Dorpsplatform
Zegveld

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 26 mei 2009.
Aanwezig:
Wim Groeneweg (wijkwethouder), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Jolanda van Tol
(Woerdense Courant), Jan van Amerongen, Mees van Elk, Arie Langerak, Herman Vergeer, Joop
Verlaan, Bram Angenent, Peter Vermeij, Inger van Mourik, Piet Bremmer, Corry Vink, Piet Brak,
Henk van Dam, Paul Vonk (leden). Gerdi van Elk, Jaap van der Knaap, Ben Muller (wijkteam), Nils
Verwer (SWW), Jan Brinkhaus (Milandhof),
Afwezig met kennisgeving: Cok Hoogerbrugge
A G E N D A :
1. Opening
Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
2. Mededelingen
• Manon en Cok hebben zich afgemeld.
• De stichting Ooievaars/vereniging Kleinveeteelt krijgt naar alle waarschijnlijkheid een
mooi subsidiebedrag via Leader (Europese subsidie).
• De SCZ is gevraagd na te denken over de mogelijkheid om recreatiepunten te realiseren.
• Een concept brief is onderweg naar het Dorpsplatform Kamerik (Deltaplannen). Daarna
gaat de brief naar de gemeenteraad.
• Er is contact geweest met de koper van de Rabobank. Op dit moment kunnen er nog geen
mededelingen worden gedaan.
• Omtrent de ‘plannen Goudriaan’ is geen nieuws te melden. Het DB maakt een
vervolgafspraak met dhr. Goudriaan.
• De gemeente gaat nog een bankje langs de Hazekade plaatsen.
• Het DB zou eind oktober a.s. een themavond Veilig willen organiseren. Het AB is nog niet
zo overtuigd dat dit in Zegveld nodig is omdat Zegveld volgens hen veilig is. Het DB neemt
de suggestie mee terug.
• De werkgroep wandelpaden deelt mede het wandelpad vanaf het Broekerpad richting de
Rondweg (Vergeer) medio juni/juli wellicht al kan worden geopend. Het 'klompenpad' van
de oude proefboerderij naar de Oude Meije is nagenoeg rond.
• De wijkwethouder deelt mede dat op 4 juni a.s. Europese verkiezingen zijn en dat voor
het eerst in de Halve Maan in de Meije een stembureau is ingericht waar zowel mensen
uit de Bodegraafse, de Nieuwkoopse als de Woerdense Meije kunnen stemmen.
• Herman deelt mede dat hij op 29 september niet aanwezig kan zijn. Hij vraagt vast of op
de kop van de wandelpaden een bankje kan worden geplaatst. Arie zal dit meenemen.

3. Ingekomen en verzonden stukken
Broeksloot 59, 3474 HS Zegveld
Tel.: 0348 691271
E-mail: p.vonk@wanadoo.nl

Bezoek ook onze site op internet http://www.zegveld.net/dorpsplatform.htm

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.
• Het AB kan zich in de voorgestelde acties uit de lijst van ingekomen stukken.
• Er is nog geen informatie vanuit het woonzorgnetwerk. Wij wachten het gesprek van
donderdag a.s. nog even af. De suggestie omtrent een werkgroep wordt nog even in
beraad gehouden.
4. Verslag 31 maart 2009
• Bij punt 5 is vermeld dat Piet Bremmer melding heeft gedaan omtrent het servicepunt.
Dit moet zijn Nils Verwer. Met inachtneming hiervan is het verslag vastgesteld.
• Naar aanleiding van het verslag wordt met betrekking tot de weidemolentjes gemeld dat
Piet Brak contact zal opnemen met dhr. Sligers om hem te bedanken voor zijn bijdrage.
5. Servicepunt
Piet Bremmer heeft een bezoek gebracht bij het servicepunt van Rabobank,
woningbouwvereniging en gemeente Ronde Venen in Wilnis. Het ziet er leuk uit, het is een
open ruimte met 1 spreekkamertje en 2 internet werkplekken. Er is 1 betaalde kracht en 1
vrijwilliger aanwezig. De openingstijden zijn ruim, van of de gehele morgen tot aan de gehele
dag. Het servicepunt verleent diensten die te maken hebben met wonen welzijn en zorg en
financiële diensten van de Rabobank. Zie voor meer informatie op
www.servicepuntderondevenen.nl
Het servicepunt voorziet daar in de behoefte en wordt ongeveer 100 x in de maand bezocht.
Het heeft een sociale functie en mensen kunnen er ook terecht voor een praatje of een kopje
koffie. De Rabobank wil deze vorm ook in Zegveld en Kamerik invoeren maar heeft daar de
gemeente wel Woerden bij nodig. Het AB is een voorstander van het initiatief om de
servicepunten nieuw leven in te blazen en pleiten wij bij de gemeente Woerden om mee te
doen. Mees vult aan dat in de vestigingen Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen de servicepunten
bemenst worden met één fulltime betaalde kracht en één vrijwilliger. Gebleken is dat veel
van de vragen daar op het het terrein liggen van de gemeente en wonen en zorg
(aanvraagformulieren wmo, sociale zaken, hulp bij aanvragen, bankoverschrijvingen, onder
begeleiding op internet, etc. ). Verder is het een sociale ontmoetingsplaats, mensen kunnen
daar een kopje koffie drinken, elkaar even ontmoeten en even een praatje maken. Vooral
sinds er sprake is van vaste openingstijden wordt het servicepunt goed bezocht.
•

