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    Dorpsplatform           Zegveld   
 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform op dinsdag 31 maart 2009 om 20.00 uur in de 
Milandhof te Zegveld.  
 
Aanwezig: 
Wim Groeneweg (wijkwethouder), Nanda de Ridder (wijkambtenaar), Piet Brak, Inger van Mourik, 
Joop Verlaan, Mees van Elk, Herman Lekkerkerker, Manon Verheul, Corry Vink, Paul Vonk (leden).  
J. Overbeek, Herman Groen, Jaap van der Knaap, Gerdi van Elk (belangstellenden),  
Cok Hoogerbrugge (raadslid), Jolanda van Tol (Woerdense Courant), Cobi Lekkerkerker 
(Berichtgever), Nils Verwer (SWW), Cor Doets (wijkagent) 
Afwezig: 
Bram Angenent, Jan van Amerongen, Piet Bremmer, Peter Vermeij en Hanneke Kastelein. 
 
A G E N D A : 
1. Opening 

Henk opent de vergadering en heet allen welkom. Hij hoopt dat iedereen aanwezig is, want 
door een ‘PC-storing’ is Paul een aantal emailadressen kwijt, zodat het zou kunnen dat niet 
iedereen een uitnodiging heeft ontvangen. Paul zal aan de hand van oude verslagen de lijst 
proberen te herstellen.  
 
Speciaal welkom heet Henk de wijkagent, de wijkwethouder, de wijkambtenaar en Nils Verwer 
van de SWW. Na behandeling van de notulen krijgt de wijkagent de gelegenheid zich voor te 
stellen. 

2. Mededelingen/ingekomen en verzonden stukken 
• Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Er is geen 

gebruik gemaakt van de gelegenheid de notulen in te zien. .  
• De volgende vergadering was op 9 juni gepland.  
• De voorzitter zal proberen voor de volgende vergadering een ‘Dorpsplan’ te schrijven, 

zodat deze kan worden behandeld.  
• Het DB ondersteunt het Ooievaarsdorp/vereniging kleinveeteelt bij de aanvraag van 

subsidies omdat het gebouw moet worden gerenoveerd.  
• Er is nog geen contact opgenomen met de SCZ over realisatie recreatiepunten.  
• De belijning in het buitengebied is aangebracht. Hierop wordt gereageerd dat dit niet 

overal het geval zou zijn. Manon mailt aan Paul de buitenwegen waarop geen belijning zou 
staan. Het DB organiseert een korte bijeenkomst met de betrokken ambtenaar waarin 
een aantal praktische zaken aan de orde wordt gesteld, waaronder de belijning.  
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• De wens voor zorgwoningen wordt in een overleg van mei a.s. besproken 
(woonzorgnetwerk). Op een vraag van Manon merkt Henk op dat er destijds meer 
speerpunten in de notitie zorg stonden, waaronder domotica. Henk belooft nog een keer 
met de Zuwe te gaan praten. Voorgesteld wordt een werkgroepje in het leven te roepen. 
Mevrouw Overbeek laat weten dat zij hieraan wel een bijdrage wil leveren. Het DB 
beraadt zich op het idee van de werkgroep.  

• Locatie ‘kunstbank’. Van de gemeente was een mail ontvangen dat de Rotary het nu niet 
eens is met de plek. Henk deelt mede dat er inmiddels, door bemiddeling van Richard 
Beumer (gemeente), een locatie is gevonden. Het kunstwerk kan toch op de plek naast 
supermarkt Coöp worden geplaatst, wellicht op stelconplaten, maar er hoeft niet te 
worden geheid. De Rotary dacht dat het geen zichtlocatie was, maar is daar inmiddels van 
overtuigd. Overigens is het het eerste kunstwerk dat op een zichtlocatie komt te staan. 

• Wim deelt mede dat binnenkort de Nieuwstraat opnieuw zal worden bestraat. Gerdi 
vraagt of dit geld niet beter zou kunnen worden besteed aan de andere wegen. Wim 
antwoordt dat dit garantiewerk is, omdat het de vorige keer niet goed is gedaan 
(constructie). Joop vraagt of de Julianalaan dan ook problemen zou kunnen gaan geven. Dit 
punt wordt meegenomen naar de betreffende afdeling.  

