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       Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van  
dinsdag 3 april 2018 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
 
Aanwezig waren (32 personen) 
Ronald van de Marel (dorpsambtenaar) Hans Haring (dorpswethouder, ), Henk van Dam, 
Manon Verheul, Jaap van der Knaap, Corry Vink, Piet Brak en Paul Vonk (DB), Jan van 
Amerongen, Pascal Vonk, Marinus Verhoeff, Inger van Mourik, Gijs van Brenk, Karel van 
Houwelingen, Gert Koster (kaderlid), Dory Kooiman, Herman Groen, Dirk Hoogendoorn, 
Gerdi van Elk, Arjen Hoogeveen, Sjaak Voorend en Jan Oudshoorn (Meije comité), Mees 
Weststrate (Milandhof), Martijn Beukers, Henk Oskam (Zegveld Zorgt), Jasper Vennik 
(Joraï), Cok Hoogerbrugge (participatieraad), Gert Gerritsen (Berichtgever), Job van 
Meijeren (raadslid), Jurd van de Burgt en Rebecca de Boer (Blauwe Meije), Hans van 
Kesteren en Piet Bremmer (Zegveld Zorgt), Herman Lekkerkerker (Welzijn Zegveld).  
 
Afwezig 
Jaap van der Does, Peter Vermeij, Bram Angenent, Mees van Elk, Piet van Oostrum, 
Hendrie van Assem, Jelle Ypma, Dirk Blonk, Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), 
Tanja Adelerhof (GroenWest), Ko Kromwijk, Daphne Sturkenboom (wijkagent) 
 
 
1. Opening vergadering.     

Piet opent de vergadering en heet een ieder welkom. Bijzonder welkom voor de 
dorpswethouder Hans Haring; Hans moet om 20. 30 uur al weer weg vanwege 
verplichtingen elders. Piet deelt mede dat Ko Kromwijk helaas niet aanwezig kan zijn. 
Ko is getroffen door een hersenbloeding en is hiervan herstellende. De vergadering 
wenst Ko een spoedig herstel toe. Jacqueline is vanwege een verhuizing verhinderd. 
De politieke partijen zijn niet aanwezig. Dit zal wellicht te maken hebben met de 
verkiezingen en de daarop volgende coalitiebesprekingen. Verder blijken sommige 
aanwezigen niet alle stukken te hebben ontvangen en/of konden sommige stukken niet 
worden geopend. Omdat anderen de stukken wel hebben ontvangen en konden openen, 
heeft dit waarschijnlijk te maken met de instellingen van de ontvangers.  
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2. Mededelingen,  
 Duikers Oude Meije. 

De duikers zijn aangeheeld.  
 Watertappunt bij pannaveld 

Het watertappunt is  onlangs officieel in gebruik genomen. Het is een prachtig 
initiatief van een aantal Zegveldse jongeren en het watertappunt is prachtig 
geworden. 

 Antieke lantaarnpalen in dorpskern 
De lantaarnpalen zijn gerepareerd.  

 Bomen snoei Berkenlaan-Kastanjelaan  
De bomen zijn gesnoeid. 

 Pontje Uitweg  
Er worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden duren wat 
langer dan gepland omdat het pontje meteen ‘hufterproof’ wordt gemaakt, 
ondermeer met een tijdslot.  

3. Verslag vergadering 19 december 2018  
 Het verslag is tekstueel ongewijzigd vastgesteld. 
 Naar aanleiding van het verslag: 

o Manon vraagt of er nog nieuws is over de waterdruk. Piet antwoordt dat 
er geen nieuws is. Het blijkt toch dat meerderen, naast de inwoners zelf, 
er last van hebben. Zo zijn er vragen gesteld over de waterdruk op het 
bedrijventerrein in het kader van het bluswater, heeft de Milandhof last 
van de lagere waterdruk bij haar bedrijfsvoering en heeft ook Siveo last 
van de lagere waterdruk bij de douchegelegenheden en leidt dit ook tot 
kosten. De gemeente wordt gevraagd een brief te schrijven naar het 
waterleidingbedrijf. Er zijn namelijk oplossingen om de waterdruk te 
herstellen, door het plaatsen van een pomp. De gemeente zegt toe op 
korte termijn een brief te zullen sturen. 

o Verder wordt gevraagd of er ontwikkelingen zijn met betrekking tot het 
zout strooien, immers er is een nieuwe aanbesteding geweest. Gerdi 
heeft een raadslid gesproken over het rondje Middenweg, Eikenlaan, 
Willem Alexanderstraat, Molenweg, en deze gaf aan dat het strooibeleid 
op de raadsagenda zou komen. Job belooft dit nog eens onder de 
aandacht van het college te brengen.  

o Gert merkt op dat het wegdek bij de brug naar de Broeksloot erg slecht 
is, niet goed gerepareerd is en dit gevaarlijk is.  

o Op een vraag vanuit de vergadering over de gaten in de berm langs de 
Milandweg, zegt Ronald toe dit op te zullen nemen met zijn collega’s.  

o Op een vraag vanuit de vergadering over een diepe rand langs de weg bij 
de  Blauwe Meije zegt Ronald toe dit op te zullen nemen met zijn 
collega’s. 
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o Martijn geeft aan dat de bomen langs de Broeksloot (achter Broeksloot, 
aan de waterzijde) niet zijn gesnoeid en dit risico’s oplevert bij een 
storm. Ronald antwoordt dat dit normaal wel gebeurt als er 
gebaggerd wordt en zegt toe dit op te zullen nemen met zijn 
collega’s. 

