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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van  
dinsdag 4 maart 2014 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
Aanwezig: 
Rinus van der Does (Dorpsagent), Manon Verheul, Arie Langerak, Jaap van der Knaap, Piet 
Bremmer (DB), Inger van Mourik,  Manon Verheul,  Herman Groen, Herman Vergeer,  
Peter Vermeij, Ko Kromwijk, Karel van Houwelingen, Mariëtte Rietveld, Herman 
Schuiveling (Milandhof), Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Bram Angenent (Siveo), Gert 
Gerritse (Berichtgever), Bert van Middelkoop (buurtbus de Meije), Tanja Adelerhof 
(GroenWest), Gert Lekkerkerker (lijst van der Does), Henk en Dicky Oskam 
(signaleringsopdracht), Jan Beukers (Ooievaars/Kleinveeteelt), Inger van Dijk (Jeug-
Punt), Jelle Ypma (Progressief Woerden), Ruud Kwakkenbos (Rabobank), Simon van 
Katwijk, Dirk de Jong, Gerdi van Elk,  Dirk Blonk, Piet van Oostrum, Mike Smulders, Alex 
de Kruijf  (Zegvelders), C. Hoogerbrugge, Henk van Dam (adviserende leden), Nanda de 
Ridder (Dorpsambtenaar), Martin Scheurs (dorpswethouder), Jaap Verhoog (gemeente 
Woerden), Piet Brak (voorzitter), Paul Vonk (secretaris/penningmeester).  
 
Afwezig:  
Mees van Elk, Corry  Vink (DB), Jan van Amerongen, Job van Meijeren (CDA). 
 
1. Opening vergadering    

Piet Brak (voorzitter) opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Piet 
is blij met de enorme opkomst, waardoor er zelfs een tweede rij stoelen moet worden 
neergezet en het alarm van de Milandhof spontaan afgaat. Speciaal worden Jaap 
Verhoog, Tanja Adelerhof, Bert van Middelkoop en de vertegenwoordigers van de 
verschillende politieke partijen welkom geheten.  

2. Mededelingen 
- Op 11 maart a.s. zal een clinic “observeren en waarnemen” worden georganiseerd, 

samen met de politie voor burgernetdeelnemers en andere belangstellenden. 
- Het  Zegvelds Kieskompas is rondgestuurd met de stukken, Deze wordt niet 

inhoudelijk behandeld. Het Kieskompas is ook in de Berichtgever gezet en op de 
website geplaatst.  
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3. Verslag vergadering 19 november 2013 
- Tekstueel: 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
- Naar aanleiding van: 
Rolstoeltoegankelijkheid 
Er is een peiling geweest naar verbeteringen en er is een lijstje bij de gemeente 
ingediend. Een paar grote zaken konden – vanwege de hoge kosten – niet worden 
uitgevoerd, maar een aantal kleinere zaken zijn  geregeld, zoals de afrit van de brug 
tegenover Stoof en de brug bij de Milandweg. Als u knelpunten heeft, meldt deze dan 
bij het Dorpsplatform, wij zullen deze dan bij de gemeente melden.  
Jongerenwerk 
De nieuwe jongerenwerker - Inger van Dijk – heeft een oproep gedaan om knelpunten 
te melden. Deze worden dan de volgende keer in de vergadering van het 
Dorpsplatform behandeld.  
Jeules de boules baan 
De Jeules de boules baan wordt dit voorjaar opgeknapt.  Door financiële bijdragen van 
het Dorpsplatform en de gemeente kan de baan worden opgeknapt  
Kledingcontainer 
Het Dorpsplatform vindt dat één kledingcontainer (die bij de Coöp staat) genoeg is en 
de container bij de glasbak nu weg kan. De glasbakken zijn zelf nu ondergronds en de 
kledingcontainer niet, wat een verstorend beeld geeft. De gemeente wil nog even 
afwachten of één container inderdaad voldoende is. Als dat het geval is, dan gaat de 
kledingcontainer bij de glasbak weg.  
Oud en Nieuw  
De Oud en Nieuw nacht is prima verlopen, mede dankzij de Milandhof en Siveo en 
natuurlijk de brandweer die zoals altijd weer paraat stond. Aan de vrijwilligers van 
Siveo en de Milandhof zijn cadeaubonnen verstrekt en bij de brandweer is een grote 
taart bezorgd als blijk van waardering voor hun inzet.  
  
