Dorpsplatform

Zegveld

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform Zegveld op
dinsdag 23 september 2008 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld.

Aanwezig:
Piet Brak, Manon Verheul, Jolanda van Tol, Mees van Elk, Herman Vergeer, Jan van Amerongen,
Bram Angenent, Peter Vermeij, Inger van Mourik, Joop Verlaan, Corry Vink, Piet Bremmer, Henk
van Dam en Paul Vonk (leden). Gerdi van Elk en Herman Groen (belangstellende dorpsgenoten),
Wim Groeneweg, Nanda de Ridder, Marc van Pelt (gemeente Woerden), Nils Verwer (SWW), Cok
Hoogerbrugge (raadslid).
A G E N D A :
1. Opening
Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom heet hij
Marc van Pelt van de gemeente en Nils Verwer van de SWW (woningbouwvereniging).
Henk complimenteert de gemeente met de renovatie van de Molenweg, de aanleg van het
pannaveld en het oplossen van de problemen in de speeltuin.
2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken
− Er wordt bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Er zijn
geen meldingen geweest van leden die stukken wilden inzien of om afschriften van stukken
hebben gevraagd.
− Son Tienhoven heeft zich afgemeld vanwege een kort verblijf in het buitenland.
− Martin van de Zwan heeft gemaild dat hij vanwege drukke bezigheden geen lid meer kan
zijn van het AB.
− Op 6 oktober a.s. is de thema avond ‘water’.
− Op 25 november a.s. is de volgende vergadering van het AB.
− Piet Brak heeft ontdekt dat het wandelpad naast de Voorhof een openbaar pad is. Dit pad
loopt tot aan de Greft. Hieromtrent is in 1971 een raadsbesluit genomen. Het DB was
voornemens hieromtrent een brief naar de diaconie te sturen. Dit wordt vooralsnog even
opgeschort omdat de grond is verkocht.
− Hondenpoepbeleid -> in de gemeentegids staan de uitlaatplekken. De gemeente wordt
gevraagd een grote plattegrond aan te leveren met de locaties, zodat deze de volgende
keer kan worden behandeld. Actie: gemeente. Nanda.

3. Verslag van de vergadering van 17 juni 2008
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• Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
• Herman vraagt de gemeente te kijken naar overhangende struiken langs de Middenweg en
gaten ín de Middenweg. Marc zegt toe hiernaar te zullen kijken. Actie: gemeente/Marc
van Pelt.
• Manon vraagt naar de ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen bouw van een
boerderij langs de Molenweg. Henk geeft aan dat het niet echt een punt is voor het
Dorpsplatform. Deze heeft de communicatie aan de omwonenden aan de orde willen
stellen en vindt dat zij zich inhoudelijk niet met de zaak wil bemoeien omdat het vooral
een zaak is van een paar bewoners/actiegroep. Wim meldt dat hij portefeuillehouder is en
bereid is om voorlichting over deze zaak te geven. Het DB zal zich tijdens het volgende
vooroverleg met Wim over de communicatie met de omwonenden laten voorlichten.
• Wim meldt dat in de begroting geld is opgenomen voor achterstallig onderhoud aan de
Milandhof (de raad moet natuurlijk de begroting wel vaststellen). Wim meldt dat het
project leefbaarheid verder is stopgezet. Uiteraard zullen de in de thema avond
genoemde lange termijn zaken wel onder de aandacht blijven.
• Manon vraagt naar de ontwikkelingen met betrekking tot de Rabobank. Henk legt uit dat
het DB een overleg heeft gehad met de directeur van de Rabobank. Deze zag geen
financiële ruimte om het pand zodanig te verkopen dat er mogelijkheden voor
appartementen ontstaan. Er was eerder interesse van de SWW maar de directeur vond
de vraagprijs te hoog.
• Paul zal nazien of de kascontrolecommissie volgend jaar nog kan ‘aanblijven’. Actie:
DB/Paul.
4. Actielijst (wordt met agenda meegezonden)
De actielijst is met de agenda meegezonden en is in één keer behandeld. Punten uit de
actielijst zijn:
• Belijning buitengebied -> Wim merkt op dat de gemeente niet verplicht is om de wegen in
het buitengebied te voorzien van belijning en dit ook niet voornemens is. De Milandweg en
de Middenweg zijn inmiddels voorzien van belijning. Vanuit het AB wordt opgemerkt dat
het wel gevaarlijk is als op wegen in het buitengebied reparaties plaatsvinden en de
belijning die daar al stond niet wordt hersteld. Dit leidt tot een verkeersonveilige situatie
(wel belijning, geen belijning, etc.). Wim zal dit punt meenemen naar de organisatie. Actie:
gemeente/Wim.
• Deltaplan -> AB is akkoord met voorstel DB om een brief aan de raad te sturen. Actie:
DB/Paul.
• Aanwezigheid wijkagent > Cor Doetz zal worden uitgenodigd voor de volgende vergadering.
Actie: DB/Paul.
• Verkeerssnelheid -> In de Berichtgever wordt eind dit jaar een stukje opgenomen over het
te hard rijden door inwoners. Actie: DB/Paul.

