Dorpsplatform
Zegveld
Feestelijke en officiële opening wandelroutes
Vanavond zijn twee nieuwe wandelroutes officieel geopend. De voorzitter van de werkgroep
wandelpaden, Arja de Vink, krijgt van de voorzitter het woord. Uit de toespraak van Arja wordt
het volgende geciteerd:
‘Wij zijn blij dat het er toch van is gekomen. Er worden maar liefst twee wandelpaden tegelijk
geopend. Twee schitterende wandelpaden die eenvoudig vanaf het centrum te lopen zijn, dus
mooie ommetjes voor de Zegvelders. Ook voor mensen die een wat langere route willen lopen zijn
er diverse mogelijkheden bijgekomen, door het land van de Proefboerderij van de Rondweg naar
de Oude Meije en dan linksom of rechtsom weer naar het dorp. Vanaf de werkschuur van
Natuurmonumenten, die op een halve kilometer afstand ligt van de Proefboerderij kun je de
Oudshoornroute lopen, een rondwandeling van 3 km tussen de Meije en de Nieuwkoopse Plassen.
Voor dergelijke wandelingen moet je vanaf het dorp twee uur uittrekken.
Vorig jaar werd er door het Dorpsplatform een werkgroep wandelpaden ingesteld, waarbij ik tot
voorzitter werd benoemd. De opdracht was het realiseren van de z.g. Grechtroute en zo mogelijk
ook een kortere wandelroute vanuit de bebouwing.
Al gauw bleek dat de Grechtroute geen optie was omdat in dit gebied een kavelruil aan de gang is
voor natuurontwikkeling en het realiseren van een hoofdwatergang en wij deze ontwikkelingen
niet wilden doorkruisen.
Dus toen hebben wij op een rijtje gezet wat eventueel andere mogelijkheden in Zegveld zouden
zijn voor wandelpaden. Één daarvan was het realiseren van een wandelpad van de Rondweg naar De
Meije. Toen ik Jan Vergeer vroeg of hij daar wat in zag, noemde hij zelf de mogelijkheid van een
pad van de Rondweg naar de Broekerweg. Uiteraard waren wij gelijk heel enthousiast over dit
pad.
Daarnaast hebben wij besprekingen gehad met de Proefboerderij en boer De Groot.
De Proefboerderij reageerde positief op een wandelpad door het land en boer de Groot was
bereid om de entree vanaf de Rondweg naar het perceel te verlenen. Achteraf is deze entree
niet gelijk nodig omdat er een tijdelijke dam naar dit perceel van de Proefboerderij is aangelegd.

Wij zijn blij met de Agrarische Natuurvereniging, want deze vereniging maakt het financieel
mogelijk om deze boerenlandwandelingen te realiseren. Boeren vinden het prettig zich niet voor
lange tijd te binden. De keuze bij de Agrarische Natuurvereniging is 3 tot 5 jaar en dat is te
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overzien. Overigens zijn wij blij dat gemeente Woerden het eerste jaar van het Broekerpad
betaalt, omdat daar dit jaar nog geen geld via de Groen Blauwe Diensten voor was.
De boerenlandwandeling Broekerpad loopt over het oude toegangspad van de boerderij Arbeid
Adelt naar de Broekerweg. De wandelroute loopt langs de Milandweg die in 1960 werd aangelegd
en die Zegveld uit zijn isolement haalde. De boerderijen in dit deel van de Zegveldse polder lagen
oorspronkelijk niet langs de huidige Rondweg, iedere boerderij had een eigen kavelpad vanaf de
“Haakse Meent’ zoals een toen doodlopend stukje van de huidige Milandweg heette. De meeste
van die boerderijen kwamen door de aanleg in 1961 van de Rondweg ineens aan een weg te liggen.
De boerderijen in Lagebroek stonden al op de waterschapskaart van 1670 vermeld. De huidige
Broekerweg was toen de toegang tot een vijftal van deze boerderijen.
Ook in het boek Boerengoed is een tekening van W. de Kruijf uit 1946 opgenomen waarop je kunt
zien dat er in Zegveld nog nauwelijks wegen waren: geen Rondweg, geen Milandweg, geen
Middenweg.
Het Kievitspad loopt van de Rondweg naar de Oude Meije. Het pad is bijna 2 km lang. De naam
Kievitspad is 50 jaar geleden ontstaan, omdat hier in het kader van de ruilverkaveling Zegveld
toen een fietspad gepland was, dat er overigens nooit is gekomen.
Ik hoop dat velen van deze boerenlandwandelingen gaan genieten en tot de conclusie komen dat je
het beheer van het waardevolle eeuwenoude veenweidelandschap heel goed aan de boeren kunt
overlaten.
Ik wil graag een aantal personen bedanken (Arja overhandigt de personen een bos bloemen). Dit
zijn:
Jan Vergeer
Frank Lenssink
Bert de Groot
Jaco de Groot
Wethouder Groeneweg

