Zegveld, het dorp waar het leven goed is!

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld op
dinsdag 20 december 2016 om 20.00 uur in de Milandhof te

Zegveld

Aanwezig waren
Margot Stolk (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Ronald
van de Marel, (gemeente Woerden), Arjan Ton (Bolton Ontwikkeling), Inger van
Mourik, Jaap van der Knaap, Ko Kromwijk, Manon Verheul, Herman Groen, Cok
Hoogerbrugge (participatieraad),

John van Lieshout en Sjaak Voorend

(buurtcomité Stichtse Meije), Alex de Kruijf, Mike Smulders, Arjen Hoogeveen,
Gert Koster, Eric van de Hoeven (Siveo ’60), Jurd van de Burgt, Gerdi van Elk,
Mees van Elk, Marinus Verhoeff, Dirk Hoogendoorn, Gert Jan Langerak, Nel
Verboom, Dirk Blonk, Karel van Houwelingen, Rebecca de Boer, Hendrie van Assem
(raadslid), Jaap van der Does (raadslid), Henk van Dam (raadslid), Reem Bakker
(raadslid), Mees Weststrate (Milandhof), Mariette Rietveld (Zegveld Zorgt),
Corry Vink, Piet Brak en Paul Vonk (DB).
Afwezig waren met kennisgeving
Gert Gerritsen, Piet Bremmer(DB), Peter Spaanderman, Piet van Oostrum, Wim
Hoogendoorn, Gijs van Brenk, Inger van Dijk (Jeugdpunt), Jelle IJpma (raadslid),
Rinus van der Does (voormalig dorpsagent), Job van Meijeren (raadslid).

1. Opening vergadering.
Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal
welkom is er voor onze dorpswethouder Margot en de dorpsambtenaren
Jacqueline en Ronald.

2. Mededelingen
 Hondenbeleid.
Het oorspronkelijke hondenbeleid van het Dorpsplatform Zegveld
wordt weer ingevoerd. Het uitrenveld aan de Clausstraat is inmiddels
verwijderd. De zones waar geen ruimplicht bestaat zullen met
duidelijke bordjes worden gemarkeerd. Er komen afvalbakken op
strategische plaatsen. Er zal nog een flyer met aanwijzingen worden
verspreid.
 Zoutkisten.
Er zou een beheerder komen voor de zoutkist t.b.v. de brug van de
Boschsloot naar de Milandweg. Bij nader inzien wil de aanwonende dit
toch niet op zich nemen. Het is goed dat het Dorpsplatform daar nog
eens over nadenkt. Voorkomen moet worden dat er sprake is van een
schijnveiligheid en veel strooien, zo’n 20 keer per jaar op alle mogelijke
tijdstippen, kun je ook niet van een vrijwilliger vragen. Manon merkt op
dat er toch redelijk veel ongelukken bij de brug zijn geweest. Vooral
bij de donkere hoek van de brug is het snel glad en de brug komt op
een drukke weg terecht en dan is de situatie gezien de hoogte best
gevaarlijk.
 Afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o.
Op 7 oktober jl. heeft het Dorpsplatform met de gemeente de situatie
opgenomen. In een bepaald deel van het gebied zijn de weg en tuinen
toch veel verzakt. Uitgezocht wordt wat daar aan de hand is. De
uitkomst hiervan zal volgens Ronald in februari bekend zijn. Dit is
relevant omdat de slotenbuurt opgehoogd moet worden en voorkomen
moet worden dat dit probleem zich ook daar gaat voordoen. Verder is
gebleken dat in de Broeksloot ook rioleringen afbreken. Manon vraagt
of het zakken in de opgehoogde gebieden mogelijk veroorzaakt kan
zijn doordat de korrels onder de schuren en huizen lopen, waardoor
naast de schuren en huizen verzakkingen ontstaan.
 Overleggroep vervanging omgewaaide bomen.
Er wordt een overleggroep gestart in verband met de vervanging van de
omgewaaide bomen. Ko Kromwijk, Aniek vd Burg, Inger van Mourik en
Piet Brak zullen aan de overleggroep deelnemen.
 Nota recreatie en toerisme.
De nota is de vorige keer toegelicht door Rebecca. Rebecca zal in de
koersgroep vervangen worden door Mees Weststrate. Mees is door
zijn expertise en netwerk een goede vervanger voor Rebecca.

 Nieuw afvalinzamelsysteem per 1 januari 2017.

