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       Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van  
dinsdag 19 december 2017 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
 
Aanwezig waren (38) 
Margot Stolk (voormalig dorpswethouder), Ronald van de Marel, Jacqueline Scheenstra 
(gemeente), Hans Haring (dorpswethouder), Manon Verheul, Jaap van de Knaap, Ko 
Kromwijk, Gert Koster, Karel van Houwelingen, Inger van Mourik, Martin de Vink en Gijs 
van Brenk (kaderleden), Corry Vink, Piet Brak en Paul Vonk (DB), Peter Spaanderman 
(Jorai), Manon Verheul, Jaap van de Knaap, Ko Kromwijk, Mees van Elk, Pascal Vonk, Gijs 
van Brenk, Dirk Blonk, Marinus Verhoeff, Dory Kooiman, Herman Groen, Dirk 
Hoogendoorn, Gerdi van Elk, Arjen Hoogeveen, Rebecca de Boer, Erik van de Hoeven 
(Siveo ’60), Jan Oudshoorn (Meije comité), Rinus van der Does (voormalig Dorpsagent), 
Herman Lekkerkerker (Welzijn), Mees Weststrate (Milandhof), Henk Oskam (Zegveld 
Zorgt), Tanja Tadelerhof (GroenWest), Jasper Vennik (Jorai), Cok Hoogerbrugge 
(participatieraad), Gert Gerritsen (Berichtgever), Henk van Dam, Job van Meijeren, 
Hendrie van Assem (raadsleden).  
 
Afwezig 
Peter Vermeij, Jelle Ypma, Jaap van der Does, Daphne Sturkenboom.  
 
 
1. Opening vergadering.     

Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Het is de laatste 
vergadering van 2017. Door verplichtingen van deze en gene – met name de 
fractievergaderingen - is het iets minder druk dan anders.  
  
Piet heet de nieuwe dorpswethouder Hans Haring een bijzonder hartelijk welkom. 
Hans stelt zichzelf voor. Bijzonder vond Hans het dat hij twee weken geleden de 
Zegveldse zwarte Piet (secretaris) welkom mocht heten.  
 
Margot neemt  vanavond afscheid als dorpswethouder. Margot was op 24 juni 2014 
voor het eerst aanwezig in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld. Piet 
benadrukt dat de verhouding en de wijze waarop met Margot is samengewerkt als 
bijzonder prettig is ervaren. Zij had aandacht voor specifieke lokale zaken en heeft 
veel dingen in gang gezet en gerealiseerd. Een recent voorbeeld dat Piet noemt is  
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het opknappen van de Nijverheidsbuurt. De openbare ruimte van de Nijverheidsbuurt 
ligt er heel slecht bij en dank zij Margo gaat het daarmee de goede kant op en wordt 
deze in het voorjaar van 2018 opgehoogd en opgeknapt! Het Dorpsplatform Zegveld 
wil Margot bedanken voor die ruim drie en half jaar dat zij zich als dorpswethouder 
voor het dorp heeft ingezet. Margot memoreert dat zij aantrad op het moment dat er 
gedoe was over de huur van de kunstgrasvelden van Siveo. Daarover heeft zij 
meermalen ‘’de degens met Paul’’. Dat ging soms scherp, maar altijd in goede harmonie 
en respect voor elkaar en zo herinnert zij zich ook het Dorpsplatform Zegveld. 
Margot vindt dan ook dat het niet háár verdienste is dat er veel dingen zijn 
gerealiseerd, dat dat mét elkaar gedaan is, met de volle betrokkenheid van de 
Zegvelders. En natuurlijk, zo geeft Margot aan, is zij er trots op dat de 
Nijverheidsbuurt, door een gezamenlijke inzet van ondernemers, Dorpsplatform 
Zegveld én de gemeente, nu eindelijk opgeknapt kan worden. Margo bedankt het 
Dorpsplatform Zegveld hartelijk voor de wijze waar zij met elkaar hebben 
samengewerkt en zij haar dorpswethouderschap heeft kunnen en mogen invullen. Het 
Dorpsplatform onderstreept haar waardering voor Margot met een flinke bos bloemen 
en een diner bon van – uiteraard – Spies en Spijs. Onder een warm applaus verlaat 
Margot de vergadering.  

2. Mededelingen  
 Straatverlichting Milandweg 

De straatverlichting is enige tijd uitgevallen en er is bij de gemeente aan de bel 
getrokken. Inger meldt dat het sinds donderdag weer in orde is.  

 Duikers Oude Meije 
Ronald meldt dat alle duikers zijn geïnspecteerd en binnenkort worden beoordeeld.   