Strooischema 
Manon roept de gemeente op de evaluatie de volgende keer tijdig ook in het 
Dorpsplatform te behandelen.   

  
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. Geen vragen verder. 

5. Buurtbus  
Dhr. Van Middelkoop geeft een korte toelichting. Naar aanleiding van de verschillende 
geluiden in ons dorp heeft het CDA vragen gesteld aan het college over de slechte 
bereikbaarheid van Zegveld via het openbaar vervoer. Het bestuur van de Buurtbus 
heeft dit opgepikt en is een proef begonnen om ook op de zaterdagen met de 
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buurtbus te gaan rijden. De route is zoals ook doordeweeks (dus ook Woerden en 
Bodegraven worden aangedaan). Vanwege opstartproblemen met de chipkaart zal in 
maart nog even contant moeten worden betaald, maar daarna kan ook met de OV-
chipkaart worden betaald. Een rit naar Woerden kost slechts € 1,10 euro. De heer Van 
Middelkoop meldt dat er voor de zaterdagen nog ruimte is voor vrijwillige chauffeurs. 
Deze kunnen zich bij het bestuur van de Buurtbus melden. Dat de buurtbus een 
succes is, blijkt wel uit de aantallen passagiers die met de buurtbus  worden vervoerd. 
De Woerdense route vervoert per jaar maar liefst meer dan 7.000 passagiers en de 
Alphense route vervoert jaarlijks 10.000 passagiers 

6. Signaleringsopdracht brandweeruitrit  
Henk Oskam van de vrijwillige brandweer Zegveld onderzoekt namens het 
Dorpsplatform Zegveld de verkeersveiligheid rondom de brandweergarage. Henk doet 
de onderzoeksopdracht samen met enkele medestudenten als onderdeel van een 
avondstudie.Er is een enquête gehouden onder de direct omwonenden, gemeente, kerk 
en het Dorpsplatform. Nu al blijkt dat er sprake is van een onveilige situatie omdat de 
brandweervoertuigen tussen twee woningen vandaan moeten komen en daar sprake is 
van een slecht (over) zicht. Verder is er geen vast oversteekpunt naar de kerk, 
waardoor bij drukte (begrafenissen en dorpsactiviteiten) verkeersregelaars midden 
op de weg moeten gaan staan om het verkeer te regelen. Henk en zijn medestudenten 
zullen een rapport opleveren met aanbevelingen en dit zal de volgende keer in de 
vergadering van het Dorpsplatform worden gepresenteerd.   

7. Toelichting Jaap Verhoog over “groene” zaken 
Jaap Verhoog geeft een presentatie over het onderhoud van het openbaar groen. Het 
logo van het Dorpsplatform:  “Zegveld, het dorp waar het leven goed is”  is het 
uitgangspunt voor de gemeente en zij wil het dorp ook graag schoon, heel en veilig 
houden. Er is een integrale aanpak voor het onderhoud aan het riool, het groen en de 
wegen, dat wil zeggen dat het onderhoud hieraan op elkaar wordt afgestemd. Dit 
betekent in de praktijk dat onderhoud wel eens moet worden uitgesteld omdat er 
ander onderhoud aan bijvoorbeeld de riolering aankomt en soms kan het betekenen 
dat onderhoud naar voren moet worden gehaald. Het onderhoud aan de openbare 
ruimte heeft zogenaamde kwaliteitsniveaus. A is het hoogste niveau. Het meeste 
wordt uitgevoerd op het C-niveau en sommige onderdelen op het B-niveau, zoals 
zwerfvuil, speelvoorzieningen, beschoeiing, kunstwerken en afvalbakken.  
 
