Dorpsplatform Zegveld

Zegveld, het dorp waar het leven goed is!

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld op maandag
6 juni 2016 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld
Aanwezig waren
Margot Stolk (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Ronald van de
Marel, Jan de Boer, Ingrid van Schaick, (gemeente Woerden), Rinus van der Does
(dorpsagent), Sjaak Voorend en Jan Oudshoorn, (buurtcomité Stichtse Meije), Mariëtte
Rietveld, Ko Kromwijk, Mees Weststrate, Inger van Mourik, Manon Verheul, Bram
Angenent, Herman Lekkerkerker, Jan van Amerongen, Jaap van der Knaap, Herman
Vergeer, Mees van Elk, Cok Hoogerbrugge, Gerdi van Elk, Marinus Verhoeff, Arjen
Hoogeveen, Dirk Hoogendoorn, Dirk Blonk, Mees van Elk, Martin de Vink, Margriet
Vermeij, Karel van Houwelingen (inwoner), Rebecca de Boer, Job van Meijeren, (raadslid),
Jasper Vennik (bestuurder Jorai), Nelleke van Dijk (directeur Jorai), Jacco Overeem
(predikant Hervormde kerk), Corry Vink, Piet Brak en Paul Vonk (DB).
Afwezig waren
Jaap van der Does, Jelle IJpma, Henk van Dam, Elias Bom, Reem Bakker, Hendrie van
Assem, Simon Brouwer (allen vanwege fractieverplichtingen), , Piet Bremmer, Piet van
Oostrum, Inger van Dijk (jongerenwerker), Peter Vermeij en Gerrit Gerritsen.
1. Opening vergadering
Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Fijn ook dat er
ondanks deze warme zomeravond zovelen aanwezig zijn. Omdat verschillende fracties
vanavond vergaderen ontbreekt een aantal raadsleden. Speciaal welkom voor de
dorpswethouder, de dorpsambtenaren (Jacqueline en Ronald) en natuurlijk onze eigen
dorpsagent, Rinus! Welkom ook Jan de Boer en Ingrid van Schaick die het onderwerp
vluchtelingen en statushouders voor hun rekening nemen.
2. Mededelingen
 Verkeersvisie
Piet vertelt dat de ingelote inwoners, die uitgenodigd waren mee te komen
praten over de Verkeersvisie, niet kwamen. Een andere inwoner meldde
zichzelf aan en is gaan meedraaien in de groep. Inger vermoedt dat niet
iedereen de oproep begrepen heeft, men dacht dat het meer om Woerden ging.
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 Wisselplaatsen Middenweg
Voor het realiseren van de Wisselplaatsen is geen bedrag opgenomen in de
begroting van de gemeente. Het Dorpsplatform heeft het onderwerp echter
wederom op de agenda laten zetten. Vorige week vrijdag is er een schouw
geweest met de gemeente Woerden, waar Piet, Herman en Inger namens het
Dorpsplatform aanwezig waren. Er wordt inmiddels toch weer op het plan
gestudeerd. Cok verwijst naar het Oortjespad, waar een mooie simpele
oplossing bedacht is.
Mariette merkt bij dit onderwerp op dat de brug over de Middenweg, richting
de Meije zeer verkeersonveilig is, zelfs als je er zacht overheen rijdt, word je
gelanceerd. Piet geeft aan dat dit is aangekaart en het dus bekend is..
 Hondenbeleid
Er is een werkgroep hondenbeleid geformeerd, waarin hondenbezitters en niethondenbezitters in zitten. De werkgroep heeft diverse keren overleg gehad
met de gemeente. De conclusie uit dit overleg is dat het oude beleid van het
Dorpsplatform Zegveld van een aantal jaren geleden weer wordt ingevoerd,
eerst voor een proefperiode van een jaar. Dit wordt nu verder uitgewerkt en er
komen extra afvalbakken en paaltjes. Arjen meldt dat de werkgroep
dinsdagavond 7 juni a.s. nog een keer bij elkaar komt. Manon vraagt of er ook
naar het Branderpad kan worden gekeken. Arjen zegt toe dit mee te zullen
nemen.