Wordt nog aangevuld door Henk en Wim.
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Dorpsplatform
Zegveld
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 29 september 2009 om
19.30 uur in de Milandhof te Zegveld.
Aanwezigen op AB vergadering:Wim Groeneweg (wijkwethouder), Nanda de Ridder
(dorpsambtenaar), Mark van Pelt (wijkcoördinator), Jolanda van Tol (Woerdense Courant), Mees
van Elk , Arie Langerak, Herman Vergeer, Herman Groen, Bram Angenent, Peter Vermeij, Inger
van Mourik, Piet Bremmer, Corry Vink, Piet Brak, Henk van Dam, Manon Verheul, Paul Vonk
(leden), Gerdi van Elk, Jaap van der Knaap, Kees Vergeer, Nils Verwer (SWW),
Cok Hoogerbrugge.
Afwezig met kennisgeving:Joop Verlaan en Jan van Amerongen.
A G E N D A :
1. Opening
Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
2. Mededelingen
• Joop Verlaan en Jan van Amerongen hebben zich afgemeld.
• Wim Groeneweg geeft aan dat hij de vergadering niet geheel kan bijwonen omdat hij naar
een vergadering in Kamerik moet.
3. 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.
• Manon merkt op dat zij het vreemd vindt dat er een ‘servicebus’ van de Rabobank is
‘geopend’. Piet Bremmer legt de functie van de bus uit. Deze vervangt niet het
servicepunt, maar is een tijdelijke oplossing. Ouderen worden onder andere geholpen met
geld opnemen.
• Het AB kan zich vinden in de voorgestelde acties uit de lijst van ingekomen stukken.
3. Inspreker:
De heer de Kanter, wonende aan de Broekerweg 19 te Zegveld heeft gevraagd om in te mogen
spreken en uiteraard krijgt hij graag het woord.
De heer de Kanter geeft aan dat hij nabij de Milandweg woont en vindt dat er op de
Milandweg veel en veel te hard wordt gereden, vooral ’s ochtends door doorgaand verkeer, ook
door vrachtwagens. De verkeersmaatregelen daar helpen niet. Hij houdt een pleidooi om
maatregelen te nemen zoals op de Breudijk in Harmelen en richting Haarzuilens.
Manon ondersteunt het pleidooi en breekt een lans voor verkeersmaatregelen. Wim
Groeneweg geeft aan dat er vanuit de actielijst verkeer toch veel dingen zijn uitgevoerd. Paul
reageert hierop dat de toegezegde verhoging van de drempel bij Siveo nog niet is uitgevoerd.
Manon vindt dat de gemeente wat creatiever moet zijn.
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Henk stelt voor dat Piet Brak en Paul Vonk het verslagje van verkeerszaken nog eens met de
gemeente doornemen. Piet zal hiertoe het initiatief nemen.
4. Verslag 26 mei 2009
• In het verslag is per abuis SCZ verwoord in plaats van CSZ. Met inachtneming hiervan is
het verslag vastgesteld.
• Herman vraagt of het stembureau daadwerkelijk in de Halve Maan gehouden is. Wim zal
dit nagaan.
• Het DB heeft nog geen contact kunnen hebben met de Ooievaarsvereniging over de
voortgang van de plannen.
• Henk deelt mede dat de Rabobank inderdaad door Hollands Midden is gekocht. Beneden
zullen waarschijnlijk twee Zegveldse ondernemingen worden gevestigd die willen
uitbreiden. Daarboven komen verschillende goedkope startersappartementen en
afhankelijk van de markt een paar grotere appartementen (als dit niet verkoopbaar is, dan
worden deze in kleinere eenheden geplitst). Realisatie hiervan zou met een paar jaar
kunnen plaatsvinden.
• Henk deelt mede dat het bankje langs de Hazekade is geplaatst met dank aan de
gemeente.
• Het DB stelt voor een werkgroep ‘ouderenhuisvesting’ in te stellen. Deze zou – op basis van
de visie die is vastgesteld – een aantal dingen kunnen onderzoeken als dagopvang,
domotica, lichte verpleging, etc. Potentiele leden zijn Geertje Bol, mw. Overbeek, Corry
Vink en Kees Timmerman. Het DB zal in de eerste vergaderingen aanwezig zijn om de zaak
op te starten. Wim Groeneweg biedt aan om ook bij de eerste vergadering aanwezig te
zijn. In de eerste vergadering kan de doelstelling worden beschreven. In de loop van
volgend jaar zouden de eerste ideeen wellicht beschreven kunnen zijn.
• Nils Verwer deelt mede dat de SWW onderzoekt of het mogelijk is op een aantal plekken
(waaronder het complex Boschsloot) een defibrillator aan te brengen. De SWW heeft de
mensen van de Bosschloot aangeschreven, maar krijgt helaas weinig respons. Vanuit de
vergadering wordt opgemerkt dat daar juist ouderen wonen die wellicht minder snel op dit
soort zaken reageren. Wellicht kan de SWW in de Berichtgever een oproepje plaatsen.
• Met betrekking tot de tweede ontsluiting van het parkeerterrein achter de Milandhof
wordt opgemerkt dat er tellingen worden gehouden. In oktober a.s. wordt er een besluit
genomen.
• De kunstbank is geplaatst. De omgeving is nog niet echt aantrekkelijk. Piet Bremmer
(Cöop) heeft een plannetje laten tekenen. De gemeente heeft hier ook ideeen over. Piet
zal dit bespreken met de gemeente. Daarna wordt een voorstel gemaakt voor het AB.
• Manon vraagt hoe het zit met de bezuinigingen op het Dorpsplatform. Paul geeft aan dat
de voorstellen van het college nog staan. Hij hoopt dat het oude werkbudget voor
vergaderkosten in ieder geval beschikbaar blijft.

