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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 
Maandag 15 juni 2015 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
Aanwezig waren: 
Margot Stolk (dorpswethouder), Ronald van der Marel (contactpersoon buiten, gemeente 
Woerden), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Piet Bremmer (DB), Corry Vink (DB), 
Inger van Mourik, Manon Verheul, Herman Groen, Cok Hoogerbrugge, Gert Gerritsen, 
Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Gerdi van Elk, Simon van Katwijk, Rinus Verhoef en Piet 
van Oostrum, (Zegvelders), Gert Lekkerkerker en Jaap van der Does (Lijst van der 
Does), Thijs van den End (D66), Bram Angenent (Siveo ’60), Rinus van der Does 
(dorpsagent), Piet Brak (voorzitter), Paul Vonk (secretaris ad interim) 
Afwezig met kennisgeving waren: 
T. Adelerhof, Ko Kromwijk, Mariette Rietveld, Jan van Amerongen, Job van Meijeren, 
Inger van Dijk, Peter Vermeij, Arie Langerak, Jacco Overeem, Henk van Dam, Dirk Blonk, 
Mees Westrate, Karel van Houwelingen en Jaap van der Knaap (met name door andere 
vergaderingen en vakanties). 
 
1. Opening vergadering.    

Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Een aantal mensen 
heeft zich afgemeld. Sommigen zijn al op vakantie, anderen konden niet vanwege 
andere verplichtingen. Wellicht dat de (eenmalige) verschuiving van de vaste dinsdag 
naar maandag hiervan een  oorzaak is . De conclusie is dat het wellicht beter is niet 
meer op maandag te vergaderen. Gelukkig is onze dorpsagent Rinus weer hersteld en 
aanwezig. Dirk Blonk is helaas vanwege ziekte even uitgevallen. Hij is herstellende, 
namens het Dorpsplatform is hij verrast met een mooie fruitmand.  

2. Mededelingen 
 Informatieavond Nijverheidsbuurt 

Paul vertelt dat de ondernemers in de Nijverheidsbuurt iets meer tijd nodig 
hebben om de plannen af te ronden. De bijeenkomst wordt verschoven tot na de 
vakantie. 
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 Adoptie buurtgroen 
Piet Brak vertelt dat sommige mensen best een stukje openbaar groen nabij 
hun huis willen onderhouden. De gemeente stimuleert dat. Hierdoor kunnen 
bewoners het stukje groen onderhouden zoals zij dat willen. Als bewoners dit 
willen, dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente, deze heeft hier 
eenvoudige overeenkomsten voor. Deze overeenkomsten worden bij de 
gemeente vastgelegd in het beheersysteem. Deze gegevens worden vervolgens 
door de aannemer overgenomen, zodat deze niet alsnog dit groen maait/snoeit.  

 Project ‘’zorgwoningen’’ op de voormalige locatie Waldhoorn 
Paul geeft aan dat het Dorpsplatform samen met een ontwikkelaar bezig is om 
te bekijken wat voor soort (zorg- en of ouderen) woningen op het terrein van 
de Waldhoorn gerealiseerd zouden kunnen worden. Er worden schetsen  en   
plattegronden gemaakt en haalbaarheidsberekeningen opgesteld.  

 Evaluatie uitrenplekken voor honden 
Zoals bekend strookt het nieuwe beleid niet met het voorheen vastgestelde 
beleid dat in Zegveld gold. Ten aanzien van het nieuwe beleid zijn wat reacties 
binnengekomen. Twee Zegvelders waren bereid om in een werkgroepje te gaan 
zitten om over het nieuwe hondenbeleid te praten. Piet meldt dat het bestuur  
het even te druk had met name vanwege de plannen met betrekking tot Zegveld 
Zorgt waardoor het geplande overleg even moest worden opgeschort. Vanuit de 
vergadering wordt gemeld dat  de  hondenuitlaatplekken nog niet echt 
veelvuldig worden gebruikt. 