 Bekendheid Dorpsplatform Zegveld
Uit een enquête is gebleken dat het Dorpsplatform Zegveld binnen de
gemeente Woerden het beste scoort als het om de bekendheid gaat. Van de
inwoners heeft 88% aangegeven het Dorpsplatform Zegveld te kennen en 74%
van de Zegvelders weet bovendien wat het Dorpsplatform Zegveld doet. Een
prachtige score waar het Dorpsplatform Zegveld erg blij mee is. De
dorpelingen kennen ons en weten ons te bereiken.
 Schade aan wegen en fietspaden OASEN
Piet geeft aan dat dit onderwerp meermalen in de vergadering aan de orde is
geweest en vraagt de gemeente naar de stand van zaken. Ronald antwoordt dat
OASEN bezig is de schade te herstellen. De gemeente heeft daarnaast ook de
winterschade geschouwd, de winterschade zal op niet al te lange termijn
worden opgelost. Manon merkt op dat er buizen uit de grond steken en dat
sommige plekken nog niet voldoende aangevuld/afgewerkt zijn. Ronald geeft aan
dat er nog een laatste ronde plaatsvindt en vraagt om dingen die ontbreken ook
op te geven. Jan merkt op dat net voor de Broekerweg, tussen de bomen, de
grond nog niet is aangevuld en omdat het fietspad hoger is komen te liggen, de
waterproblemen verplaatst worden. Er staat nu een groot stuk blank, aldus Jan.
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Bram voegt hieraan toe dat de uitrit bij Siveo nog stuk is. Ronald nodigt de
aanwezigen uit dit soort zaken vooral bij de klachtenlijn te melden, zodat deze
kunnen worden opgepakt. Herman roept de aanwezigen op het Dorpsplatform
geen ‘’knerpteam’’ te laten worden.

 Strooiroute Hazekade
De dorpswethouder meldt dat de Hazekade, tussen de Dwarsweg en Meije,
richting de school, nu vast op de strooiroute staat en dat is goed nieuws!!!
3. Verslag vergadering 22 maart 2016
 Tekstueel
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Paul.
 Naar aanleiding van het verslag
o Manon vraagt of er nog iets gaat gebeuren met het wandelpad langs de
Middenweg. Piet antwoordt dat dit nog niet bekend is. Vanwege
onderbezetting van het DB en de inzet voor ‘’Zegveld Zorgt’’ is het DB er
nog niet aan toegekomen. .
o Ko vraagt wanneer de vangvuilkorf (Ooievaar) wordt geplaatst. Ook dit is
blijven liggen vanwege genoemde inzet op andere punten. Afgesproken
wordt dat Inger en Ko samen zorgen dat de Ooievaar wordt geplaatst.
o Het onderwerp bomen wordt de volgende keer behandeld;
o Ten aanzien van de ophoging van de Meijedijk wordt gemeld dat hier nog
niets over bekend is.
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. Er zijn vanuit de vergadering geen
vragen en/of opmerkingen. Piet meldt ten aanzien van de nieuwe aanvraag voor een
omgevingsvergunning van OASEN dat het een werk is bij de Grecht naast de Uitweg.
Bij navraag blijkt dat er twee persleidingen onder de Uitweg door worden gespoten en
dit geen overlast oplevert voor het verkeer.