5. Actielijst verkeer (wordt met de agenda meegezonden)
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Omtrent de verkeerssituatie Hoofdweg/Milandweg is afgesproken dat deze situatie wordt
meegenomen in de totaalvisie route Zegveldse Uitweg-Hoofdweg-Milandweg.
Het DB heeft met name nog over de situatie langs de Hoofdweg gesproken. Gebleken is dat
een reconstructie van de Hoofdweg veel geld kost en dat de wethouder dit heeft gevraagd
aan de gemeenteraad. De raad heeft dit echter niet als prioriteit gehonoreerd. Er is dus
geen geld in de begroting opgenomen. Het DB stelt voor een brief aan de raad en pers te
sturen waarin zij aandacht voor dit probleem vraagt. Hetzelfde geldt voor de kruising
Hoofdweg-Milandweg (rotonde?) en het Deltaplan. Tengevolge van een probleem in onze
buurkern zouden de plannen uit het Deltaplan nog eens een jaar worden opgeschoven en dat
vindt het DB niet acceptabel omdat dit een bedreiging vormt voor de woon- en leefomgeving.
Het AB is het eens het met voorstel van het DB om een brief te schrijven. Wim meldt dat
het opknappen van de Hoofdweg 1,7 miljoen euro kost en dat dit geen prioriteit heeft
gekregen van de raad. Wim stelt voor om samen met een paar mensen van het Dorpsplatform
deze week naar het fietspad langs de Hoofdweg te kijken, wellicht dat een paar
noodmaatregelen mogelijk zijn. Inger, Piet, Piet en Paul zullen aanwezig zijn. De gemeente
maakt de afspraak. Actie: gemeente/Wim. Paul meldt dat de Rondweg erg slecht is geworden
door werkzaamheden (baggeren, waterleiding, werkzaamheden waterschap) en hoopt dat de
schade hersteld zal worden.
6. Plannen Goudriaan en uitbreiding bedrijventerrein
De gemeente is gevraagd naar de ontwikkelingen. Voor de zomer heeft de gemeente
overleg gehad met de projectontwikkelaar, ook in het kader van de rode contouren. De
gemeent wachtte toen nog op de plannen van Goudriaan. Het DB heeft Goudriaan bezocht. De
volgende info is ‘opgetekend”. De projectontwikkelaar verwachtte dat het bestemmingsplan de
2e helft van dit jaar in procedure zou worden gebracht, waarna ook de definitieve
bouwplannen ingediend kunnen worden mits er niet teveel bezwaren komen.
Verder moest Goudriaan inzichtelijk maken dat de verplaatsing van Kruit en de woningbouw
zoveel kost dat er geen ruimte is voor sociale woningbouw en vervolgens moet er met de
provincie vervolgoverleg plaatsvinden over het oprekken van de contour of het verstrekken
van financiële bijstand. Er waren volgens de gemeente geen problemen met het
bestemmingsplan uitbreiding Nijverheidsbuurt. De gemeente heeft ten behoeve van de AB
vergadering een notitie toegezegd waarin de stand van zaken wordt weergegeven. De memo is
nog niet ontvangen. Wel kan Wim nog melden dat Goudriaan het verzoek om het wijzigen van
het bestemmingsplan in oktober heeft ingediend. Er wordt nu een startnotitie opgesteld, dan
volgt een intentieverklaring. Het AB vraagt om een globaal tijdpad van de uitbreiding van het
bedrijventerrein en de toekomstige woningbouw. Actie: gemeente.
7. Woningbouw Milandweg
De eerder dit jaar opgestelde planning zou nog actueel zijn. Wij hoopten dat in het najaar kan
worden gestart. Inmiddels is er vertraging in de plannen ontstaan, waardoor de informatie
avond ook nog niet is gepland. De gemeente heeft ten behoeve van de AB vergadering een
notitie toegezegd waarin de stand van zaken wordt weergegeven. Deze notitie is niet
ontvangen. Actie: gemeente. Het AB is ontstemd over de vertraging. Zij vraagt zich af of
Zegveld wel serieus wordt genomen. In de grote kern Woerden gebeurt er van alles op het
gebied van woningbouw en dan doet de gemeente er drie jaar over om plannen te maken voor
tien woninkjes! Verder meldt Wim dat een vrijstellingsverzoek is ingediend. Wim meldt verder
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dat er nog wat problemen zijn ten aanzien op het gebied van geluid, milieu en een gastank die
bij de tennisvereniging ligt. Een en ander leidt er toe dat de prijzen nu op meer dan twee ton
euro liggen. Dit kan volgens het Dorpsplatform niet waar zijn! In de zomer is een afvaardiging
van het DB bij de SWW geweest en toen lagen de prijzen nog op ongeveer € 140.000/€
150.000 en toen was al rekening gehouden met de forse prijsstijging van vorig jaar. Het AB
wil op korte termijn een realistische planning en wil daarin zien wat de gemeente doet om de
vertraging in te lopen.
8. Wateroverlast bedrijventerrein
Van een ondernemer is een mail ontvangen (met foto). Het bedrijventerrein kampt regelmatig
met ernstige wateroverlast. De gemeente is gevraagd het probleem te inventariseren en aan
te geven wat mogelijke oplossingen zijn en wat deze betekenen. Inger vraagt ook naar de
kuilen te kijken. Hij meldt ook dat de ondernemers plannen hadden om de weg op te hogen,
maar dat de gemeente dit niet toestond. Wim zoekt dit uit. Actie: gemeente/Wim. Bij het
bezoek aan de Hoofdweg zal het bedrijventerrein ook worden bezocht (zie punt 5). Inger
vraag om ook de kuilen weg te halen.
9. Subsidiemogelijkheden Leader
Er is een brief van de gemeente binnengekomen rondom de subsidiemogelijkheden. Deze
wordt meegezonden. Hebben de AB leden suggesties voor zaken die in aanmerking zouden
kunnen komen voor subsidie? Het DB denkt aan het ooievaarsdorp en/of windmolentjes, maar
ongetwijfeld zijn er meer ideeën (kenmerk is relatie ‘stad’ en ‘platteland’). Het AB is het met
het DB eens en komt al discussiërende met de volgende opties:
• Verwijzingen naar de schraallanden;
• Verwijzingen naar het dorpje Mi;
• Verwijzingen naar de Haak;
• Slootkunst (met permanent deel);
• Panelen veenweide gebied;
• Informatieborden op bepaalde plekken;
• Kindervriendelijke route.
Wim meldt dat de mensen van Leader graag mee willen denken over de ideeën en
mogelijkheden tot uitvoering. Het DB neemt de ideeën mee en komt er op terug.
10. Bank van de Rotary (zie voor afbeelding hieronder)
Het kunstwerk Voet is bedacht om te plaatsen voor de Milandhof aan de Middenweg in
Zegveld. Het werk is gemaakt door Boldi uit Hongarije. Deze kunstbank is gesponsord door
Heijwaal Bouw. De openbare ruimte bij de Milandhof is ingevuld met lichtmasten, banken en
fietsenklemmen. Gezien dit gebruik zal het kunstwerk niet geheel tot zijn recht
komen. Daarnaast liggen er op deze locatie kabels en leidingen. Het aantal mogelijkheden
voor het plaatsen van kunstobjecten op andere locaties is ook beperkt. Het DB stelt voor
om de kunstbank te plaatsen langs het pad tussen de Korensloot en Broeksloot. Het AB vindt
‘de kop van Zuid’ (de hoek Molenweg/Middenweg op de kop van de supermarkt) een betere
plek. Die hoek kan dan meteen worden ingericht en wellicht worden voorzien van een bankje.
Actie: gemeente.

