de Hazekade worden
vervangen. Ko is daar wezen kijken en constateert dat de Populieren net zo oud zijn als de
Populieren die destijds aan de Hoofdweg zijn gekapt (ca. 60 jaar) en er wilgenhoutrups in zit.
Deze rupsen maken gaatjes in het hout. Ko vindt dat de bomen inderdaad beter vervangen
kunnen worden door nieuwe Populieren. Verder meldt Ko dat in het dorp er enkele
Kastanjebomen zijn die aan “Kastanjeziekte” lijden. Ko stelt voor dat de gemeente het dode
hout er uit haalt en dan even bezien wordt hoe de bomen zich verder ontwikkelen. Vanuit de
vergadering wordt gemeld dat aan het einde van de Molenweg takken over de weg hangen.
Tenslotte wordt gemeld dat bij de boom bij het pontje het plastic rondom de boom kapot is
gewaaid. Paul meldt dit bij de klachtenlijn.
13. Data vergaderingen 2013
De volgende vergadering is op 19 november a.s. Collega’s van Nanda zullen een korte
presentatie geven over “Woerdenwijzer.nl” en “Hart voor Woerden, centrum voor vrijwillige
inzet”. Hierin zal worden meegenomen wat wij allemaal op het vlak van vrijwillige zorg hebben
en hoe dit “aan elkaar kan worden geknoopt”.
De wethouder meldt dat hij vanwege vakantie niet aanwezig zal kunnen zijn.
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14. Rondvraag.
 Ko meldt dat de boeren graag willen dat de bermen helemaal worden gemaaid omdat er nu
ongewenste planten in de bermen terecht komen.
 Manon stelt de brief aan de orde die in Zegveld onder de inwoners is verspreid met
betrekking tot het baggeren. De bewoners zijn daarbij door het waterschap op het
verkeerde been gezet, omdat er in de brief stond dat de bagger in de tuinen zou worden
opgeslagen, hetgeen niet het geval is. Manon vraagt zich verder af of er bij het baggeren
langs de Hoofdweg/Milandweg geen verkeershinder zal optreden.
 Nanda meldt dat er op 25 oktober a.s. een vrijwilligersfeest in het Klooster wordt
georganiseerd en nodigt iedereen uit zich hier snel voor op te geven.
15. Sluiting.
Piet sluit de vergadering om 21.50 uur en bedankt ieder voor zijn/haar inbreng.
****
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