 Watertappunt bij pannaveld 
Manon deelt mede dat de jongeren een jubileumprijs van het VSB-fonds hebben 
gewonnen en mede ook dankzij het Rabodichtbijfonds en de gemeente Woerden, 
een watertappunt kan worden gerealiseerd. De opening zal op 22 maart 2018, op de 
wereld waterdag, worden geopend.  

3. Verslag vergadering 26 september 2017  
 Het verslag wordt tekstueel ongewijzigd vastgesteld. 
 Naar aanleiding van het verslag: 

o Mees vraagt of er nog meer politieke partijen hebben gereageerd op de 
brief. Piet antwoord dat er reacties en bedankjes ontvangen zijn en 
iedereen uiteraard benieuwd is wat er in de verschillende 
verkiezingsprogramma’s terugkomt.  
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o Mees vraag naar de voortgang van de wijziging van de leverancier van het 

water. Hans merkt op dat de invloed via het aandeelhouderschap gering 
is. Omdat de inwoners klaarblijkelijk toch veel last hebben van de lagere 
waterdruk (van 4 naar 2,8) belooft de wethouder dit punt op te zullen 
pakken.  

o Gemeld wordt dat een lantaarnpaal bij de plastic container 
(parkeerterrein achter de Milandhof) en bij het kruispunt Middenweg-
Meij kapot is gereden. Ronald neemt dit mee.  

o Gerdi geeft aan dat zij mailtjes heeft gestuurd dat er bij de kerk aan de 
Hoofdweg een paar lantaarnpalen stuk waren en er één plat is gereden, 
maar zij krijgt geen antwoord.  

o Hans geeft naar aanleiding van het punt ‘elektrische oplaadpalen’ aan dat 
er binnenkort beleidspunten komen. Degenen die zich gemeld hebben 
krijgen bericht hierover, aldus Hans. 

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 en 
er zijn geen vragen over. 
Naar aanleiding van het overzicht vraagt Manon of MOP de volgende keer op de 
agenda kan terugkomen.   

5. Wegen: 
 Uitkomst onderzoek afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o. 

Piet geeft aan dat wij al erg lang op de resultaten van het onderzoek en voegt 
hieraan toe dat de bewoners hier er teleurgesteld over zijn. Ronald vertelt dat 
dit niet goed is niet teruggekoppeld. Hij geeft aan dat het niet is aangetoond 
dat er sprake wat van te veel pompen en dat dit het probleem zou zijn voor de 
versnelde verzakken van de net opgehoogde straten. Ronald geeft aan dat er 
peilbuizen zijn gezet. Gebleken is dat het grondwaterstand de ene keer lager 
was dan het polderpeil en de nadere keer weer hoger (dus water is toegevoerd). 
Mogelijk is er schade aan het rioolstelstel, aldus Ronald. Er zijn nog meer 
peilbuizen gezet en putten worden nagelopen om het probleem te achterhalen. 
Eind januari volgen de resultaten van het onderzoek, daarna volgt een 
rapportage. Deze zal ook (eind januari/begin februari) aan het Dorpsplatform 
worden toegestuurd, zodat dit de volgende keer kan worden besproken.   

 Ophogen Slotenbuurt 
Er is een informatieavond geweest, waarin veel vragen zijn gesteld. In de 
informatiebrief, die ook bij de stukken zat, zijn veel van deze vragen 
beantwoord. Manon vindt dat de communicatie niet optimaal was. Zo is pas een 
maand van tevoren bekend waar de leidingen lopen en wat dit voor gevolgen 
heeft voor het leeghalen van de tuinen. Gert merkt op dat er een paar weken  
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geleden met de groepje gesproken is naar aanleiding van het plan (discussie en 
omissie gemeente over het al dan niet aanpassen van een gedeelte van het plan).  
Gert geeft aan dat de gemeente het plan door wil laten gaan omdat zij 
vertraging vrezen. Gert adviseert even af te wachten tot de uitvoering en dan 
te kijken wat er nog gerepareerd moet worden aan het plan. Ko geeft aan dat 
een aantal jaren geleden de Hoofdweg is opgehoogd en dat toen door de 
aanwonenden een paar mensen naar voren is geschoven om namens hen de 
verbinding/spreekbuis te zijn naar de gemeente en dat dit goed werkte. Hij 
benadrukt dat je als groep wel een paar mensen naar voren moet schuiven, 
omdat anders iedereen gaat roepen.  