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
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• Gerdi van Elk merkt op dat zij de klachtenlijn heeft gebeld maar geen terugmelding krijgt
wat er met de klacht is gebeurd. Voorbeeld: bij het maaien langs de Hoofdweg-Uitweg
lieten de mensen het grove vuil daarvan liggen, ruimden dit niet op. Marc legt de
systematiek uit. Er wordt twee keer per jaar gemaaid. Gerdi vindt dat als er een reden is
voor iets, dan dit dan beter aan de mensen moet worden uitgelegd. Marc attendeert nog
eens op het spreekuur op maandagmorgen. Hiervan wordt slecht gebruik gemaakt. Marc
heef éénmaal vier mensen gehad. Hij geeft mee dat de mensen van het groenonderhoud
ook gewoon kunnen worden ‘aangeschoten’ als mensen iets op te merken hebben over het
onderhoud groen e.d.
• Henk toont als uitsmijter het nieuwe bord dat het Dorpsplatform Zegveld zou ontwerpen.
Hierop staat 3x voorrang van rechts. Het bord is ontworpen door Gert Gerritse en
gemaakt door Jan Beukers. De leden vinden het een prachtig bord! Zo snel mogelijk zal
het worden geplaatst.
• Nils Verwer deelt mede dat de SWW een enquete omtrent het servicepunt hebben
gehouden. Uit de enquete kwam dat het servicepunt op zich wel bekend is, maar dat er
onvoldoende in gebeurt. Het openbaar vervoer vormt volgens de inzenders een knelpunt.
Vanuit het AB wordt de suggestie gedaan om voor de buurtbus een haltebord te plaatsen
dat goed zichtbaar is. De SWW zou het servicepunt graag ‘upgraden’. Piet Bremmer
verzamelt ook ideeën en zal de SWW hierover benaderen. Actie: DB/Piet Bremmer.
• Manon vraagt of er bij Stoof nog bomen komen. Bram geeft aan dat dit nog wel zal
gebeuren, omdat er langs de Molenweg ook nog bomen moeten komen.
• Piet vraagt aan de wethouder of er weer gemeentelijk beleid komt om het onderhoud van
geriefbosjes financiëel te steunen. Een aantal jaren geleden was de gemeente daar erg
actief in. Op dit moment gebeurt er niets meer. Daarom leiden nogal wat bosjes heden
een kwijnend bestaan. Dat is niet goed voor het landschap. De wethouder antwoord dat er
op dit punt voorlopig geen actief beleid is.

12. Sluiting
P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 10 oktober 2008
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