5. Afscheid dorpsagent
Stilgestaan wordt bij het afscheid van onze onvolprezen dorpsagent, Rinus. Rinus
kwam 5 jaar geleden als dorpsagent naar Zegveld. Zijn titel ‘’dorpsagent’’ is door de
tijd een geuzennaam geworden. Rinus is laagdrempelig, heeft altijd een luisterend oor
, schrijft niet meteen bonnen en gaat eerst in gesprek, is benaderbaar, kent de
mensen en is een vraagbaak voor iedereen. Kortom een dorpsagent met veel respect
onder de bewoners van het dorp en volgens de veiligheidsmonitor is het
veiligheidsgevoel vanaf het moment dat Rinus dorpsagent werd ook toegenomen. Het
dorp zal Rinus missen! Vanmiddag is Rinus al op het werk uitgezwaaid. Rinus krijgt van
het Dorpsplatform natuurlijk een prachtige bos bloemen en een dinerbon en met een
warm en luid applaus neemt Rinus afscheid van het Dorpsplatvorm Zegveld. Jeroen van
Beek zal voorlopig zijn opvolger zijn.
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6. Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders
Jan de Boer, projectleider van de gemeente Woerden voor dit onderwerp informeert
het Dorpsplatform over de opvang van vluchtelingen en statushouders. Woerden
heeft een aantal opgaven ten aanzien van de opvang van vluchtelingen en huisvesting
statushouders. In de gemeenteraad is hierover onlangs gesproken en zijn besluiten
genomen over:
a. Het doen van onderzoek naar een opvanglocatie, AZC;
b. De huisvesting van statushouders.
In een AZC wonen mensen die als vluchteling zijn geregistreerd. De COA berekent
hoeveel vluchtelingen moeten worden opgevangen en hoeveel dit per stad is. Als een
vluchteling een verblijfsvergunning heeft, dan wordt deze statushouder en wordt
deze gehuisvest in Woerden of een kern die tot Woerden behoort. De huisvesting van
statushouders mag niet betekenen dat andere woningzoekenden hierdoor langer op
een woning moeten wachten.
Het besluit om een onderzoek te doen naar een opvanglocatie (AZC) is best wel
ingrijpend geweest. Er wordt onderzoek gedaan naar de opvang van 300 personen. Een
van de voorwaarden is dat in gesprek wordt gegaan met de inwoners. De opvang van
vluchtelingen (AZC) zal in de kern Woerden plaatsvinden. De gemeente vraagt de
inwoners om na te denken wat de steun/inzet van hen kan zijn om hen te helpen. De
COA is verantwoordelijk, maar vrijwilligers voor de opvang zijn welkom.
Met betrekking tot de statushouders is besloten dat een deel in de kern Woerden
wordt opgevangen, maar dat ook per kern (naar rato) een aantal statushouders moet
worden opgevangen. Dat gaat niet in één keer en zal groeien tot en met 2018.
De gemeente zoekt naar locaties in de kernen en vraagt aan de inwoners of zij
mogelijkheden zien hen te huisvesten. Dit zou kunnen door nieuwbouwlocaties te
versnellen, leegstaande gebouwen hiervoor geschikt te maken, etc. etc. Helder is dat
dit niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van bestaande sociale
huurwoningen. Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om een boerderij te
kopen en deze geschikt te maken. Ook wordt geopperd om de nieuwbouwlocatie, die al
zo lang op zich laat wachten naar voren te trekken. De voormalige openbare school is
voor het Dorpsplatform geen optie, omdat daar ouderenwoningen gepland zijn, waarop
ook zo lang wordt gewacht. Het Dorpsplatform vindt dat een snelle integratie
noodzakelijk is en de asielzoekers dus niet op één locatie geconcentreerd moeten
worden. Dit is ook de opvatting van de gemeente. Jan de Boer vraagt de aanwezigen
om nog eens over mogelijkheden na te denken.