 Asfalteringswerkzaamheden Hoofdweg.  
Op 1 november hebben de asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden. Dit was 
ook bij het Dorpsplatform pas laat bekend. Op een deel van de Hoofdweg lag 
streetprint, dit is weggefreest. Een paar bewoners willen de streetprint niet 
terug, omdat dit meer geluidsoverlast geeft. Piet legt uit dat de inrichting van 
de Hoofdweg het resultaat was van een studie in 2002. Het Dorpsplatform 
heeft toen een werkgroep ingesteld, die vooral keek naar het aanzicht van de 
weg en de snelheidsberking. Streetprint was toen een van de oplossingen om de 
snelheid af te remmen Twintig omwonenden hebben petitie getekend dat zij de 
streetprint niet terug willen en hebben dit bij de gemeente neergelegd. Er 
wordt gekeken wat er nu moet gebeuren. Op dit moment lijkt het wel een 
racebaan en zeker als het regent is het erg glad. De verkeersveiligheid is erg 
belangrijk en omwonenden roepen voortdurend dat er iets aan de snelheid moet 
gebeuren, maar in de praktijk is hier maar beperkt draagvlak voor. Toen er 
destijds drempels werden voorgesteld is er ook maar één gekomen. Het 
Dorpsplatform vindt dat wij er als dorpsgemeenschap uit moeten komen. Henk 
merkt op dat op het zwarte deel nog belijning moet komen. Piet geeft aan dat 
dit niet met wintertemperatuur kan en even moet wachten. De aanwonenden 
zijn bereid meet te denken over oplossingen. Voorlopig zijn maatregelen even  
uitgesteld tot het voorjaar.  

 Dijkverhoging Meije. 
Jan (Meije comité) geeft aan dat pas geleden met het waterschap is gesproken.  
Ronald merkt op dat er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en het Waterschap over hoe zij hierin gaan samenwerken. In het 
eerste kwartaal van 2018 zullen de plannen worden opgesteld, daarna worden de 
bewoners geraadpleegd. De klankbordgroep wordt binnenkort geïnformeerd. 
Rebecca doet een verzoek om tijdig ondernemers te informeren, zodat zij ook 
hun klanten kunnen informeren.   
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 Vervanging brug Slimmewetering. 
De werkzaamheden zijn thans in uitvoering. Ronald geeft aan dat de gemeente 
wilde dat de Middenweg te allen tijde bereikbaar zou zijn, zodat er zo min 
mogelijk verkeer over Hazekade of via andere routes hoeven gaan. Dit is in 
aanbesteding meegenomen. Er is voor de fietsers ter plaatse een ‘bypass’ 
gemaakt. De tweede fase, medio januari, wordt het verkeer door een VRI  
geregeld. Medio maart moet het werk gereed zijn. Hij vraag dat - als er veel 
hinder is of negatieve ervaringen zijn, dit aan hem te melden.   

 Sneeuwruimen en strooien. 
De strooiroutes zijn bekend, een deel van Hazekade richting Meije is in de 
strooiroute meegenomen. Jaap strooit de route van de Boschsloot voor de 
ouderen naar de Milandhof bij. Er is een aantal gevaarlijke plekken, zoals de 
brug naar de Broeksloot, die tamelijk stijl is, waardoor het risico bestaat dat 
auto’s/andere weggebruikers de Milandweg op glijden en een stukje Nieuwstrat 
naar de school. Verder staan er bij putjes water wat gevaarlijk is als het gaat 
vriezen. Manon vraagt zich af of wij niet zelf bepaalde delen kunnen gaan 
strooien. De algemene teneur is dat er vroeger bekend was (van de Dool) waar 
er gestrooid moest worden en nu alleen het bestek wordt uitgevoerd. Verder 
wordt opgemerkt dat er een verschil is tussen strooien en sneeuwvrij maken.  
Hans geeft aan dat er een nieuwe aannemer is en dat hier mee wordt 
gesproken. Jan (Meije comité) merkt op dat overal de binnenbochten worden 
geschoven, maar in één richting, waardoor auto’s de berm in rijden. Hij stelt 
voor de route ook tegengesteld te rijden, zodat de gehele wegbreedte wordt 
geschoven.   

6. Groen 
 Herplanten bomen  

Ko geeft aan dat de gemeente bij hem is geweest met een tekening waarin 
kabels en leidingen zijn aangegeven. In de Meije komen wat minder bomen 
terug. Er worden géén Essen teruggezet i.v.m. de Essentaksterfte en leidingen. 
Ko heeft verder alles met de gemeente doorgesproken. Vanaf half februari 
wordt begonnen met de herplant. Weidz wordt later gedaan i.v.m. nieuwbouw. 
Ko meldt dat hij tevreden is over de samenwerking met de gemeente. 