Verharding, groen en straatmeubilair wordt op het C-niveau onderhouden. Ten aanzien 
van het maaibeheer meldt de heer Verhoog dat de bermen twee keer per jaar worden 
geklepeld, de hoeken een keer extra. De slootkanten worden één  keer  gemaaid. Het 
gras worden onderhouden op beeldniveau, dat wil zeggen dat het niet hoger  mag zijn 
dan een bepaalde hoogte.  
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Dit jaar staan – in het kader van het groenvervangingsplan de volgende punten op de 
planning: voor de  Hazekade worden 30 populieren vervangen door nieuwe, die ook wat 
verder van de weg af komen te staan. Langs de Milandweg zijn  knotwilgen vervangen, 
ook de essen aan de andere kant zijn slecht. De bomen zullen worden geïnspecteerd, 
op basis hiervan worden keuzes gemaakt welke vervanging prioriteit heeft. De 
kastanjes in het centrum zijn op hun retour, de gezondheid van deze bomen neemt af. 
Dit jaar wordt bekeken door welke boomsoort ze worden vervangen. Aan de Molenweg 
(laatste  deel) worden wilgen en struiken geplant. De haag langs de Hoofdweg wordt 
laag teruggesnoeid , dit is  met het Dorpsplatform besproken. Langs de Meije staan 
de knotwilgen in “dunne” bermen. De gemeente gaat bekijken of de bomen op een 
andere manier kunnen worden verankerd. 
 
Het stukje groen tussen Stoof en de Coöp is verwaarloosd, hier wordt bij de 
gemeente aandacht voor gevraagd. De gemeente is overigens van mening dat onkruid 
niet altijd lelijk hoeft te zijn. Aandacht is bij de gemeente gevraagd voor 
ridderzuring, die in de slootkanten groeit. De boeren hebben hier erg veel last van.  
De gemeente meldt nog dat het haar bekend is dat het pannaveld snel onder water 
staat. De kosten voor het ophogen zijn echter erg hoog, zodat de huidige situatie 
voorlopig zal  blijven.  Tenslotte is gevraagd of de schoeiingen langs de waterpartijen, 
haaks op de Eikenlaan, met de renovatie ook worden meegenomen.  

8. Zorgwoningen 
Het Dorpsplatform is in overleg met Futura om op de locatie van de Waldhoorn 
zorgwoningen te bouwen. Omdat Futura eerst nog in een paar andere gemeenten met 
plannen bezig is, moet Zegveld even wachten. De gemeente zal worden gevraagd om 
nog even met de verkoop van deze locatie te wachten om de plannen van Futura kans 
te geven. Geconstateerd is dat de ouderenwoningen aan de Boschsloot niet meer 
voldoen. In samenspraak met GroenWest wordt naar verbeteringsmogelijkheden 
gezocht. Het Dorpsplatform heeft onlangs een bezoek gebracht aan Austerlitz waar 
een zorgcoöperatie is opgericht die allerlei taken op het gebied van zorg organiseert/ 
coördineert in de verwachting dat de ouderen steeds langer zelfstandig moeten 
blijven wonen. Onderzocht zal worden of dit bij ons ook toepasbaar kan zijn.  
 

9. Locatie Pionier 
De dorpswethouder meldt dat als de ontwikkelingen nog veel langer duren, de grond in 
de verkoop zal gaan. Geprobeerd wordt dit op te schorten.  

10. Visie Zuidzijde Zegveld 
De visie ligt bij de provincie. Wij verwachten over 4 weken meer nieuws hierover te 
hebben.  
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11. Dorpsplan  

Bij de stukken zijn sheets voor het Dorpsplan gevoegd. De leden zijn nadrukkelijk 
uitgenodigd hierover na te denken en nieuwe punten aan te dragen.  Wat missen wij 
nog in het plan. De punten van het vorige overleg zijn ingevoegd. 
Manon geeft aan dat zij graag de digitale bereikbaarheid in het plan wil opnemen. 
Herman Vergeer geeft aan dat in Bodegraven (Meije) plannen zijn om glasvezel aan te 
leggen. Bij 100 aansluitingen wordt per aansluiting € 900 euro gevraagd. Cok stelt voor 
dit ook bij de ondernemersvereniging aan te kaarten. Verder wordt gemeld dat de 
Middenweg op zich goed is, maar dat in het Dorpsplan het idee kan  worden 
opgenomen om uithaalstroken aan te leggen.    

12. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot 
De werkzaamheden aan de Eikenlaan en omgeving verlopen goed en de bewoners zijn 
erg tevreden, complimenten dus voor de aannemer en de gemeente. In het tweede 
kwartaal van 2014 vinden voorbereidingswerkzaamheden plaats voor het ophogen van 
de Broeksloot/Korensloot/Boschsloot. Rondom de zomer wordt een rondwandeling met 
bewoners georganiseerd. De ophoging staat voor 2014 op de planning.  

