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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld op dinsdag 
28 maart 2017 in de Milandhof te Zegveld 
 
Aanwezig waren 
Margot Stolk (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Martijn 
Smits, (gemeente Woerden), Inger van Mourik, Ko Kromwijk, Manon Verheul, Cok 
Hoogerbrugge (participatieraad),  Herman Groen, Jan Oudshoorn en Sjaak Voorend 
(buurtcomité Stichtse Meije), Alex de Kruijf, Piet van Oostrum, Eric van de Hoeven 
(Siveo ’60), Gerdi van Elk, Mees van Elk, Rinus van der Does, Mees van Elk jr., Marinus 
Verhoeff, Dirk Hoogendoorn, Dirk Blonk, Rebecca de Boer, Juerd van de Burg, Job van 
Meijeren (raadslid), Hendrie van Assem,  (raadslid), Jaap van der Does (raadslid), Henk 
van Dam (raadslid), Mariette Rietveld (Zegveld Zorgt), Corry Vink (DB), Henk Oskam 
(Zegveld Zorgt), Dick Fierens, Anniek van de Burg (LTO), Gijs van Brenk, Piet Bremmer 
(DB), Peter Spaanderman en Jasper Vennik (Jorai), Tanja Adelerhof (GroenWest),  Piet 
Brak en Paul Vonk (DB) , Wout Verweij, Margriet Vermeij, Anton Berkelaar, Jelle IJpma 
(raadslid).  
 
Afwezig waren met kennisgeving 
Dorpsagent, Mees Weststrate, Karel van Houwelingen, dhr. Overeem, Jaap van der 
Knaap, Peter Vermeij, Gert Koster, Herman Vergeer, Arjen Hoogenveen.  
 
  
 
 
1. Opening vergadering.    

Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Het is vanavond de  
eerste vergadering van 2017 en de opkomst is enorm. Speciaal welkom ook voor de 
dorpswethouder en dorpsambtenaar en Martijn Smits die de presentatie voor zijn 
rekening gaat nemen en Ronald van de Marel zal vervangen. Welkom ook voor de 
aanwezige raadsleden en Tanja Adelerhof van Groen West. 
 
Piet geeft aan dat de vergadering verzet is naar 28 maart omdat een aantal trouwe 
bezoekers op de andere datum niet konden. Helaas heeft dit bericht een paar 
bezoekers niet bereikt, wellicht doordat de mail er door de spam is uitgefilterd.   
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2. Mededelingen 

 Afgebroken rioleringen Eikenlaan. 
Het onderzoek hiernaar is nog niet afgerond.   

 Overleggroep vervanging omgewaaide bomen. 
De gemeente wilde de omgewaaide bomen eerst niet vervangen. Na lang 
aandringen is er een gesprek geweest van de gemeente met de werkgroep 
bomen. De mogelijkheid is er nu toch om een plan in te dienen om de bomen te 
vervangen. Vanwege het seizoen zal dit later dit jaar plaatsvinden. Ko is al 
begonnen met een plannetje.   

 Compensatielijst bomen. 
De lijst blijkt zoek te zijn. Wij zullen nu zelf nagaan hoeveel bomen 
gecompenseerd moeten worden en zullen een voorstel doen om deze te 
vervangen, maar dan wel op een goede plek.  

 Legen ‘’Ooievaar’’. 
De Ooievaar functioneert prima. Ko beheert deze. Ko licht toe hoe  drie jaar 
geleden het idee werd geboren. Ries Voorend heeft met zijn leerlingen de 
Ooievaar gemaakt. Deze is vervolgens door Inger en Ko neergezet. Vorige week 
trof Ko een flinke zak met glas in de Ooievaar aan en deze week zakken met 
restafval. De gemeente is gevraagd om de Ooievaar te legen. Ko kreeg bericht 
dat dit €  125 euro ex btw per jaar zou gaan kosten. Ko was daar boos over, 
immers hij ruimt de rommel van een ander op om de buurt schoon te houden en 
heeft het gevoel hiervoor nu te worden gestraft. Margot vindt dat dit niet kan. 
Zij heeft op het stadhuis hierover overleg gehad en zegt toe dat de zakken 
met restafval gratis worden opgehaald. Ko kan dit melden bij 
afvalscheiden@woerden.nl.   