3. Verslag van de vergadering van 20 januari 2009 
• Het verslag wordt tekstueel – behoudens een kleine spelfout in een naam – vastgesteld.  
• Naar aanleiding van het verslag: 

o Het DB bewaakt de (kleinere) acties richting de gemeente zodat deze niet telkens 
in het AB worden behandeld.  

o Het AB stemt in met het voorstel van het DB dat er – gezamenlijk met het 
Dorpsplatform Kamerik – nog een brief naar de gemeenteraad gaat inzake de 
Deltaplannen. 

o Manon vraagt waarom de structuurvisie niet in de vergadering van het 
Dorpsplatform is behandeld, desnoods in een extra vergadering. Henk antwoordt 
dat het DB naar de bijeenkomst voor de platforms is geweest. Piet merkt op dat 
alle informatie openbaar was en – hoewel er huis aan huis uitnodigingen zijn 
verzonden en ook in de Woerdense Courant een oproep heeft gestaan – er (buiten 
het DB dus) maar één Zegvelder bij de bijeenkomst in de Kalsbeekschool is 
geweest en dat hieruit de conclusie kan worden getrokken dat het onderwerp niet 
leeft in het dorp. Bovendien sluit de structuurvisie grotendeels aan bij conclusies 
uit de workshops die het Dorpsplatform enige tijd geleden heeft gehouden. Paul 
zal de reactie van het Dorpsplatform aan de gemeente de volgende keer bij de 
notulen voegen. Wim Groeneweg voegt hieraan toe dat er op de informatiepagina 
van de gemeente Woerden regelmatig informatie heeft gestaan en dat de 
Dorpsplatforms ook vertegenwoordigd waren in een klankbordgroep. Er waren twee 
bijeenkomsten georganiseerd, waarvan één in Kamerik en één in de Kalsbeekschool 
(Woerden). De Kern Zegveld is niet vergeten, maar omdat de kern Harmelen flink 
in opstand kwam, is daar ook nog een bijeenkomst gehouden. Wim voegt hieraan toe 
dat het structuurplan een uitwerking is (in plankaart) van de visie Woerden 2022.  

o Henk deelt mede dat een paar maal getracht is contact te zoeken met de koper van 
de Rabobank, maar dat dit nog niet is gelukt.  
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o Op een vraag inzake het IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte) deelt Henk 
mede dat de Dorpsplatforms de demonstratie van het systeem hebben bijgewoond. 
Tijdens deze demonstratie werd duidelijk welke keuzes er ten aanzien van het 
onderhoud aan de openbare ruimte (wegen, groen, trottoirs, konden worden 
gemaakt. Er zijn verschillende onderhoudsniveaus op verschillende onderdelen 
(binnen bebouwde kom, buiten bebouwde kom). Op de vraag of het IBOR ook nog in 
het Dorpsplatform wordt behandeld, antwoordt Wim dat dit niet de bedoeling is. 
Binnenkort zal het college het IBOR aan de raad aanbieden. Het Dorpsplatform 
heeft dan eventueel nog de gelegenheid om in de commissie in te spreken.  

o Manon deelt namens de werkgroep Wandelpaden mede dat waarschijnlijk medio 
juni/juli een wandelpad vanaf de Rondweg 52 (Jan Vergeer) naar de Broekerweg 
kan worden geopend. Mogelijk komt er deze zomer nog een wandelpad bij vanaf de 
Meije naar de Rondweg.  

o Wim deelt mede dat – zoals wellicht bekend – er een mogelijkheid komt om vanaf de 
Milandweg (Toegang) over te steken naar het Kamerikse. Onderzocht wordt op 
welke wijze dit kan worden uitgevoerd. De middelen komen grotendeels vanuit 
subsidies, de gemeente hoeft hier maar € 30.000 aan bij te dragen. Wim voegt 
hieraan toe dat hij benaderd is door een inwoner van Zegveld die vreesde dat er 
een breed pad komt waarop t.z.t. auto’s zouden komen te rijden, hetgeen uiteraard 
niet de bedoeling is, aldus Wim.  