Wim Groeneweg verlaat de vergadering (zie mededelingen).
5. Dorpsplan
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6.

7.

8.

9.

Het Dorpsplan is definitief. Dit exemplaar is bij de stukken meegezonden. Het AB is erg in
zijn nopjes met het Dorpsplan en complimenteert Gerrit Gerritse met het resultaat. Zegveld
is in ieder geval het enige platform met een Dorpsplan. Nanda heeft voldoende exemplaren
voor de raad en college en zal deze verspreiden.
Plannen ‘Goudriaan’
Er is verschil van inzicht met de adviseur over het type woningen dat er moet komen. De
gemeente houdt vast aan de nota Wonen en de rode contouren. De adviseur heeft aangegeven
met een onderbouwing te komen op deze visie. De discussie gaat over sociale huur of dure
koopwoningen. De gemeente wil een zo laag aantal woningen per hectare dat hierdoor volgens
de ontwikkelaar de plannen financieel niet haalbaar zijn. De ontwikkelaar wil wat meer
woningen per hectare, wat overigens voor dit soort plannen nog steeds reëel is. Henk geeft
aan dat een startnotitie bedrijventerrein is getekend en dat binnenkort het bestemmingsplan
in procedure gaat. Daarna kan gestart worden met het opzetten van plannen voor de
woningbouw achter de Hoofdweg. Het aantal woningen hangt dus af van hoeveel woningen er
per hectare mogen worden gebouwd. Paul geeft aan dat er een mix moet komen van wat
duurdere woningen (vrijstaand en twee-onder-een-kap) en minder dure (rijtjes) woningen.
Servicepunt
Eind oktober, begin november, neemt het college een besluit over het participeren in het
servicepunt. Het breekpunt zijn de financiële middelen. De trekker is in ieder geval de
Rabobank.
Actie rondom Oud en Nieuw
Op verzoek van de gemeente Woerden wordt dit agendapunt opgenomen. De gemeente vraagt
of wij weer bereid zijn om mee te doen aan de actie rondom Oud en Nieuw. Dit was vorig jaar
erg succesvol en gaat ook in de andere wijken/kernen worden ingezet. Paul stelt voor dat de
gemeente weer een bijeenkomst organiseert waar alle partijen (politie, brandweer, jeugdwerk,
Siveo, Milandhof en het Dorpsplatform Zegveld) aanwezig zijn. Het Dorpsplatform Zegveld
zou weer een huis-aan-huis-folder kunnen verspreiden. Het AB is hiermee akkoord. De
gemeente is organisator van de bijeenkomst.
Thema avond veiligheid
De voorzitter licht dit agendapunt nader toe. Het DB heeft er over nagedacht en vindt het
toch een goed idee om een informatie avond voor de gehele Zegveldse bevolking over het
thema Veiligheid te houden. Hierin kan informatie worden gegeven hoe het zit met de
criminaliteit in Zegveld, inbraakcijfers, etc. , hoe de brandweer is georganiseerd, hoe het zit
met de aanrijtijd van de ziekenauto, tips over het beveiligen van de woning. Partijen hierin
zijn bijvoorbeeld de brandweer, de politie, de veiligheidscoördinator van de gemeente, etc.
Henk nodigt de partijen uit. Afgesproken wordt dat de avond op 17 november a.s. zal worden
gehouden.

10. Deltaplan
Van de gemeente Woerden is naar aanleiding van ons schrijven van juni jl. een brief ontvangen