 Uitvoering maaiwerk. 
Ronald merkt op dat het maaiwerk niet goed is uitgevoerd en er niet goed is 
gecommuniceerd. De samenwerking met de aannemer is niet goed bevallen. Er is 
een nieuwe aanbesteding gehouden en er komt dus een nieuwe aannemer.  
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7. Woningbouw 
 Plan locatie Waldhoorn/Pionier.   

Paul geeft aan dat er druk wordt overlegd en dat het nog best lastig is. Het 
streven is om het 1e half jaar 2018 te beginnen. Piet meldt dat e r22 inwoners 
zich in ieder geval hebben gemeld. 

 Plan Weidz. 
Het tennisveld moet als eerste worden verplaatst, In maart 2018 wordt 
hierover gesproken. Verder moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het 
DB zal in januari a.s.  een bezoek aan Bolton brengen. Gert Gerritse vraagt of 
de andere kant helemaal is afgevallen. Geantwoord wordt dat dit niet is 
afgevallen, maar er nog weinig beweging is.  

 Omzetten kantoorbestemming Boschsloot 26 naar appartementen. 
Een deel van het kantoor staat al een tijdje leeg. De eigenaar heeft gevraagd 
de kantoorbestemming om te zetten naar vier appartementen. Vooral het geluid 
vraagt aandacht, maar ook de parkeerplaatsen. Vier appartementen vergen toch 
weer zeven parkeerplaatsen, die dan weer bezet zijn en ten koste gaan van 
parkeergelegenheid van de Milandhof. Verder is het vreemd dat op andere 
locaties ontwikkelaars zelf voor parkeerruimte moeten zorgen en dit nu ten 
koste gaat van openbare parkeerplekken. Jacqueline geeft aan dat de  
omgevingsvergunning is ingediend. Vanuit de vergadering wordt gemeld dat de 
eigenaar het voornemen zou hebben geen vier appartementen te realiseren 
maar kamers voor de verhuur. Beneden zou een uitzendbureau worden 
gevestigd. Verder zou er een centrale keuken moeten komen voor de huurders 
van de kamers. Het Dorpsplatform is onaangenaam verrast. Bij een vorig plan 
(plint Florijn) had de gemeente niet overlegd met het Dorpsplatform en 
beloofde beterschap, maar nu is er wederom geen overleg geweest. Daarnaast 
vraagt het Dorpsplatform zich af wat de overwegingen zijn om dit zo om te 
zetten en of er geen alternatieven zijn en wat de omzetting betekent voor de 
leefbaarheid.   

8. Verkeer  
 Voetgangersverbinding Weidz 

Arjen stelt dat er ruimte genoeg is. Hij stelt voor het voetpad naast het 
fietspad te leggen, de tussenberm is immers breed genoeg. Paul is hier ook 
voor. De Zegvelders zijn het gewend en als zij een ‘rondje Branderpad’ 
wandelen, wat veel gebeurt, lopen zij ook over het fietspad. Daarnaast nemen 
wandelaars altijd de kortste route en zullen niet omlopen over de brug en dan 
linksaf langs de Milandhof. Ko vindt dat de knotwilgen in de berm in ieder geval 
moeten blijven staan.  
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Piet merkt op dat het voetpad ook aan de overkant langs hondenuitrenplaats 
kan worden gelegd. De kadergroep vindt de hoogte van de brug erg vervelend en 
vraagt of de brug niet verlaagd kan worden.  
Gert voegt hieraan toe dat dit veel zou oplossen, zeker ook met gladheid. 
Ronald stelt dat de brug zelf goed is, alleen de slijtlaag moet worden 
vervangen. Manon vraag of het voetpad niet langs het kaaspakhuis gelegd kan 
worden, richting het ‘Zwarte Pad’. Piet antwoordt dat dit in de toekomst ook de 
bedoeling is, maar dat het nu om de ontsluiting naar het dorp gaat. Manon 
vraagt of er met de gebruikers/bewoners van het complex is gesproken.  De 
conclusie is dat de vergadering het nog niet eens is over dit punt.  

 Werkzaamheden Oasen langs Milandweg.  
De werkzaamheden zullen tot medio april duren. Gestart wordt vanaf het  
Nieuwkoops deel. Er zal met kleinere werkvakken worden gewerkt, zodat de 
overlast voor fietsers beperkt blijft. Oasen heeft beterschap beloofd en de 
gemeente is in gesprek over de communicatie. Als aandachtspunt wordt 
meegenomen extra verlichting i.v.m. 