 Bibliotheek. 
Het bericht is ontvangen dat de professionele kracht wordt ontslagen en de 
rekken leeg raken. Piet geeft aan dat het Dorpsplatform het onderwerp 
Bibliotheek, dat als agendapunt in de vorige AB-vergadering aan de orde is 
geweest, verder wil oppakken. In het achterliggende kwartaal was hier geen 
gelegenheid voor.    

 Hondenbeleid.  
Het hondenbeleid is in uitvoering, er worden elke keer stapjes gezet. Nu 
moeten de afvalbakken nog worden gezet. De paaltjes voor de zones zijn 
geplaatst, sommige moeten nog even worden verzet. Daarna gaat er een 
duidelijke flyer door het dorp.  
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3. Verslag vergadering 20 december 2016  

 Tekstueel is het verslag ongewijzigd vastgesteld.  
 Naar aanleiding van het verslag:  

o Cok merkt op dat er bij de container voor plastic gisteren weer veel 
zakken naast stonden. Margot antwoordt dat de container drie keer per 
week wordt geleegd. Het Dorpsplatform stelt voor om naast de huidige 
container een tweede exemplaar te zetten als blijkt dat de container 
inderdaad vaak vol is. Margot zal dit meenemen naar het stadhuis.  

o Cok vraagt wat nu PMD is en noemt een paar voorbeelden. Margot geeft 
hierop  antwoord en verwijst naar de recycalmanagerapp 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afrogleap.wecycle.ma
nager&hl=nlRecycalmanagerapp die op dit soort vragen antwoord geeft of 
de website waar de info op staat.   
https://www.woerden.nl/inwoners/afval-milieu-en-
groenonderhoud/container-kliko. Verder komt er nog een keer een 
nieuwsbrief hierover.  

o Manon vraag wat er met de zoutkisten gebeurt. Piet antwoordt dat het 
wel eens zou kunnen zijn dat daar niets mee gebeurt omdat het niet juist 
is om inwoners hiervoor te vragen.  

o Manon stelt dat de buis bij de brug nabij de Broeksloot er nog steeds uit 
steekt en de kanten nog niet zijn aangevuld. Martijn meldt dat de resten 
er nu uit zijn en dat de bermen langs de weg, met name ook bij Siveo 
medio april/mei worden aangevuld.  

o Manon vraagt of de projectenlijst (MOP) toegestuurd kan worden. Paul 
zegt toe deze op de site te zetten.  

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 geen gebruik gemaakt.  

5. Project Speelplaatsen  
Martijn (beleidsmedewerker speelplaatsen) verzorgt de presentatie over het project 
speelplaatsen. Deze presentatie zal bij het volgende verslag worden gevoegd. Het plan 
is om mensen in beweging te krijgen. Alle kernen zijn bekeken,  dus ook Zegveld. Er 
zijn wijkwandelingen georganiseerd om alles langs te lopen. Hierbij is gekeken hoe de 
speelplaatsen er uit zien, welke waarde deze hebben voor de buurt, etc. Er zijn op 
zich voldoende speelplekken in Woerden, voor oudere kinderen zijn er misschien wat 
minder. Ook de ‘’informele’’ speelplekken zijn bekeken, dit zijn grasveldjes  waar 
kinderen op spelen en hiervoor soms zelf spullen  meenemen. Verder zijn er soms 
speelkisten op schoolpleinen. In de Hobbemastraat wordt zelfs op woensdag een 
stukje straat afgezet om de kinderen er op te laten spelen. Er is een enquête geweest 
via internet, waarop vanuit Zegveld geen reacties zijn ontvangen. Uit de overige 
reacties kwam naar voren dat  sommige speelplekken wel de uitdaging missen. Soms 
wordt er ook in slootjes gezwommen. In Zegveld is er een hartstikke  
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leuke speeltuin   (Robbedoes). De gemeente wil kleine plekken omvormen tot 
speelpleintjes waar kinderen  hun eigen spelletjes kunnen doen.  
In Zegveld hoeft er niet zo veel te worden heringericht, wel zal het speelplein van de 
Jorai worden aangepast. In de Clausstraat zal na de woningbouw een goede speelplek 
komen. Bij de Elzenlaan en Broeksloot worden (op het moment dat deze vervangen 
moeten worden) de speelplekken omgevormd. Bij de nieuwbouw ‘’Weidz’’ komt een 
nieuw speelplekje. Corry merkt op dat bij de wandeling vorig jaar in de Broeksloot 
aangegeven is dat de bodem van het speelplaatsje achter de Broeksloot niet goed was  
aangelegd, Martijn antwoordt dat dit bij de ophoging met kunstgras wordt hersteld. 
Piet vraagt of de speelplaats van de Jorai buiten schooltijden openbaar is. Martijn 
antwoordt dat dit nu al zo is. Dit jaar zullen wat toestellen worden vervangen en in 
overleg met de school wordt het plein groener gemaakt. Peter vraagt in het kader van 
de decentralisatie schoolgebouwen aandacht voor het groen om de school.  

6. Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders. 
Op 25 januari jl. organiseerde de gemeente een informatie avond die redelijk goed 
bezocht  was. De klusboerderijen, die in beeld waren, zijn niet beschikbaar of 
verkocht. Er worden nu twee huurwoningen ingezet voor de opvang van twee gezinnen, 
zodat zij ook steun aan elkaar hebben. Margot voegt hieraan toe dat twee gezinnen 
onderdeel zijn van het aantal statushouders waarvoor de gemeente een taakstelling 
heeft. De versnelling sociale woningbouw  (onder andere nodig i.v.m. de taakstelling 
statushouders) heeft geen consequenties voor de kern Zegveld. Piet Bremmer vraagt 
hoe de bedoelde gezinnen  worden begeleid. Jacqueline antwoordt dat 
Vluchtelingenwerk de stakeholders zal benaderen. Ko vraagt of in Zegveld al 
statushouders/vluchtelingen worden opgevangen. Cok geeft aan dat in de 
Populierenlaan een gezin woont, deze wordt begeleid. Henk Oskam geeft aan daar 
graag bij betrokken te worden om verbindingen te leggen. Tanja neemt dit mee. Piet 
Brak voegt hieraan dat  onze Zorgcoöperatie natuurlijk ook beschikbaar zal zijn.  

7. Bruggen 
 Middenweg bij Coöp. 

De leuning is geplaatst, er moet nog beplanting  komen. Hiervoor is een 
plannetje gemaakt dat is afgestemd met Piet Bremmer en Ko en Piet. De 
slijtlaag wordt in april/mei aangebracht. Dan zal weer een omleiding worden 
ingesteld, dit zal worden aangekondigd. 

 Middenweg over Slimwetering. 
De gemeente is met de voorbereiding bezig. De gasleiding wordt verplaatst. De 
uitvoering vindt medio september plaats en is eind dit jaar gereed. Gedacht 
wordt er één brug van te maken, zodat er ook geen omleiding nodig is. Eerst 
wordt de ene helft aangelegd, daarna de andere helft. Met verkeerslichten kan 
de passage worden geregeld. Informatie volgt nog. Manon vraagt of tractoren 
er ook langs kunnen. Martijn antwoordt dat daar wel vanuit wordt gegaan.  
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 Zwarte pad.  

De brug wordt vervangen, hierover is een brief naar de omwonenden gestuurd. 
De vervanging vindt plaats in mei. De brug wordt iets smaller. Henk Oskam 
vraagt om de brug nabij  de Broeksloot even te vegen.  

8. Wegen 
 Ophogen Korensloot/Broeksloot. 

Martijn licht toe dat in het 2e kwartaal van dit jaar aan de raad zal worden 
voorgelegd welke methode toegepast zal worden. Margot geeft aan dat de 
aanbesteding nog in 2017 gedaan kan worden en de werkzaamheden begin 2018 
starten. Corry stelt dat het asfalt in de Broeksloot beschadigd is en er kuilen 
in de weg zijn. De gemeente zal dit met voorrang bekijken.   