Er is huis aan huis een flyer verspreid. Margot licht nog toe dat je ook
een App kunt downloaden, waardoor je bijvoorbeeld een reminder
krijgt welke bak wanneer geleegd wordt. Ko meldt dat hij ‘’de
Ooievaar’’ steeds leegt en het zwerfvuil in zijn kliko deponeert. Dit is
vanuit het algemeen belang zegt Ko, maar hij vreest dat hij meer moet
gaan betalen omdat hij de kliko met daarin het zwerfvuil meer aan de
weg moet zetten. Margot belooft naar een oplossing te kijken en biedt
aan anders hieromtrent aparte afspraken te maken. Mees merkt op dat
anderen jouw grijze container kunnen vol gooien, is daar een oplossing
voor? Manon merkt op dat de centrale container voor plastic op het
parkeerterein bij de Boschsloot regelmatig vol zit en vraagt of er een
container bij kan. Margot antwoordt dat de container drie keer per
week wordt geleegd en als dit niet voldoende is, er extra geleegd
wordt. Zij roept de inwoners het te melden als de container vol zit.
3. Woningbouw
 Locatie Pionier.
Groen West en het Dorpsplatform Zegveld samen met Zegveld Zorgt
zijn met de ontwikkellocatie bezig. Er wordt flink aan getrokken en er
is goede hoop dat dit ook gaat lukken! Medio januari zal er een
presentatie aan de omwonenden worden gegeven. Verwacht wordt dat
deze locatie ook voor doorstroming zal zorgen.
 Plan Weidz.
Arjan Ton van Bolton Ontwikkeling is aanwezig om de plannen Weidz
toe te lichten. Arjan meldt dat zij zes jaar eigenaar van de grond zijn
en er inmiddels veel informatie avonden met geïnteresseerden zijn
gehouden. De vertraging komt onder andere doordat de rode contouren
strak waren neergelegd. Dit is opgelost door de kernrandzone zuid. Dit
heeft bij elkaar twee jaar geduurd. Daarna heeft de gemeente stevige
voorwaarden gesteld ten aanzien van de zetting van het openbare
gebied. Een echte oplossing hiervoor is er niet, dan wel kost enorm veel
geld. Meerdere alternatieven zijn de revue gepasseerd, waaronder
drijvend wonen. Dit bleek ook geen oplossing en kostte ook weer heel
veel geld. Dit leidde tot een gewijzigd collegebesluit. Het doornemen
van de alternatieven heeft bij elkaar anderhalf jaar geduurd. Nu is er in samenwerking met Grondslag - een andere manier bedacht. Hierbij
wordt het veen tot één meter boven de eerste zandlaag weggehaald.
In de plaats van het veen wordt grond aangebracht, waardoor de
zettingseis van de gemeente wordt gehaald. Overigens vraagt ook dit
een behoorlijke investering. Daarnaast is Bolton druk geweest met de
ontwikkeling van het plan zelf. Zo zijn er meerdere workshops geweest
met de mensen zelf om ideeën op te halen. Er komt een voetpad achter
het plan langs, dat later – als de locatie Van der Sterre wordt