 Container plastic/pakken/blikjes.  
Paul vertelt dat nabij Verbeek (appartementen Boschsloot) naast de 
vuilcontainer een nieuwe oranje-grijze container is geplaatst. Hierin mag 
plastic, blikjes en melk- en frisdrankpakken worden gestort. Gevraagd wordt 
waarom deze container niet ondergronds kan. De wethouder legt uit dat 
gebleken is dat bij ondergrondse containers meer rotzooi naast de containers 
wordt gezet dan bij bovengrondse containers. Zij voegt hieraan toe dat als 
blijkt dat de container regelmatig vol is, deze vaker wordt geleegd en wellicht 
er op een andere plek in Zegveld dan een tweede container wordt geplaatst. 
Gerdi meldt dat de vuilcontainer er naast stuk is (vuilcontainer appartementen).  

 Planning (normaal) onderhoud wegen 2015 
 Ronald geeft aan  dat onderhoud aan het volgende deel van de Middenweg 
richting de Meije wordt voorbereid. Bezien wordt of en zo ja op welke manier 
uithaalstroken kunnen worden gerealiseerd. Ook het kostenaspect wordt 
daarbij bekeken. Wellicht dat een minder lang stuk dan wordt opgeknapt. De 
gemeente komt voor de uitvoering bij het Dorpsplatform terug met de 
verschillende mogelijkheden. De planning is om kort na de vakantie te 
asfalteren. Asfalteren kan niet bij vorst.  
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 Strooischema 2015/2016 

Paul legt uit dat het verzoek van het Dorpsplatform om het strooischema uit te 
breiden door de gemeente niet wordt gehonoreerd omdat het huidige schema  
voldoet aan de normen. Ook de Hazekade staat niet in het schema. Het 
Dorpsplatform vindt dat dit een omissie in het schema was en de Hazekade 
voorheen wél werd gestrooid en dat de Hazekade wel in het strooischema moet 
worden meegenomen. De gemeente zal dit wijzigen.  

 Pontje over de Greft 
Piet vertelt dat het pontje – vanwege vernieling/vandalisme - een poosje uit de 
vaart is geweest. De wethouder stelt dat de laatste  reparatie maar liefst    € 
15.000 kostte en dat het vanwege de hoge kosten de laatste keer is dat deze 
wordt gerepareerd. Overigens blijkt dit ook op andere plekken voor te komen 
bij  pontjes. Vanuit het Dorpsplatform wordt voorgesteld er een camera neer 
te hangen. Ook in wijkplatform Schilderskwartier zal dit punt worden 
ingebracht.  

 Dorpsplan 2015-2019 is nu definitief, een alinea over de oude locatie van Kruijt 
is toegevoegd. 

3. Verslag vergadering 24 maart 2015  
 Tekstueel: Met inachtneming van een paar kleine tekstuele wijzigingen (Ronald 

van der Marel, Reggefiber) wordt het verslag vastgesteld.  
 Naar aanleiding van: 

o Manon vraagt of de kisten met strooizout beschikbaar zijn. Piet 
antwoordt dat dit wordt gerealiseerd. Ook de aansprakelijkheid van de  
mensen die strooien is duidelijk. Deze zijn niet verantwoordelijk!  

o Keuze afvalinzameling  
De volgende keer wordt de uitslag gemeld van de ‘’stemming’’ in Zegveld. 
De beslissing valt in september a.s. waarna de wijziging kan worden 
ingevoerd per 1 januari 2017 omdat het systeem ook nog goed moet 
worden getest.   

o Manon meldt dat de elektriciteitsdraden aan het begin van de Milandweg 
nog steeds niet zijn hersteld. Ronald meldt dat Stedin moeilijk doet  
over de vervanging en deze maatschappij moeilijk aanstuurbaar is.  

o Paul meldt dat de facturen van de CSZ (leges) zijn gescand en naar de 
gemeente zijn gestuurd, maar dat er nog geen antwoord is ontvangen.   

o Piet antwoordt op een vraag dat de Ooievaar binnenkort wordt geplaatst. 
Wel is het DB bang voor vernieling door vandalisme. 