 Herinrichting en ophoging Nijverheidsbuurt. 
Op 4 april is er een informatieavond met de ondernemers van de 
Nijverheidsbuurt omdat er meer moet gebeuren dan eerst werd gedacht. De 
planning is nu om de weg eind dit jaar/begin volgend jaar met EPS op te hogen 
en het gebied te herinrichten.   

 Herstel schade Middenweg (binnen bebouwde kom), Dwarsweg/Hazekade. 
De gemeente is bezig met het offertetraject, de uitvoering vindt plaats in het 
2e/3e kwartaal van dit jaar. Het onderhoud aan de Dwarsweg vindt plaats in 
2018. Mocht de aanbesteding van het werk aan de Middenweg en Hazekade 
meevallen, dan zou de Dwarsweg  wellicht alsnog in 2017 kunnen. Henk Oskam 
merkt op dat de Hoofdweg ook slecht wordt en vraagt wanneer deze voor het 
laatst is opgeknapt. Piet Brak antwoordt dat in 2002 een reconstructie 
(gedeelte binnen bebouwde kom) heeft plaatsgevonden.  

9. Woningbouw 
 Locatie voormalige openbare school (Waldhoorn). 

Piet licht toe dat op die locatie levensloopbestendige woningen komen en a.s. 
donderdag een informatieavond voor de omwonenden wordt gehouden, waar het 
plan wordt gepresenteerd. GroenWest gaat dit presenteren. In de loop van het 
jaar wordt een informatie avond voor kandidaten gehouden. Manon vraagt 
hoeveel woningen er komen. Piet antwoordt dat dit er eerst 16 zouden zijn, 
maar dat  er - vanwege de parkeeropdracht - nu 14 komen .  

 Plan Weidz. 
De vorige vergadering heeft Arjan Ton de ontwikkelingen geschetst. Jacqueline 
geeft aan dat op dit moment intensieve gesprekken plaatsvinden die  tot een 
definitief besluit moeten leiden. Margot voegt hieraan toe dat het einde van de 
onderhandelingen nu  echt in zicht is. De tennisvereniging is in overleg met 
Bolton en het wachten is op de overeenstemming tussen deze partijen. Paul 
voegt hieraan toe dat in de ALV van de tennisvereniging is gezegd dat het de 
bedoeling is dat vóór de zomer de contracten getekend worden. Margot merkt 
op dat dan meteen de extra lantaarnpalen richting Siveo kunnen  worden 
meegenomen.  
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10. Parkeerplaats de Koekoek 

De verharding is, zoals bekend, door het Recreatieschap  weggehaald. Sjaak meldt dat 
er een plannetje is gemaakt en bij de koersgroep is ingediend. De koersgroep vond dit 
echter niet creatief genoeg en ondersteunt het plan niet. Het buurtcomité  zoekt  nu 
contact met de gemeente. Piet vult aan dat er wellicht met een gemeentelijke 
bijdrage en zelfwerkzaamheid mogelijkheden zijn. Jacqueline geeft de mogelijkheden 
hiertoe aan, via een stimuleringssubsidie uit de pot voor burgerinitiatieven. Sjaak 
geeft aan dat het buurtcomité het bankje ook terug wil. Jacqueline oppert dat dit 
wellicht ook via het initiatiefbudget kan. Er is draagvlak bij Dorpsplatform en dit is 
ook bij andere projecten zo gerealiseerd, aldus Jacqueline.  

11. Onderwerpen Meijecomité (o.a. evaluatie snoeironde) 
Het snoeiwerk is uitgevoerd zegt Sjaak. De knotwilgen vragen echter een andere 
aanpak, die groeien  nu over de weg en het verkeer heeft daar last van, zeker omdat 
er veel toeristisch verkeer is.  
Verder staan hier en daar  particuliere heggen en aanplanten  volgens Sjaak op 
gemeentegrond . De gemeente zou de particulieren moeten  verplichten tot snoeiwerk, 
zeker omdat de verkeersveiligheid in het geding is. Margot stelt dat als de veiligheid 
in gevaar is, er iets aan moet gebeuren en stelt voor om een rondje met de 
groenmedewerker te maken. Martijn neemt dit mee.  