Nils voegt hieraan toe dat het servicepunt een verantwoordelijkheid is van de SWW. Zij
heeft samen met de Rabobank het initiatief genomen om het servicepunt nieuw leven in te
blazen. De SWW vindt het overigens jammer dat zij niet gevraagd is voor het bezoek dat is
afgelegd. Piet legt uit dat de uitnodiging hiervoor ook erg laat bij het Dorpsplatform is
binnengekomen. De SWW en de Rabobank hechten aan het sociale karakter van het
servicepunt. Hierbij is het wel nodig dat ook de gemeente bepaalde dienstverlening via het
servicepunt gaat aanbieden.
Wim merkt op dat de gemeente 'nog niet zover is'. De Rabobank is bij de gemeente langs
geweest, maar de gemeente heeft nog geen besluit genomen. De gemeente is bezig met een
project 'teleweide' waarmee d.m.v. een groot scherm ook met instanties kan worden
gecommuniceerd. De financiering hiervan is zo goed als afgerond. Inzake het servicepunt
wordt een gezamenlijk bezoek georganiseerd (gemeente, Rabobank, SWW, dorpsplatform).
In zijn algemeenheid vindt het AB een servicepunt een nuttige voorziening.
6. Dorpsplan
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Het DB heeft een ruw concept van een Dorpsplan geschreven. Het AB is bijzonder positief
over het Dorpsplan. De gemaakte opmerkingen/suggesties zijn:
• Voeg een separaat kopje 'sportvoorzieningen' toe;
• Onder voorzieningenniveau de speeltuin zetten;
• Voeg een bijlage bij met de nota's (zorg, recreatie, structuurvisie, nota wonen, …);
• Voeg bij punt j iets toe vanuit de Zorgnota (b.v. Dagbesteding);
• Voeg bij punt j iets toe over onze welzijnsvoorzieningen, SWO;
• De term 'seniorenwoningen' moet zijn 'seniorencomplex'
• De term 'bejaardencomplex' moet worden vervangen door 'seniorencomplex';
• Bij de bouw van de woningen aan de Milandweg wordt 'begin 2010' vervangen door 'medio
2010';
• Wellicht is het goed om de Nijverheidsbuurt/bedrijventerrein een plekje te geven;
• Geef via de letters een volgorde van prioriteit toe.
Afgesproken wordt dat de gemaakte opmerkingen door Henk worden verwerkt en dat het
definitieve plan via de mail aan de AB leden en gemeente wordt gezonden. Reacties worden
tot een paar dagen na verzending verzameld en verwerkt, waarna het plan definitief is. Het
plan zal aan de politieke partijen worden toegezonden in verband met de op te stellen
verkiezingsprogramma's.
Wim complimenteert het Dorpsplatform Zegveld met het Dorpsplan. Het is een voorbeeld
voor de andere platforms. Het laat zien wat het dorp belangrijk vindt. Wel vindt de
wijkwethouder dat het stuk te weinig van de successen weergeeft die het Dorpsplatform
behaald heeft. Voorbeelden zijn:
• Sociale woningen worden eerst twee weken aan Zegvelders aangeboden;
• Realisatie (in korte tijd) van wandelpaden;
• Binnenhalen van een flinke subsidie voor het ooievaarsdorp;
• Recreatie- en zorgnota;
• Onder de aandacht brengen van de politiek van de Deltaplannen;
• Aanjagen als het gaat om de realisatie van de starterswoningen;
• Aanjagen als het gaat om de inbreidingslocatie achter de Hoofdweg;
• Onder de aandacht brengen van de slechte toestand van het fietspad langs de Hoofdweg;
• De organisatie van verschillende workshops;
• Bijdrage aan het ophogen van de Hoofdweg;
• etc.
7. Straatnaamgeving Starterswoningen
Van de gemeente is een schrijven ontvangen. Binnenkort moet er een besluit worden genomen
over de straatnaamgeving van de straat waar de starterswoningen worden gebouwd. De
straatnaamcommissie stelt voor de straat te vernoemen naar de gebroeders van Doorn. Piet