4. 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 géén gebruik gemaakt.  
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5. Financiële jaarstukken 2014 
Paul licht de financiële stukken toe. De uitgaven voor leefbaarheid betreffen 
bijdragen aan twee verenigingen in verband met een jubileum, de kosten voor de 
ophoging van de jeu de boules baan en bijdragen aan de organisatoren van de oud en 
nieuw viering en aan een cadeaubon voor de vrijwilligers van de Milandhof en Siveo die 
belangeloos de hele nacht hebben gewerkt.  

6. Vergunning Middenweg 9e   (in de plint Florijn) 
Piet Brak licht toe dat het Dorpsplatform een brief heeft gezonden aan het College 
van B en W met de mening van het dorpsplatform over de vergunningverlening . De 
voorzitter is ook bij de hoorzitting geweest. De bezwarencommissie heeft de 
uitspraak gedaan dat de procedure niet zorgvuldig is gevolgd. Het college heeft 
echter besloten haar besluit niet te herzien, met name omdat het argument  niet 
zwaarwegend genoeg is en ook vanuit de overweging dat in Nederland sprake is van 
een winkelleegstand. Het Dorpsplatform is het niet eens met het besluit van de 
gemeente. De gemeente is voorbij gegaan aan de procedurefouten en noch de 
ondernemers, noch het Dorpsplatform is gevraagd naar de risico’s met betrekking tot 
een mogelijke overlast en deze kan door beide partijen beter worden ingeschat dan 
vanuit het stadhuis. Verder vreest het Dorpsplatform voor precedentwerking van dit 
besluit naar andere plekken in het dorp, waardoor de leefbaarheid kan worden 
aangetast. Daarnaast speelt mee dat Middenweg 9E tot het kernwinkelgebied van 
Zegveld hoort, dat gebied vraagt om faciliterend beleid van de gemeente. Het 
Dorpsplatform vraagt de gemeente dan ook om in een volgend geval éérst de 
ondernemersvereniging en het Dorpsplatform vóóraf naar hun mening te vragen.   

7. Verkeersplannen Woerden West 
Het Dorpsplatform heeft  bij de hoorzitting ingesproken. Hierbij is rekening 
gehouden met de input van het Dorpsplatform tijdens de vorige vergadering. De 
Zegveldse ondernemers waren voor, met name omdat zij nu met hun vrachtwagens 
dwars door Woerden moeten rijden.  Ook sommige inwoners van Zegveld die richting 
Utrecht rijden zijn voor een brug/rondweg. Het Dorpsplatform heeft het risico 
benoemd van de ‘’zuigende’’ werking van deze maatregelen. Er is nu al sprake van 
5.000/8.000 verkeersbewegingen per etmaal en dit zullen er zeker meer worden. 
Rinus Verhoef geeft aan dat bij verkeersopstoppingen Woerden vol zit en hij vindt 
daarom dat de brug/ontsluiting door zou moeten gaan. Veel gemeenten hebben al een 
dergelijke rondweg gerealiseerd, aldus Rinus (zie bijvoorbeeld ook Bodegraven) en 
Rinus snapt niet dat dit in Woerden zo lang moet wachten. Manon vraagt of er ook 
naar het totaalplaatje wordt gekeken, dus inclusief een Oostelijke randweg. Theo 
merkt op dat op de Hoofdweg nog steeds veel te hard wordt gereden. Dit punt zal nog 
een keer op de agenda worden gezet. De wethouder doet de suggestie een ‘’smiley’’ 
neer te zetten, zoals in Nieuwerbrug.  
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8. Meting tevredenheid maaibeleid 2015 
In zijn algemeenheid is het Dorpsplatform positief over het  maaien dit voorjaar. . Er 
wordt eerder gemaaid dan vorig jaar en de indruk is dat er ook beter wordt gemaaid.  
Er worden enkele kanttekeningen geplaatst (aan de Eikenlaan is een deel – naast het 
huis van Gerrit Gerritse – dat niet gemaaid wordt omdat er boompjes staan en men er 
niet door kan, Bij de Molenweg is de gemeente nog niet geweest, bij Siveo is het 
gevaarlijk omdat het gras zo hoog is dat een  fietser niet veilig kan oversteken en 
tussen het ooievaarsdorp en brug ziet het er niet uit).   