13. Nijverheidsbuurt  
Enige weken geleden heeft de gemeente een overleg gehad met de ondernemers van 
de Nijverheidsbuurt. Hierbij is aan de orde geweest het aanzicht van de 
Nijverheidsbuurt, de verkeersveiligheid en de ophoging van de weg. De gemeente 
onderzoekt op verzoek van de ondernemers en het Dorpsplatform de mogelijkheid om 
een extra ontsluiting aan te brengen, zodat er eenrichtingsverkeer kan worden 
ingesteld. Hierover moet worden overlegd met de grondeigenaar. Manon zegt dat er 
verschillende ongelukken gebeurd zijn en stelt voor de belijning aan te passen, 
waardoor er meer duidelijkheid ontstaat. Piet vraagt de gemeente hiernaar te kijken.  
 
Dirk Blonk zegt dat de ongelukken veroorzaakt worden door de rioleringskasten. Ook 
hier zal door de gemeente naar worden gekeken. Paul meldt dat ook zou worden 
gekeken naar de mogelijkheid van spiegels. Inger meldt dat vandaag overleg tussen de  
gemeente en een paar ondernemers heeft plaatsgevonden over de verkeersveiligheid.  
 

14. Ophogen Meijedijk 
 Het Waterschap had een plan om de Meijedijk op te hogen, maar heeft dit 
teruggenomen. Er vindt  opnieuw studie plaats.   

15. Data vergaderingen 2014 
24 juni, 16 september en 9 december. Deze data zijn nog onder voorbehoud en kunnen 
– vanwege de verschijningdata van de Berichtgever -  nog wijzigen.  
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16. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 

 Herman Vergeer meldt dat het werk langs Molenweg is gestopt. De gemeente zal 
nagaan wat hiervan de rede is.  

 Gert Lekkerkerker (Lijst van der Does)  meldt dat hij erg onder de indruk is van 
de betrokkenheid van het dorp, wat zichtbaar wordt in deze vergadering.  

 Henk van Dam constateert dat een deel van de verlichting langs de Hoofdweg nog 
voorzien is van oude lantaarnpalen. De gemeente meldt dat het werk is afgerond.  

 Manon vraag hoe de proef met ondergrondse containers in Kamerik loopt, omdat er 
negatieve berichten in kranten staan. Piet antwoordt dat het een proef is en de 
uitslag even moet worden afgewacht. Afgesproken wordt dat de evaluatie in het 
Dorpsplatform Zegveld wordt besproken, vóórdat er plannen worden gemaakt om 
dit ook in Zegveld in te voeren.  

 Leden van het Dorpsplatform hebben geconstateerd dat er meermalen sprake is 
van ernstige overlast van hondenpoep. De gemeente roept op om dergelijke 
overlast bij de klachtenlijn te melden, foto’s te maken en deze op te sturen 

 Jan Beukers, van de Ooievaars-/Kleinveeteeltvereniging meldt de gemeente, het 
VSB-fonds, de Rabobank en het Dorpsplatform Zegveld dankbaar te zijn voor de 
bijdragen. Binnen één maand is het gebouw onder de kap, op tijd voor het 
broedseizoen. Jan bedankt ook de vele vrijwilligers voor hun inzet.  

 Ruud meldt dat er op 14 juni a.s. een Rabo sponsorfietstocht is voor verenigingen, 
scholen etc. Info staat op de site van de Rabobank. Hoe meer kilometers je rijdt,  
hoe meer je verdient, aldus Ruud.  

 Gerdi vraagt of klachten aan lantaarnpalen aan de klachtenlijn moeten worden 
gemeld. De gemeente antwoordt hierop bevestigend.  Het contract met Cititec 
loopt af.  

 Cok Hoogerbrugge, adviserend lid, is voor het laatst vanuit die functie aanwezig. 
Hij bedankt het Dorpsplatform voor haar betrokkenheid en inzet voor het dorp en 
heeft het altijd erg naar zijn zin gehad bij het Dorpsplatform. 

17. Sluiting.  
Piet sluit de vergadering en bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.  
 

**** 
 