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Ds. Overeem geeft aan dat ieder een verantwoordelijkheid hierin voelt. Hij stelt de
vraag of de integratie van christenen in ons dorp makkelijker zal zijn dan bijvoorbeeld
moslims omdat Zegveld een overwgend protestants dorp is. Jan de Boer antwoordt
dat mensen zijn gekoppeld aan gemeenten zonder duiding van herkomst of religie. Als
je hiervan wilt afwijken dan moet je heel goede argumenten hebben, maar een verzoek
zou in principe gedaan kunnen worden. Vanuit de aanwezigen wordt geopperd dat het
integreren door middel van sport heel goed zou kunnen werken. Jan onderschrijft dit
en nodigt de verenigingen hiertoe uit. Verder vraagt een aanwezige dat als wij er niet
uitkomen, wat de gemeente Woerden dan gaat doen, gaat de gemeente Woerden het
dan opleggen? Jan geeft aan dat wij met elkaar een verplichting hebben. De kern
Woerden zal het merendeel van de statushouders opnemen, maar ook in de kernen zal
opvang moeten plaatsvinden. Neen is niet aan de orde, wel, hoe, wanneer, etc.
Piet vraagt of er nog wijkavonden worden georganiseerd. Jan geeft aan dat de
gemeente langs de wijken en dorpen gaan. Op 21/22 juni a.s. zijn er twee
bijeenkomsten in Woerden. Verder is de gemeente al in diverse andere gremia
geweest. Een aanwezige vraagt hoe de verdeling tot stand gekomen is. Jan antwoordt
dat er in totaal tot 2016-2017 ongeveer 400 asielzoekers moeten worden gehuisvest,
dat is ongeveer 200 per jaar. Een verdeling is expliciet niet gemaakt, maar
aannemelijk is dat dit op basis van het aantal inwoners gebeurt. Hij sluit af met de
toevoeging dat via VluchtelingenWoerden.nl of via gemeente signalen kunnen worden
afgegeven.
7. Punten buurtcomité Stichtse Meije
Het buurtcomité Stichtse Meije neemt voortaan deel aan de vergaderingen van het
Dorpsplatform. Zij heeft voor de vergadering de volgende punten ingebracht.




Aanvullen bermen in de Meije met gebroken puin;
Op tijd repareren van het asfaltdek (o.a. brug);
Maaien van het hoge gras, met name in de bochten waar geen uitzicht is.

Ronald zegt toe deze punten mee te zullen nemen. De brug is overigens in onderzoek
aldus Ronald. Het buurtcomité zal haar punten de volgende keer tijdig inbrengen, zodat
deze in het vooroverleg met de gemeente meegenomen kunnen worden. Als de punten
spoedeisend zijn, dan wordt het Buurtcomité gevraagd deze terstond bij de klachtenlijn
te melden.
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8. Verkeersbordensanering
Er is een werkgroepje, waaronder ook de dorpsagent, die zich met de sanering van
verkeersborden heeft bezig gehouden. De verkeersbesluiten zijn gepubliceerd. Er
geldt een reactietermijn tot 22 juni 2016. Vanaf 23 juni start de opruimactie. Op de
site van de gemeente kan worden bekeken welke borden weggaan, veranderen, etc.
9. Signalering alcohol- en drugsgebruik bij jongeren in Zegveld
Zegveld Zorgt gaat dit onderwerp, samen met de jongerenwerker, bij de kop te
pakken. Zegveld Zorgt zal hiervoor een thema-avond organiseren.
10. Nota recreatie en toerisme (effecten voor Zegveld)
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
11. Ontwikkelingen voormalige openbare basisschool de Waldhoorn
Er zijn, kort na elkaar, twee gesprekken geweest met GroenWest over de realisatie
van 16 levensloopbestendige woningen. Door GroenWest wordt een
haalbaarheidsonderzoek gedaan. Belangrijk is dat de inwoners die hiervoor in
aanmerking willen komen, zich inschrijven als woningzoekende via WoningNet.
12. Nieuwe gemeentevlag
Er is een verzoek gedaan om mee te denken over een nieuwe gemeentevlag. De vlag is
niet meer aangepast, na de toevoeging van Harmelen bij de gemeente Woerden. Het
merendeel van de aanwezigen kiest voor wat betreft het Zegveldse element in de
vlag voor het opnemen van één waldhoorn.