inzake het Deltaplan. De brief is gescand en wordt meegezonden. Hoofdlijnen uit de brief:
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•
•
•
•
•

De openbare ruimte wordt onderhouden op niveau B, dat is sober en doelmatig’’ ;
Het ophogen van wegen vindt plaats als de wegen meer dan 40 cm. verzakt zijn en er
onderhoud noodzakelijk is;
Achterstand bij wegonderhoud op niveau B wordt in 10 jaar ingelopen;
Voor 2012 en verder moet nog naar financiering worden gezocht.
In het najaar is er een wegenbeheerplan gereed waarin is vastgelegd welke wegen als
eerste dienen te worden aangepakt.

Het Dorpsplatform Zegveld is erg teleurgesteld over de brief. Onderhoud wordt – wederom –
vooruit geschoven en een aantal zaken is nog niet duidelijk, zoals:
•
Er wordt gesproken over 40 cm. Ten opzichte van welk peil is dit?
•
Als er meerdere wegen beneden de 40 cm. verzakt zijn, hoe worden dan de
prioriteiten bepaald? Welk beleid ligt hieronder? Denk b.v. aan de wateroverlast.
•
Mogen wij nog iets vinden van de prioriteiten?
De gemeente heeft klaarblijkelijk verzuimd om geld voor groot onderhoud te reserveren,
maar heeft dit aan andere zaken uitgegeven en wij zitten nu met de problemen van
wateroverlast, zakkende wegen, etc. Het Dorpsplan is opgesteld en het Deltaplan en
onderhoud wegen is daarin opgenomen. Het zal moeten blijken in hoeverre de partijen dit
in hun verkiezingsprogramma’s opnemen. Daarna is het de beurt aan de kiezer om daar iets
van te vinden.
Het binnenkort op te leveren beheerplan zal met het Dorpsplatform worden besproken.
11. Straatnaamgeving Starterswoningen
Van de gemeente is een brief ontvangen dat de nieuwe weg (Starterswoningen) de naam ‘De
Haak’ zal krijgen.
12. Bouw Milandweg
• Er is vertraging opgetreden. De SWW moet een ruimtelijke onderbouwing geven op geluid
en milieu. De eerdere onderbouwing is door de gemeente afgewezen. Het wachten is nu op
deze gegevens. Het probleem schijnt het ‘pok-pok’ geluid te zijn van de tennisballen. Het
Dorpsplatform heeft contact gehad met de tennisvereniging. Deze geeft aan dat hen
gevraagd is om een scherm tegen de banen te mogen plaatsen. De tennisvereniging is hier
geen voorstander van omdat dit de openheid van het complex en het ‘contact’ met de banen
ernstig aantast. Het Dorpsplatform ondersteunt de tennisvereniging hierin.
Het Dorpsplatform is boos over de zoveelste vertraging. Het wordt maar later en later
en later. Er is in de afgelopen jaren niets gebouwd in Zegveld, ondanks de plannen die de
gemeente heeft (100 woningen in 10 jaar, waarvan reeds een aantal jaren verstreken is).
De gemeente is klaarblijkelijk wel in staat om heel veel woningen in de kern Woerden te
bouwen, maar krijgt het na ruim drie jaar nog steeds niet voor elkaar om slechts acht
woningen in Zegveld te realiseren. Het AB besluit in eerste instantie een pittige brief aan
het college te sturen waarin zij om opheldering vraagt. Antwoord moet worden gegeven op