ontwikkeld - op het Zwarte pad wordt aangesloten. Ten aanzien van de
fasering vindt Bolton dat de markt zal moeten gaan bepalen wat de
exacte invulling wordt. Dit is bestuurlijk afgestemd en het plan zit nu
in de fase van het afronden van formaliteiten met de gemeente. Groot
probleem is wel de fasering. De oorspronkelijke voorwaarde was dat er
tien woningen per jaar gebouwd mochten worden. Bolton is hieromtrent
in overleg met de gemeente en de partijen zijn daar nog niet over uit
en dit levert een groot risico op voor de realisatie van de plannen.
Daarnaast heeft de gemeente nadere onderzoeken gevraagd met
betrekking tot de woningbehoefte. Als alle hobbels genomen zijn, kan
het eerste kwartaal 2017 met het grondwerk gestart worden.
Rebecca vraagt wat de woningbehoefteonderzoeken kosten. Arjan
antwoordt dat dit € 10.000 kost. Het Dorpsplatform Zegveld vindt
dat een dergelijk onderzoek niet nodig is. Zij ontvangt voortdurend
signalen dat er veel interesse is en krijgt hier ook veelvuldig vragen
over. Margot vindt het vreemd dat er een nieuw onderzoek nodig is als
er al een woonvisie is.
Het Dorpsplatform Zegveld wil meedenken over de fasering. De
woonvisie geeft aan dat er elk jaar een aantal woningen gebouwd moet
worden om het aantal woningen op peil te houden. Er wordt al vele jaren
niet meer gebouwd en de plannen worden steeds weer vertraagd, wat
dus negatieve gevolgen heeft voor het aantal inwoners en hiermee de
leefbaarheid van het dorp. Het gevolg is dus dat de afspraken in de
woonvisie niet worden nagekomen resp. de aantallen niet worden
gehaald, waardoor er sprake is van een noodzakelijke inhaalslag en de
fasering daarom zou kunnen worden aangepast. Gert Jan vraagt
hoeveel woningen normaal moeten worden gebouwd. Arjan antwoordt
dat het gebruikelijk is dat 70% van de woningen verkocht is om de
certificering te krijgen. De woningen zijn voor Zegvelders bedoeld,
maar als na een jaar sleuren te weinig Zegvelders zich melden ,
moeten ook oud Zegvelders in aanmerking kunnen komen. Manon vraagt
of er voldoende parkeerruimte in het plan zit. Arjan antwoordt dat de
gemeente dit goed toetst. Karel vraagt wanneer de tennisvereniging op
nieuwe banen kan spelen, e.e.a. in verband met investeringen die anders
moeten plaatsvinden. Arjan hoopt dat de plannen nu snel realiseerbaar
zijn zodat desinvesteringen worden voorkomen. Verder wordt gevraagd
of er bij Van der Sterre ook gebouwd wordt. Arjan antwoordt dat hier
in de plannen wel rekening mee is gehouden, maar dat het dan wel op
langere termijn is.

4. Verslag vergadering 19 september 2016.
 Tekstueel.
Manon merkt op dat op blz. 7 staat ‘’om interesse te peilen’’ maar dit
moet zijn ‘’de stand van zaken weer te geven’’. Met inachtneming
hiervan zijn de notulen vastgesteld.
 Naar aanleiding van.
o Manon vraagt wanneer de kabel/buis die naast de brug bij de
Milandweg uit de grond steekt wordt weggehaald. De gemeente
neemt dit punt mee.
o Manon vraagt waar ons drinkwater vandaan komt. Dit zal worden
uitgezocht.
5. 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 vraagt om de projectenlijst aan de leden te sturen. Paul zal
deze op de website zetten.
 Manon vraagt naar de aanvraag van een fietsstrook. Piet antwoordt dat
het een aanvraag van een bewoner was om een fietspad langs de
Hazekade aan te leggen. Er zijn tellingen gedaan en hieruit blijkt dat
het niet zodanig is dat dit nodig is.
 De gemeente meldt dat de Hazekade voor 2017 op de planning staat
voor onderhoud. Piet voegt hier aan toe dat de verkeersveiligheid op
de smalle Hazekade vooral te maken heeft met automobilisten die niet
even afremmen als zij fietsers passeren.
 De dorpsagent is afwezig vanwege een opleiding, maar zal de volgende
keer aanwezig zijn.
6. Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders.
De gemeente meldt dat over het aantal statushouders voor de kern Zegveld
geen mededelingen kunnen worden gedaan. Zij hoopt dat daar snel meer
duidelijkheid over te geven is. Voor Zegveld is er nog geen locatie. Naar
aanleiding van onze eerdere suggesties wordt gekeken of woonboerderijen
geschikt gemaakt kunnen worden. In januari a.s. wordt hierover in de raad
gesproken.