13. Financiën
Het overzicht van baten en lasten over 2015 is behandeld. De vergadering is akkoord
met het overzicht van baten en lasten over 2015.. Ook is de balans per 31 december
2015 behandeld. De kascontrolecommissie, bestaande uit Jan van Amerongen en
Margriet Vermeij hebben de boeken gecontroleerd. De boekhouding ziet er prima
verzorgd uit en is door de kascontrolecommissie akkoord bevonden. De
penningmeester wordt decharge gegeven en de balans wordt vastgesteld.
14. Ophogen Korensloot/Broeksloot
Op dinsdagavond 7 juni 2016 vindt een informatie avond plaats. Daar worden de
bewoners geïnformeerd over de verdere plannen.
15. Brief over ophanghaken PMD-zakken
Margot toont de haak die aan de lantaarnpalen bij de verzamelplekken wordt
bevestigd. Aan deze haken kunnen de zakken worden gehangen, zodat deze niet
wegwaaien. Dit geldt ook voor de buitengebieden. Bewoners kunnen naar de gemeente
bellen als er in de nabijheid van hun woning geen haak bevestigd is.
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16. Initiatieven glasvezel
Manon vertelt dat a.s. donderdag een derde overleg is met Reggefiber. De kern
Harmelen is voor dit overleg afgehaakt. Voor de werkgroep is niet bekend welke
wethouder binnen de gemeente hiervoor het aanspreekpunt is. Er is een rapport van
de provincie verschenen met een inventarisatie. Volgens Manon is er geen overleg met
buurgemeenten. Jacqueline vertelt dat er een raadsinformatiebrief onderweg is. Zij
geeft aan dat wethouder de Weger portefeuillehouder hiervoor is. Piet bedankt
Manon voor alle tijd die er toe nu toe al in gestoken is. Manon geeft nog aan dat in
het septembernummer van de Berichtgever meer informatie over dit onderwerp
wordt gegeven. Zij verwijst ook naar de website: www.zegveldopglasvezel.nl.
17. Stand van zaken plan Zegveld Zuidzijde
Margot meldt dat een funderingsonderzoek voor de zomer wordt afgerond, zodat na
de zomer bekend is hoe dit opgelost gaat worden.
18. Bestuursontwikkelingen
Omdat Paul sinds januari jl. voor de gemeente werkt, doet hij alleen nog secretarieel
werk en geen beleidsbepalend werk richting gemeente. Hij zal dit waarnemen tot de
volgende vergadering. Piet vertelt dat het DB het voornemen heeft het DB anders in
te richten. In de volgende vergadering zal hier meer over worden verteld. Piet
Bremmer zal het bestuur van het Dorpsplatform verlaten omdat hij in het bestuur van
Zegveld Zorgt is benoemd.
19. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 Herman Vergeer kaart het maaibeleid aan, omdat er in de bochten in de Meije
verkeersonveilige situaties ontstaan.
 Herman Lekkerkerker geeft aan dat een pand aan de Hoofdweg aan het
verpauperen is en vraagt of daar iets aan kan worden gedaan.
 Manon vraagt zich af in hoeverre de gemeente zelf voldoet aan de regels mbt het
baggeren. Ronald antwoordt dat de gemeente haar sloten ook schouwt en er
binnenkort wordt gebaggerd.
 Inger vraagt of de hele berm wordt gemaaid of een meter. Verder vraagt Inger
waarom delen van de Hoofdweg wel worden gemaaid, maar andere delen helemaal
niet. Ronald neemt deze punten mee.
 Henk (dorpsconsulent Zegveld Zorgt) vraagt of het Dorpsplatform volgend jaar op
een andere avond kan vergaderen dan maandag, omdat dit de
brandweeroefenavond is.
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20. Sluiting
Piet sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen
een fijne vakantie.

Paul Vonk
Waarnemend secretaris

Vergaderdata 2016:
 19-sep
 21-nov

**********
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