12. Plan van inwoner voor parkeerstrook Middenweg en los- en laadplaats kruising 
Middenweg-Dwarsweg 
De stukken zijn met de agenda meegezonden. De plannen zijn ingediend door Rebecca 
en de koersgroep weet er van. Omdat Rebecca eerder weg moet gaat dit punt naar de 
volgende vergadering. Piet licht  toe dat de kadergroep (nieuwe structuur) hiernaar 
heeft gekeken en hierover twijfels heeft. Manon stelt dat de losplaats beter aan de 
andere kant van de weg gesitueerd kan worden, en dus niet bij het fietspad. Piet 
voegt hieraan toe dat er bovendien sprake is van zachte grond en de realisatie grote 
uitgaven gaat  vergen.  

13. Geriefbosjes (twee beschermde bosjes zijn gerooid zonder vergunning). 
In het poldergebied van Zegveld liggen geriefbosjes, die volgens de 
bestemmingsplankaart een beschermde status hebben. Ze staan op de kaart met de 
aanduiding “waardevol landschapselement”. Najaar 2016 kwam bij het Dorpsplatform 
een brief binnen van een inwoner over het zonder vergunning rooien van een 
geriefbosje door de eigenaar. De inwoner had eerder contact gezocht met het 
Waterschap, de Provincie en de Gemeente maar steeds werd hij van het kastje naar 
de muur gestuurd. Het bestuur van het Dorpsplatform heeft toen de kwestie 
opgepakt en na informatie te hebben ingewonnen besloten om bij de gemeente 
Woerden een officieel verzoek tot handhaving in te dienen. Inmiddels was bij het 
Dorpsplatform een melding binnengekomen dat een andere eigenaar van een 
geriefbosje ook bezig was dit bosje op te ruimen, hiertegen is door de gemeente 
direct opgetreden. Begin maart 2017 heeft de gemeente aan beide grondeigenaren 
per brief opdracht gegeven de gerooide geriefbosjes vóór 1 december 2017 te  
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herstellen. De gemeente is van plan om aan alle eigenaren van geriefbosjes een brief 
te sturen om te wijzen op de beschermde status van deze vaak eeuwenoude stukjes 
polderlandschap. 
 Ko licht verder toe dat de geriefbosjes ondermeer  bedoeld waren om koeien te 
begraven die waren doodgegaan aan miltvuur. De besmetting zou volgens Ko 70-80 
jaar kunnen duren. Het is dus ook een risico om de geriefbosjes  op te ruimen!  
Jan Oudshoorn wijst op de bosjes die (optisch) een onderdeel vormen van de 
landscheiding tussen Rietveld en Zegveld (westelijk deel). Sommige van deze bosjes 
lopen gevaar door achterstallig onderhoud. Piet zegt dit te zullen aankaarten bij de 
gemeente. 

14. Snelheidscontrole en veiligheid Hoofdweg en Milandweg 
Vorig jaar is er nog een mail binnengekomen over het te hard rijden op de Hoofdweg. 
Naar aanleiding van het dodelijk ongeluk vorige week op de Milandweg, stond er een  
artikel in het AD. Piet is gebeld door een journalist. Hij heeft aangegeven dat wij  
machteloos staan omdat het niet zozeer aan de weg ligt, maar aan de weggebruiker. 
Die rijden veel te hard . Overigens bleek er ten aanzien van het recente ongeluk op de 
Milandweg geen sprake te zijn van  fysieke oorzaken door de inrichting van de weg. 
Ook Wout merkt op dat er door automobilisten te hard wordt gereden. Paul voegt er 
aan toe dat dit ook overdag het geval is. Margot stelt dat er niet gehandhaafd wordt, 
maar dat de Zegvelders ook geen snelheidsremmende maatregelen zouden willen. Paul 
antwoordt dat dit wellicht voor de Hoofdweg zou kunnen gelden omdat daar veel 
huizen staan, maar voor de Milandweg niet. Meerdere keren heeft het Dorpsplatform 
geijverd om nabij Siveo hoge drempels aan te brengen. Ko stelt  dat er niet 
gehandhaafd wordt. Hij ziet bij de Hoofdweg nooit politie om op snelheid te 
controleren. Hij wijst ook op de situatie bij het Thomashuis. De bewoners hebben wat 
meer tijd nodig om over te steken en ook dit levert gevaar op. Job constateert dat op 
de Milandweg verschillende maximumsnelheden gelden. Daarnaast komt er als gevolg 
van Weidz wellicht een oversteek bij. Hij oppert om het eerste deel Milandweg 
anders te gaan regelen. Dit zal bij de projectleider worden ingebracht. Dirk Blonk 
merkt op dat op de Hoofdweg grote vrachtwagens  over de rand tijden. Dit komt door 
de beperkte breedte maar ook door de lantaarnpalen die over de weg steken. Margot 
vraagt de aanwezige raadsleden om het punt van handhaven mee te nemen. Piet stelt 
voor dit punt in de kadergroep te  bespreken. 