7. Verkeersvisie.
Met betrekking tot de verkeersvisie komt er een volgende ronde, op 10
januari a.s. is hier weer een avond over. Piet en Inger zijn daarbij aanwezig
met Gerrit Bergman namens de inwoners. Piet meldt dat op dit moment de
meeste knelpunten in Woerden zijn, maar dat de verlangde uitwerking van
de Visie gevolgen kan hebben richting Zegveld, doordat er bijvoorbeeld
oplossingen in de Visie komen die meer verkeer over Hoofdweg en Milandweg
zullen geven. Zo nodig zal over dit onderwerp een extra vergadering van het
Dorpsplatform Zegveld worden belegd omdat de impact hiervan te groot is
om door de drie vertegenwoordigers voor hun rekening te nemen.
8. Bibliotheek in Zegveld
Er zijn in het dorp zorgen over de plaatselijke bibliotheek. Er zijn lege
vakken en ook vanuit de vrijwilligers worden signalen afgegeven. Het
Dorpsplatform Zegveld heeft eerst contact gehad met enige vrijwilligers,
daarna is er een gesprek geweest met de directie. In het jaarverslag staan
cijfers op basis waarvan je kan zeggen dat het in Zegveld goed gaat. 11.000
bezoekers, 470 leden en 22.000 boeken, daarmee verslaan wij Kamerik en
Harmelen. De directie zegt dat zij geen inflatiecorrectie van de gemeente
krijgt, waardoor zij problemen hebben met hun begroting.
De directie heeft overigens in het gesprek aangegeven dat er absoluut geen
plannen zijn om de bibliotheek te laten verdwijnen. Zij vraagt de inwoners wel
om mee te denken of het mogelijk is om meer activiteiten te organiseren om
de bibliotheek meer draagvlak te geven. De directie heeft aangeboden om bij
de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld langs te komen. Besloten
wordt om dit punt begin volgend jaar op de agenda te zetten. Er zal dan eerst
nog een bijeenkomst worden georganiseerd met de vrijwilligers om van hun
kant te vernemen wat de knelpunten zijn en of zij ideeën hebben, daarna zal
met de directie worden gesproken. Er zal een werkgroepje worden
geformeerd. Hieraan zullen Mees, Corry en Piet deelnemen. Margot vraagt
om hiervoor ook Kees de Heer (gemeente Woerden) in te schakelen.
9. Bruggen
 Middenweg bij Coöp.
Dit project is gezien de urgentie door de gemeente naar voren gehaald.
Ronald meldt dat de brug de 23e december a.s. weer open gaat. Begin
volgend jaar komen de leuningen er op, maar voor de Kerstdagen kan het
verkeer er in ieder geval weer gebruik van maken. Ronald meldt datvanwege nieuwe eisen – de brug iets hoger ligt. Ronald vraagt of de
verschillende werkzaamheden naast elkaar tot problemen in het dorp
hebben geleid. Hiervan is volgens het Dorpsplatform geen sprake. Het
Dorpsplatform Zegveld complimenteert de gemeente dat zij de brug zo
snel heeft vervangen en dat in overleg de problemen met betrekking tot
de rijplaten aan de Rondweg ook snel zijn opgelost.

 Zwarte pad.
De houten brug in het Zwarte pad moet vervangen worden, de nieuwe brug
zal iets smaller worden. Dit heeft voor het gebruik overigens geen
nadelen.
10. Wegen
 Ophogen Korensloot/Broeksloot
Er is een brief bij de bewoners bezorgd. Hierin wordt vermeld dat er een
vertraging is opgetreden in verband met een studie naar de fundering.
Margot stelt dat haar collega heeft gegarandeerd dat de vertraging niet
langer zal duren dan drie maanden. Als de methode die in Kanis wordt
toegepast bij ons niet kan, zal het werk gewoon door gaan. Gert stelt dat
de keuze op ‘’grijs’’ was gevallen, maar dat bij een deel van het plan de
keuze op ‘’groen’’ valt. Hij begrijpt dit verschil in aanpak niet. Margot zegt
toe dit te zullen uitzoeken.
 Herinrichting en ophoging Nijverheidsbuurt.
Margot meldt dat het riool is geïnspecteerd. Deze inspectie wordt
verwerkt, daarna volgt overleg met de ondernemers. In 2017 zal met het
werk worden gestart.
 Aanleg wisselplaatsen Middenweg
Het Dorpsplatform en het Meije comité zijn tevreden over de vijf extra
aangelegde wisselplaatsen en dankt de gemeente hiervoor. De suggestie
wordt gedaan om t.z.t. bij de Hazekade ook markeringspalen bij de
wisselplaatsen aan te brengen.
11. Baggerwerken langs Hazekade, Meije, Oude Meije en Rondweg.
De eerste fase baggeren is gerealiseerd, op aangeven van het
Hoogheemraadschap. De komende twee jaar zullen alle watergangen langs de
wegen in Zegveld weer op diepte zijn gebracht.
12. Parkeerplaats de Koekoek.
Vanuit het Dorpsplatform wordt gevraagd waarom deze is weggehaald. Ook
het Meije comité is verrast dat deze voorziening is weggehaald. De
gemeente antwoordt dat dit een eigendom was van Recreatieschap Stichtse
Groenlanden. Vanuit het recreatieschap is besloten kleine terreintjes af te
stoten en terug te geven aan de eigenaar. De gemeente heeft gezegd dat, als
deze terreintjes worden teruggeven, dit dan in oude staat moet worden
teruggebracht. Volgens het platform had deze voorziening zeker een
toegevoegde waarde voor fietsers, wandelaars, vissers, etc. etc.
Het Meije comité zal samen met Mees nadenken over ideeën voor het terrein
de Koekoek. Margot vraagt om een plannetje te maken, immers de
Koersgroep heeft een budget in beheer en hieruit kunnen initiatieven worden
betaald.