licht dit toe. Het DB brengt de suggestie in deze straat De Haak te noemen. Op de plek van
het straatje liep tot 1960 de Haakwetering. Deze wetering is in 1960 gedempt en hierop is
de Milandweg aangelegd ( de oude Lagebroekerdijk ligt onder het naastliggende fietspad). In
de volksmond heette de waterloop De Haak. Het AB geeft de voorkeur aan de naam
'Milandweg' dat duidelijker is dan een aparte naam en het immers om een insteekweggetje
gaat met acht woningen.
8. Bouw Milandweg
De bouwaanvraag heeft inmiddels in de Woerdense Courant gestaan. Als er geen bezwaren
vanuit het dorp komen, hoopt de SWW medio september/oktober a.s. te kunnen starten met
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bouwrijp maken/de bouw. Afgesproken is dat in juni een advertentie wordt geplaatst. De
voorwaarden zijn dan bekend en de tekeningen zijn dan beschikbaar. In september wordt dan
een voorlichtingsavond georganiseerd.
Qua toewijzing is het duidelijk dat het in ieder geval om ‘echte’ starters op de woningmarkt
gaat. Dus starters die nog géén eigen huisvesting (koop of huur) hebben. Wat nog voorligt is
de wijze van toewijzing. Vanmiddag is een kopie van het betreffende deel van de regionale
huisvestingsverordening ontvangen. De SWW is voor het toewijzen op basis van duur van
inschrijving omdat anders mensen die al heel lang staan ingeschreven zouden kunnen worden
uitgeloot. Het DB staat voor om de woningen te verloten omdat een toewijzing op basis van
lengte van inschrijving de doelgroep mist. Veel mensen denken dat de SWW er voor
huurwoningen is en beseffen niet dat zij zich moeten inschrijven voor koopwoningen en het
gaat er tenslotte om dat de doelgroep voor een koopwoning in aanmerking komt. Het AB
ondersteunt de mening van het DB, want zo stelt één van de AB leden, je gaat pas naar een
huis zoeken als je verkering hebt en je mist anders een deel van de starters. De SWW
vraagt een lijst van woningzoekenden op aan de hand waarvan kan worden bezien hoeveel
mensen zich voor een koopwoning hebben ingeschreven, de lengte van de inschrijvingsduur,
etc. Deze lijst wordt even afgewacht voordat er een definitieve conclusie wordt getrokken.
Nils merkt nog op dat de koopgarantregeling van toepassing is. Dit houdt in dat op de prijs
van de woning een korting kan worden verkregen van 15%, 20% of 25%. Bij toekomstige
verkoop van de woning neemt de SWW de woning weer terug en moet een deel van de winst
worden afgedragen aan de SWW. Hoe lager de korting hoe minder winst moet er worden
terugbetaald.
Op korte termijn zal het DB met de SWW om tafel gaan om over de voorlichting,
voorlichtingsmateriaal, uitleg, etc. te praten. Het moet helder zijn wat de regels en
voorwaarden zijn.
9. Hondenpoep
Het DB heeft toegezegd om met een voorstel te komen. Het DB vindt dat er in ieder geval
wel een mogelijkheid moet zijn voor de hondenbezitters om hun hond uit te laten. Zij ziet dus
niets in een totaal verbod voor de gehele bebouwde kom. Het aantal plaatsen moet wel
beperkt zijn. Het mogen in ieder geval geen speelveldjes zijn waar kinderen vaak spelen. Het
DB denkt meer aan de volgende plekken (binnen de bebouwde kom) waar de honden dus mogen
worden uitgelaten:
• Langs de Middenweg voorbij de jeules de boulesbaan richting richting de Meije, aan de
rechterzijde* (vanaf de Milandhof gezien);
• Het ‘Zwarte Pad’ (achter de Nieuwstraat, vanaf de Hoofdweg richting Jorai);
• Langs de Milandweg, vanaf de kruising Milandweg/Middenweg (Milandhof) richting
Woerdense Verlaat.
• Berm van het voetpad van de Korensloot richting Milandweg (langs het water)*