 Westelijke randweg.  
Er loopt een onderzoek naar een mogelijke Westelijke randweg, Begin 2018 zal 
het resultaat hiervan bekend zijn. Dit zal ook gevolgen hebben voor de 
verkeersdruk in het dorp. Het Dorpsplatform vindt dat dit meegenomen moet 
worden in de afwegingen.  

 Fietsvoorziening Hazekade. 
Jan geeft aan dat er een gesprek is geweest met de ouders van de kinderen uit 
Zegveld, de school en het buurtcomité. In januari a.s. is er een vervolggesprek.   

9. Zorg en Welzijn 
 Bibliotheek 

Er is gisteren een gesprek geweest tussen de gemeente, Welzijn woerden, het 
bestuur/directie van de bibliotheek en het Dorpsplatform. De Zegvelders ervaren 
een verschraling van het aanbod boeken en openingstijden en vrezen een 
‘sterfhuisconstructie’. Het bestuur/directie heeft expliciet aangegeven in Zegveld 
te willen blijven, maar zoekt wel naar manieren om de bibliotheek te versterken, 
zodat het aantrekkelijker wordt voor bezoekers en vrijwilligers. Hierbij is de 
bibliotheek van Harmelen als voorbeeld aangegeven. Vanuit het Dorpsplatform is 
aangegeven dat Harmelen wezenlijk anders is qua opzet dan in Zegveld. Harmelen 
had nog geen dorpshuis, wij hebben onze Milandhof.  
Ideeën en mogelijkheden worden verkend en er komt een interactieve bijeenkomst 
met alle partijen, zoals de vrijwilligers, Zegveld zorgt, Welzijn Zegveld, de 
Milandhof, de scholen, het Dorpsplatform Zegveld, de gemeente en het 
bestuur/directie van de bibliotheek.     
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Uitgangspunt voor het Dorpsplatform is wat goed is voor Zegveld. Daarnaast is in 
het gesprek stevige kritiek geuit hoe het bestuur/directie omgaat met de 
vrijwilligers (wat mogen zij, welke ruimte krijgen zij).  

 Alcohol en drugs 
Jacqueline geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de 
Milandhof, Siveo, Zegveld Zorgt, het Jeugdpunt en de gemeente over bewustzijn 
met betrekking tot alcohol en drugs. Er wordt over dit onderwerp nog een speciale 
thema-avond georganiseerd. Ook de EHBO Meije/Zegveld zal hierbij worden 
betrokken. Eric van de Hoeven geeft aan dat het vooral gaat om preventie.  

 HAP/SEH Gevolgen voor Woerden 
Hans geeft aan dat het Hofpoort ziekenhuis Woerden per 1 januari 2018 dicht 
gaat voor spoedeisende hulp. Hiervoor moeten de mensen naar de Leidsche Rijn of 
Gouda. Het idee voor een huisartsenpost is door de huisartsen in regionaal verband 
afgeblazen. De gemeente wilde dat anders, maar in formele zin gaat de gemeente 
daar niet over, aldus Hans. Aangedrongen is te communiceren wat er in bepaalde 
gevallen moeten worden gedaan. Gert geeft aan dat hij een aantal huisartsen heeft 
gebeld om te kijken of zij dit niet gezamenlijk wilden oplossen en dat er géén 
huisartsen waren die ‘neen’ zeiden. De apotheek is nog lastiger, hiervoor moet je 
naar Utrecht centrum. Dokter Quaak hangt een briefje in zijn praktijk op hoe te 
handelen. Verder is het mogelijk een taxi te bellen om geneesmiddelen thuis te 
laten brengen, als iemand niet in staat is deze te halen.  

10. Initiatieven snel internet  
Manon merkt op dat er op dit moment weinig nieuws is. Wel wordt er bij ophogen 
alvast lege mantelbuizen gelegd. Hans geeft aan dat de gemeente kijkt of er toch een 
kans is. Gert verwijst naar ontwikkelingen in de gemeente Ede.  

11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt. 
o Gert vraagt wanneer bomen met een grote kruin worden gesnoeid,  
o Gert constateert dat er in Zegveld nauwelijks Boa’s zijn, terwijl er best wel 

behoefte aan is. Gedeeld wordt dat Rinus, onze voormalige Dorpsagent, 
veelvuldig in het dorp aanwezig was en dat dit zeker positief werd ervaren.  

o Manon vraag om de bermen langs Milandweg beter aan te vullen. Er zitten  
kuilen in en dat is gevaarlijk.  

o Rebecca merkt op dat de strook grond bij de Koekoek stuk is gereden.  
o Zo spoedig mogelijk zal de secretaris een nieuwe datum prikken voor de 

volgende vergadering.  
 
12. Sluiting.  
 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 