o Omtrent het ‘plan Goudriaan’ deelt Wim mede dat het nog een moeizaam traject is 
en er gesprekken gaande zijn hoe het project gerealiseerd kan worden. Goudriaan 
wil vooral woningen in het duurdere segment bouwen en kiest voor een gefaseerde 
bouw. Op dit moment zit er nog een gat in de financiering. De provincie is in 
principe bereid om de rode contouren achter de Hoofdweg wat op te rekken voor 
woningbouw en wil wellicht een deel van de kopkosten betalen, maar dan moet er 
aan bepaalde voorwaarden worden voldaan (aantal sociale woningen). Om die 
redenen duurt het proces wat langer dan gedacht.  

o Wim deelt mede dat morgenavond een informatieavond in de Milandhof wordt 
gehouden. Deze informatie avond gaat om het op orde brengen van het 
bedrijventerrein.  

o Manon vraagt aandacht voor de verkeersexamens. De Jorai heeft verzocht deze in 
Woerden te houden, omdat de kinderen daar juist naar school gaan. Dit bleek dit 
jaar niet mogelijk te zijn. Wim zoekt dit punt uit.  

 
 
 
 
 

4. Kennismaking Wijkagent 
Cor Doets, wijkagent in Zegveld stelt zich voor. Hij vertelt iets over zichzelf (waar hij 
geboren is, waar hij gewerkt heeft, over de ‘start’ die hij had, etc.). Hij vertelt dat hij 
redelijk tevreden is over hoe de jeugd zich tijdens oud en nieuw heeft gedragen. Woensdag 
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29 april a.s. wordt dit met de jeugd geëvalueerd. Dit wordt georganiseerd door de 
jongerenwerker.  
Vanuit de vergadering wordt ingebracht dat er waarschijnlijk wordt gedeald nabij de 
Boschsloot en op een parkeerterreintje langs de Meije (einde Middenweg rechtsaf). De 
eerste plek is de wijkagent bekend, de tweede niet. De wijkagent vraagt de mensen vooral het 
kenteken op te schrijven en dit aan hem door te geven.  
 
Cor zal, in verband met zijn ‘naamsbekendheid’ een kort stukje tekst voor de Berichtgever 
aanleveren, met een pasfoto. Zijn emailadres wordt in het verslag opgenomen 
cor.doets@utrecht.politie.nl ).  

5. Servicepunt 
Piet Bremmer meldt dat de Rabobank Woerden/Bodegraven gaat fuseren met de Rabobank 
Ronde Venen. In Wilnis is een soort servicepunt. Hierin participeren de Rabobank, de 
gemeente Ronde Venen, de woningbouwvereniging en de zorgorganisatie. Dit servicepunt is de 
hele week open en wordt bemenst door een persoon die van alle deelnemende instanties wat 
weet en de bewoners wegwijs kan maken. De bewoners kunnen er ook terecht voor een praatje 
of een kop koffie. Het loopt daar goed. Er komen ongeveer 100 bezoekers per maand. 
Natuurlijk is Wilnis wel iets groter dan Zegveld, maar toch. De Rabobank is wel genegen de 
servicewinkel een sociale functie te geven. De gemeente moet dan wel meedoen, dit is wel een 
voorwaarde voor het draagvlak. De partijen gaan met elkaar een keer in Wilnis kijken en een 
onderzoek doen of dit in Zegveld ook haalbaar is.  

6. Positionering / rol Dorpsplatform Zegveld  
De notitie wordt ongewijzigd vastgesteld.   

7. Bouw Milandweg 
Henk deelt mede dat op 15 april a.s. een informatie avond met omwonenden wordt gehouden.  
Als er geen zienswijzen worden ingediend, dan zou het best eens kunnen dat medio september 
de bouwvergunning kan worden afgegeven. Medio mei zou dan wellicht een informatie avond 
voor de starters kunnen worden georganiseerd. Het Dorpsplatform zal daarbij uiteraard ook 
aanwezig zijn.  