6

Bezoek ook onze site op internet www.dorpsplatform.zegveld.net

Broeksloot 59
3474 HS Zegveld
Tel.: 0348 691271
E-mail: p.vonk@wanadoo.nl

de vraag welke procedure gebruikelijk is en waaraan het heeft geschort en wie hiervoor
verantwoordelijk is.
• Met betrekking tot de toewijzingsregels heeft de SWW aangegeven het puntensysteem
te volgen en dus niet te loten.
13. Hondenpoep (zie bijlage)
Het DB heeft een folder ontworpen. Deze wordt – met op de achterkant de locaties – huis aan
huis verspreid. Bordjes zijn in ontwerp. Deze zullen worden geplaatst op het moment dat de
folders worden verspreid.
De plekken (binnen de bebouwde kom) waar de honden dus mogen worden uitgelaten zijn:
• 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)
Het DB stemt hiermee in. Paul stuurt de concept folder naar Henk die deze zal aanpassen.
Medio oktober/november zal de eerste ‘paal’ worden geplaatst.
14. Financiële stukken
De stukken zijn de vorige keer vastgesteld. Bram en Peter vormen de kascontrole. Zij
berichten de vergadering dat de boeken zijn gecontroleerd en er geen onregelmatigheden zijn
aangetroffen. De penningmeester is gedechargeerd.
15. Vergaderdata 2009
1 december 2009
16. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
• Paul deelt mede dat Hollands Midden het object (bouwlocatie en woning) van den Hollander
heeft gekocht. Hierin
is ruimte voor vier vrijstaande woningen. Dit plan is in procedure.
• Marc geeft aan dat een groepje jongeren regelmatig vernielingen aanricht aan de
speeltuin. Verder worden er kapotte bierflessen en andere rotzooi aangetroffen. De
namen van de jongeren zijn bekend en er is aangifte gedaan bij de politie die de zaak in
onderzoek heeft.
• Nils vraagt of het mogelijk is de data van volgend jaar af te stemmen met de andere
platforms.
• Herman vraagt of er aandacht is voor de overhangende struiken langs de Middenweg
(richting de Meije). Marc antwoordt dat hier wel aandacht voor is, maar dat het budget
ook beperkt is. Overigens heeft het ook voordelen want automobilisten wachten vaak om
schade aan hun auto te voorkomen.
• Opgemerkt wordt dat de verkeerssituatie rondom de coffeeshop bij Blokhuisbrug steeds
onveiliger wordt, mede vanwege de verkeersbewegingen. Dit zal door Nanda bij de
burgemeester worden gemeld ten behoeve van het korpsoverleg.
• Nils deelt mede dat de buurtbemiddeling operationeel is. Hiervoor kan in de Berichtgever
aandacht voor worden gevraagd.
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10. Sluiting
Henk sluit de vergadering.

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 14 oktober 2009

********
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