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       Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de vergadering van het 
Dorpsplatform Zegveld op:   
 
Dinsdag 4 juli 2017 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
 
1. Opening vergadering.    
2. Mededelingen 

 Afronding hondenbeleid 
 Parkeerplaatsen De Koekoek 
 Voorrangsregeling woningtoewijzing 
 Aanbrengen slijtlaag brug bij Coöp 
 Beplanting naast brug bij Coöp 
 Brug in Zwarte pad vervangen 

3. Verslag vergadering 27 maart 2017  
 Tekstueel. 
 Naar aanleiding van. 

4. Ingekomen en verzonden stukken 
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Deze 
stukken kunnen worden ingezien bij de secretaris. 

5. Wegen: 
 Ophogen Slotenbuurt (advies kadergroep, leerpunten vorige projecten, verschil 

in benadering bewoners). 
 Hazekade (geasfalteerd, nieuwe belijning, bermen aangevuld) 
  Herstel schade deel Middenweg. 
 Uitkomst onderzoek afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o. 
 Herinrichting en ophoging Nijverheidsbuurt. 
 Dijkverhoging Meije.  
 Duikers in Rondweg en Oude Meije (gevaarlijk) 

6. Groen 
 Herplant Oude Meije (voorstel voor 51 nieuwe bomen) 
 Groenvervangingsplan ingediend voor overig buitengebied 
 Snoeien knotwilgen en particuliere heggen en struiken Meije (overhangend). 
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7. Woningbouw 

 Plan locatie Waldhoorn/Pionier.   
 Plan Weidz. 

8. Verkeer  
 Verkeersvisie ( zie bijlage met samenvatting). 
 Verkeerstelling (zie bijlagen).  

9. Zorg en Welzijn 
 Bibliotheek (zie verslag gesprek met directie +cijfers).  
 Verdwijnen HAP (zie ook bijlage openingstijden apotheken).  

10. Initiatieven snel internet  
11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt. 
12. Financiën 

 Baten en lasten 2016 
 Balans 31 december 2016 

13. Parkeerstroken Middenweg richting Meije (ideeën meegestuurd met agenda vorige 
AB-verg.)    

14. Sluiting.  
 
 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
 
Bijlagen:  

 Verslag 28 maart 2017. 
 Ingekomen en verzonden stukken 
 Balans en overzicht baten en lasten 2016 
 Openingstijden e.d. apotheken  
 Verslag buurtcomité  
 Verslag gesprek bibliotheek en cijfers bibliotheek 
 Nieuwsbrief Slotenbuurt 
 Tellingen Uitweg 
 Samenvatting verkeersvisie 

 
Vergaderschema 2017 (restant): 

 dinsdag 26 september 2017 

 dinsdag 19 december 2017 
 