15.   Het verkeersgedrag van bezoekers van de coffeeshop bij Blokhuisbrug wordt ter 
sprake gebracht. Er wordt half op de weg geparkeerd en er wordt op  
 
de weg gedraaid. Margot geeft aan dat - als het kruispunt op de schop  gaat - 
hiernaar gekeken zal worden. Voor de fietsers is de situatie verbeterd, doordat de 
voorrangsregeling is aangepast.  
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16. Initiatieven snel internet  

Manon meldt dat er een nieuwe medewerker  bij de gemeente is, die zich hiermee 
bezig houdt. Ook is er een site en is er op 19 april a.s. om 19.00 uur een informatie 
avond in de Kalsbeekschool. Verder is er volgens Manon niet veel nieuws te melden. 
Nogmaals wordt gepleit om bij de ophoging van de Nijverheidsbuurt, en de 
Slotenbuurt en de aanleg van Weidz rekening te houden met de mogelijkheid van 
glasvezel. 

17. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
- Bij het Dorpsplatform Zegveld is een melding van een inwoner binnengekomen dat 

twee duikers bij de Oude Meije (bij vd Knaap en van de Vliert) slecht zijn. Henk 
Oskam geeft aan dat hiervan ook sprake is bij een duiker aan het einde van de 
Rondweg nabij de Milandweg. De gemeente zal hiernaar kijken. 

- Piet meldt dat er helaas nog geen nieuwe secretaris is gevonden. 
- Ko meldt dat de gemeente Nieuwkoop langs de Bosweg 40 omgewaaide bomen 

heeft herplant. In Nieuwkoop wordt er op dit punt vlotter gehandeld dan in 
Woerden. 

- Herman brengt het voorstel in om  het Zwarte pad, voortaan schoolpad te noemen. 
Het Dorpsplatform is hier niet voor. De naam ‘’Zwarte pad’’ is een historische naam  
die al  gebruikt wordt zolang het pad er ligt.  

- Het achterpad tussen de Dorpsstraat en de Julianalaan is opgehoogd en voorzien 
van nieuwe riolering, waarvoor complimenten gemeente. Eric meldt dat achter de 
Nieuwstraat nog een hele oude rioolbuis ligt, die problemen geeft. De gemeente 
neemt dit mee.   

- Cok oppert, in verband met het feit dat er volgend jaar 
gemeenteraadsverkiezingen zijn, een wensenlijst op te stellen.  

- Manon vraagt naar het percentage sociale huurwoningen dat aan Zegvelders wordt 
toegewezen. Paul zal aan Tanja Adelerhof (GroenWest) de jaarlijkse lijst 
opvragen.  De kernbinding voor Zegvelders, waardoor woningen eerst aan 
Zegvelders worden aangeboden, geldt nog steeds .  

18. Sluiting.  
Piet dankt een ieder voor haar/zijn inbreng en sluit de vergadering.  

 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
Vergaderschema 2017: 
 dinsdag 27 juni 2017   

LET OP WORDT 4 JULI A.S.  

 dinsdag 26 september 2017 

 dinsdag 19 december 2017 
 