8. Hondenpoep 
Dit punt zou op de agenda terugkomen. Er zijn op dit moment geen uitlaatplekken in de 
bebouwde kom. Henk stelt de aanwezigen in de gelegenheid hun mening te geven. Een groot 
deel van de aanwezigen vindt dat de honden maar buiten de bebouwde kom moeten worden 
uitgelaten. Een paar aanwezigen vindt dat binnen de bebouwde kom een mogelijkheid moet zijn 
om de honden uit te laten, als het maar niet op de speelveldjes is. Het is wel duidelijk dat de 
hondenbezitters zelf de regels niet naleven en het gedrag van sommige hondenbezitters wel 
erg te wensen over laat. Het volgende wordt besloten: 
De volgende vergadering komt het DB met een voorstel. Hierin zal worden opgenomen wel/niet 
uitlaatmogelijkheden in de bebouwde kom (zeker niet op de speelveldjes), communicatie via 
Berichtgever, brieven aan hondenbezitters,  bordjes langs de speelveldjes.  

9. Vergaderdata 2009 (tijdens vergadering gewijzigd) 
− 26 mei 
− 29 september  
− 1 december  
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10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt  
• Vanuit het dorp is het verzoek binnengekomen om langs de Hazekade nog een bankje te  

  plaatsen. De huidige bank schijnt veelal in gebruik te zijn. Toegezegd wordt dat of de  
  gemeente of het Dorpsplatform een bankje zal plaatsen. 

• Manon merkt op dat er achter de Milandhof bomen zijn gekapt en vraagt zich af of deze 
worden teruggeplaatst. De gemeente gaat dit na.  

• Manon vraagt of er nog nieuws te melden is over de weidemolentjes. Piet antwoordt dat de 
monumentencommissie heeft geoordeeld dat de molentjes waardevol zijn, maar of zij een 
beschermde status krijgen is niet bekend. Henk zegt toe dat hierop zal worden 
teruggekomen. Manon wordt gevraagd dhr. Sligers te bedankten voor zijn bijdrage aan dit 
onderwerp (foto’s e.d.).  

• Herman merkt op dat de sprekers slecht te horen zijn, wellicht door een koelmotor of zo. 
Paul zal dit bij de Milandhof aankaarten. 

• Mees vraagt aandacht voor het oversteken bij de Voorhof. Piet neemt dit in het gesprek 
met de ambtenaar mee.  

• Wim bedankt de voorzitter voor de genoeglijke bijeenkomst. Hij meldt dat het college 
rond de zomer een moment zoekt om met de inwoners in contact te komen, bijvoorbeeld 
met een tent op zaterdag voor de Milandhof (opvolging van ‘Tour de Village’). Vanuit de 
vergadering wordt het idee geopperd om dit samen te laten vallen met de verenigingendag 
(13 juni) als ook de OVM 100 jaar bestaat. Wellicht kan dit worden gecombineerd met de 
opening van het voetpad?  

• Paul deelt mede dat hij van de gemeente vernomen heeft dat de wateroverlast op het 
Pannaveld komt door een drainagestreng die platgereden is. Het euvel zal worden 
verholpen. 

• Paul heeft een mail ontvangen van een bewoner van de Hoofdweg over het te snel rijden. 
Hij stelt voor om – wanneer de gemeente plannen gaat maken (totaalvisie Hoofdweg-
Milandweg) een werkgroep in te stellen waar ook bewoners in kunnen zitten.  

• Gevraagd wordt wanneer de Rondweg wordt hersteld. Hierop kan geen antwoord worden 
gegeven. Dit wordt nagegaan. 

11. Sluiting 
Henk sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar/zijn inbreng vanavond.  
 

P. J. Vonk (secretaris/penningmeester) 
Zegveld, 9 april 2009  
 
 
 
 
 
 