(door DB toegevoegd/gewijzigd na vergadering)
Hiermee hebben de woningbezitters voldoende gelegenheid om hun honden uit te laten,
zonder dat de inwoners/kinderen daar last van hebben. Het DB stelt voor om dit via
Berichtgever te communiceren, brieven te sturen aan hondenbezitters, wellicht flyers rond
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11.
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11.

te sturen en bordjes langs de speelveldjes te plaatsen. De bordjes zouden kunnen worden
geplaatst aan het begin van een ‘zone’.
De gemeente geeft aan dat e.e.a. niet in strijd is met de gemeentelijke regels. De gemeente
zal de adressen van de hondenbezitters leveren.
Financiële stukken
Meegezonden zijn de financiële stukken over 2008 en de begroting 2009. Peter en Manon
hebben de afgelopen drie jaren de kascontrole gedaan. Peter en Bram verrichten de
kascontrole voor de volgende vergadering (actie Peter en Bram).
• De begroting wordt vastgesteld;
• De jaarrekening wordt vastgesteld.
Alle leden zullen nadenken aan welke activiteiten het budget kan worden besteed (naast
hetgeen al in de begroting is vermeld).
Vergaderdata 2009
− 29 september
− 1 december
Rondvraag en wat verder ter tafel komt
− Nils merkt op dat het instellen van een werkgroepje zorgwoningen wellicht tot 'valse'
verwachtingen kan leiden omdat – als er iets gebeurt – dit pas na tien jaar zal zijn. Henk
hoopt dat er op kortere termijn wellicht toch ontwikkelingen zijn, b.v. tengevolge van de
decentralisatie van de zorgwoningen. Paul voegt hieraan toe dat – wil je een visie
verwezenlijken – je op tijd moet beginnen, anders loop je altijd achter de feiten aan.
− Jan Brinkhaus merkt op dat er een tekort aan parkeerplaatsen is. Hij vraagt of de weg
langs de seniorenwoningen (Boschsloot) niet kan worden doorgestoken naar het
parkeerterrein achter de sporthal die grotendeels leeg staat. De gemeente neemt dit
verzoek mee en communiceert hierover rechtstreeks met de Milandhof.
− Omtrent de kunstbank zal Bennie nakijken hoe het zit met het onderhoud, schoonhouden,
etc.
− De wijkwethouder complimenteert het Dorpsplatform met de ontwikkelingen rondom de
wandelpaden. Het blijkt maar weer dat het Dorpsplatform dicht bij de mensen zit om dit
soort dingen snel te realiseren.
− De wijkwethouder deelt mede dat het college verregaande bezuinigingen aan de raad
heeft voorgesteld, waaronder het opheffen van de subsidie voor het Dorpsplatform. Dit
is nodig omdat de financiële positie van de gemeente sterk is verslechterd en de
gemeenteraad de ozb niet wil verhogen. De uitkering van het Rijk neemt in 2011 af met
1.3 miljoen euro. Verder zal vanwege de economische recessie het aantal
bijstandsgerechtigden toenemen. Daarnaast is er veel geld nodig voor de Deltaplannen en
het achterstallig onderhoud aan de wegen. Het Dorpsplatform betreurt het besluit van
het college. Het Dorpsplatform heeft wel degelijk een belangrijke functie in het dorp
(zie o.a. hetgeen onder het Dorpsplan wordt vermeld). Het Dorpsplatform is tien jaar
geleden juist opgericht om het 'gat' tussen bestuur en inwoners op te vullen en is dus
een aanvulling voor het democratisch functioneren van de gemeente. Daarnaast werd tot
een paar jaar geleden de Berichtgever door de gemeente gesubsidieerd en zit deze
subsidie thans in de subsidie van het Dorpsplatform. Dit wegbezuinigen betekent
derhalve een financiële strop voor de Berichtgever. Daarnaast doet het Dorpsplatform
alles met vrijwilligers en is er geen sprake van betaalde ondersteuning.
Sluiting
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P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 4 juni 2009

********
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