13. Initiatieven snel internet.
Manon meldt dat de inhoud van het persbericht van november jl. bij haar niet
bekend was, ook niet bij de projectgroep. Zij vindt het wel een vreemde gang
van zaken, vooral richting de initiatiefnemers. Zij vindt dat er een visie moet
komen op het gebied van glasvezel/snel internet. Margot heeft aangegeven
dat deze er al ligt voor Zegveld. Het persbericht bevreemdt haar ook. Gert
verwijst naar een succes in Ede. Het Meije comité merkt op dat DIKO bezig
is met een onderzoek. Medio maart is er meer bekend.
14. Nieuwe structuur Dorpsplatform.
Piet legt de nieuwe structuur uit. Er wordt met de huidige manier geen nieuwe
secretaris gevonden. Het bestuur wil de structuur veranderen. Er zal vier
keer per jaar een openbare vergadering zijn, net als nu. Daarnaast komen er
kadergroepen die een bepaald aandachtsveld voor hun rekening nemen en
samen met het DB de vergaderingen van het Dorpsplatform voorbereiden. Er
zijn al zeven mensen die hierin willen meedoen, met een achtste worden
gesprekken gevoerd. Karel, Ko, Inger, Gert, Gijs van Brenk, Wim Hoogendoorn
en Martin de Vink doen in ieder geval mee. Piet geeft aan dat hij hoopt dat de
volgende vergadering concrete mededelingen kunnen worden gedaan over de
definitieve invulling van het DB, zodat Paul van het waarnemerschap is
verlost.
15. Begroting 2017.
De begroting is ongewijzigd vastgesteld.
16. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.
 Reem vindt het prettig het Dorpsplatform Zegveld bij te wonen, het is een
kritisch, maar plezierig platform, aldus Reem.
 Rebecca meldt dat met betrekking tot de vergunning voor het camperpak,
de digitale bezwaarmakers geen antwoord hebben ontvangen. De
gemeente zal dit uitzoeken,
 Mariette meldt dat er als gevolg van de thema avond over alcohol en
drugs, er een overleg komt tussen gemeente, jongerenwerk en Victas.
 Mariette merkt op dat niet overal bij de opstelplaatsen haken voor plastic
zakken zijn aangebracht. Margot gaat dit na. Inwoners kunnen voor het
plaatsen van haken op buurtverzamelplekken ook zelf bellen met het
Stadserf.
 John meldt dat langs de Bosweg – gemeente Nieuwkoop - nieuwe bomen
worden gezet.
 Sjaak complimenteert de gemeente met de werkzaamheden aan het asfalt
in de Meije. Hij vraagt om de bermen nog even na te lopen.
 Gerdi zegt dat de renovatie van huurwoningen niet altijd goed loopt,
Auto’s staan klem, etc.

 Margot vraagt aandacht voor de kerstwens actie. Deze kun je inleveren bij
de Coop en is bedoeld voor mensen die een zetje nodig hebben.
 Jacqueline geeft het Dorpsplatform een boekwerkje om uit te leren als
cadeautje.
17. Sluiting.
Piet sluit om 22.30 uur de vergadering en wenst allen prettige Kerstdagen en
een goede jaarwisseling.

Paul Vonk
Waarnemend secretaris

Vergaderschema 2017:
•

•
•
•
•

dinsdag 21 maart 2017
dinsdag 28 maart 2017
dinsdag 27 juni 2017
dinsdag 26 september 2017
dinsdag 19 december 2017

Let op! In de vergadering is 21 maart a.s. als eerstvolgende vergadering
genoemd. Deze datum blijkt bij de gemeente niet mogelijk, daarom is de 28e
maart 2017 de volgende vergadering.

**********