9. Reactie op Woonvisie 
De reactie die het Dorpsplatform heeft gestuurd, sluit aan bij de input vanuit de 
vergaderingen van het Dorpsplatform en het Dorpsplan. In juli komt de woonvisie in 
de raad. De vergadering reageert met instemming. Cok vindt het een uitstekend stuk, 
een mooi uitgangspunt voor de verdere plannen. Gemeld wordt dat Bolton workshops 
houdt voor geïnteresseerden in ‘’Weidz’’. Gerdi vraagt zich af waarom deze plannen zo 
lang moeten duren, er wordt immers zo lang al niet meer gebouwd en de jongeren 
willen een woning, aldus Gerdi.  

10. Zorgcoöperatie  
De bijeenkomst in april was met 150 aanwezigen zéér druk bezocht en er was veel 
enthousiasme. De plannen worden thans aangepast aan de werkwijze van de gemeente 
en gehoopt wordt dat wij in het najaar verder kunnen.  

11. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot 
Ronald deelt mede dat de voorbereiding na het zomerreces start en vanaf 2016 de 
uitvoering plaatsvindt, in drie fases. Dit is conform de planning. De gemeente is nog op 
zoek naar een projectleider, die niet alleen de voorbereiding doet, maar ook de 
uitvoering begeleidt. Daarom is op verzoek van het Dorpsplatform de rondgang in de 
wijk uitgesteld tot september.  

12. Voetpad Middenweg  
Het Dorpsplatform heeft het plan opgevat om langs de Middenweg een voetpad met 
een toplaag van gralux aan te leggen. Omdat de betreffende strook in  de 
hoofdgroenstructuur ligt  was dit eerst niet mogelijk, maar als het een 
burgerinitiatief is, zijn er  alsnog mogelijkheden. Berekend zal worden wat het gaat 
kosten en vervolgens zal een verzoek aan de gemeente worden gedaan. Van de 
bewoners wordt verwacht dat ook zij ‘’aan de schop gaan’’!  
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13. Initiatieven glasvezel 
Manon deelt mede dat woensdag a.s. overleg plaatsvindt tussen de projectgroep, de 
gemeente en verschillende andere partijen. Dan is er hopelijk meer duidelijk over de 
offertekosten om de haalbaarheid van glasvezel in de buitengebieden van Zegveld te 
meten. De gemeente heeft reeds een toezegging gedaan in de kosten bij te dragen, 
maar dit is nog niet genoeg.  

14. Regulering aantal zwanen 
Veel mensen vinden dat het afgelopen moet zijn met de huidige wijze van zwanen 
vangen/houden. De burgemeester heeft zelfs hiertoe een handtekening gezet. Het 
Dorpsplatform spreekt zich niet uit over dit punt maar vraagt zich wel af of 
nagedacht is over de effecten van deze maatregelen/cq. hoe je de populatie van de 
zwanen dan reguleert. Zij vreest voor dezelfde effecten als bij de vossen en ganzen. 
De zwanen hebben geen natuurlijke vijanden en dus is het risico op overlast voor de 
boeren in de toekomst reëel. Eén zwaan eet per dag net zoveel gras als een koe en de 
uitwerpselen in het weiland zorgen er voor dat de koeien het gras niet meer eten. 
Afgesproken wordt dat de vinger aan de pols wordt gehouden en dat als er sprake is 
van dreigende overlast, dit punt opnieuw aan de orde zal worden gesteld.   

15. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
 Corry vraagt wat er aan de hand is met de thermometer in de klok nabij Stoof. 

Paul zal dit punt opnemen in het bestuur van de OVM.  
 Gerdi stelt dat er gras is gezaaid in de speelveldjes nabij de Elzenlaan en 

Esdoornlaan, maar dat er veel onkruid groeit. Nanda antwoordt dat – mits er wordt 
gemaaid – toch echt gras gaat groeien.   

16. Vergaderdata 2015  
 Dinsdag 22 september; 
 Dinsdag 1 december. 

17. Sluiting.  
Piet wenst iedereen een fijne vakantie en ziet iedereen graag op de volgende 
vergadering in september.   

 
********** 

 
 
 