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. Manon heeft hieruit enkele stukken 
opgevraagd. Behalve het rapport over de verzakkingen rondom de Eikenlaan, 
Lijsterbeslaan, Populierenlaan, Elzenlaan en Esdoornlaan (was nog concept) zijn deze 
stukken toegezonden.  
o Gerdi vraagt naar de ‘vreemde’ lantaarnpaal aan de Hoofdweg (bij huisnr. 134) . 

Hierover is nog niets bekend.  
5. Wegen: 

 Uitkomst onderzoek afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o. 
Er is – na lang aandringen door het Dorpsplatform – eindelijk een concept 
rapport binnen over de mogelijke oorzaak van de plotselinge verzakkingen. De 
verzakkingen worden mogelijk veroorzaakt door rioleringsproblemen. Er is 
wellicht sprake van lekke rioolputten, waardoor grondwater uit de omgeving van 
de putten weglekt via de riolering. Hierdoor komt de veengrond droog te liggen 
en zakt in. Er vindt nader onderzoek plaats, waarbij ook de leverancier van de 
putten betrokken is.  Het Dorpsplatform betreurt de gang van zaken, temeer 
omdat de ophoging veel geld heeft gekost en juist het zakken moest vertragen. 
Door de problemen lijken deze maatregelen helaas geen effect te hebben. De 
gemeente komt binnenkort met een plan van aanpak. Het Dorpsplatform vraagt 
nadrukkelijk aandacht voor het volgende: 

o Het rapport wordt in definitieve vorm aan het Dorpsplatform gestuurd 
en is dan openbaar; 

o In het rapport moet duidelijk staan welke oorzaken er toe leiden dat 
grote delen van de net opgehoogde straten zo snel verzakken; 

o In het plan van aanpak worden maatregelen aangegeven om verdere 
verzakkingen te voorkomen; 

o In het plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze de bewoners 
worden geïnformeerd; 

o In het plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze de aanwonenden 
schadeloos worden gesteld voor extra gemaakte kosten; 

o In het plan van aanpak wordt aangegeven hoe voorkomen wordt dat dit in 
toekomstige ophogingen wederom plaatsvindt.  

 
De stukken zullen in de werkgroep ‘ophoging Broeksloot’ worden besproken. 
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 Ophogen Slotenbuurt. 

Op 11 april 2018 vindt er een informatie avond plaats met de aanwonenden. Het 
werk is inmiddels aanbesteed en de bewoners zijn door een ‘bewonersbrief’ 
geïnformeerd (was bijlage bij de agenda).  

 Ophogen Nijverheidsbuurt. 
Bij de Nijverheidsbuurt is een lekkage in de riolering ontdekt doordat er 
schommelingen in de grondwaterstand werden waargenomen.  Verwacht wordt 
dat het werk nu binnen enkele maanden kan starten.  

 Brug Slimmenwetering. 
De brug is klaar en ziet er perfect uit, complimenten aan de gemeente! Het 
Meije comité constateert dat vanaf de Meije gezien er wel een flink verval zit 
in het wegdek net na de brug. Zij vragen voorts of in het middenstuk (betonnen 
deel tussen hoofdbrug en rijbaan) er een afbakening  o.i.d. geplaatst kan 
worden omdat bij mist je het risico loopt dat je van de rijbaan op het fietspad 
komt  of andersom.   

 Dijkverhoging Meije (kering water Nieuwkoopse plassen).  
Sjaak geeft aan dat er sprake is van een goed overleg met de bewoners en het 
Meije comité. Het is een zéér complex project  omdat op sommige delen de dijk 
flink opgehoogd moet worden, er huizen dicht tegen de weg staan, etc. Elk 
perceel heeft hierdoor zijn eigen aanpak. Daarnaast zijn er – naast de 
aanwonenden  -  veel partijen bij betrokken, zoals het waterschap, de gemeente 
Bodegraven, de gemeente Woerden en de provincie. Overigens is de hoogte van 
de Meijedijk niet het enige probleem, maar ook de instabiliteit van de 
Meijedijk.  

6. Groen 
 Herplanten bomen Oude Meije. 

Ko was – vanwege zijn deskundigheid - nauw betrokken bij de plannen. Omdat Ko 
is uitgevallen, heeft Piet dit overgenomen. De bomen zijn inmiddels geplant. 
Soms was er door de aanwezigheid van kabels en leidingen geen ruimte en zijn 
er hakhoutbosjes geplant. Rebecca merkt op dat op de kruising Middenweg-
Meije het groen erg hoog is.  

7. Woningbouw 
Het Dorpsplatform Zegveld is zeer ongerust en ook wel een beetje ontstemd dat de 
woningbouwplannen in Zegveld zoveel vertraging ondervinden. Er zijn visies 
vastgesteld waarin staat hoeveel woningen er jaarlijks moeten worden gerealiseerd , 
maar daaraan houdt de gemeente zich niet. Op deze wijze loopt de vitaliteit en 
leefbaarheid van het dorp gevaar. Voorzieningen kunnen hierdoor moeilijker in stand 
worden gehouden (winkels, Milandhof, bibliotheek, scholen) maar ook verenigingen 
krijgen het op den duur moeilijk omdat er minder instroom van jeugd is en op den duur  
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ook het aantal kaderleden zal afnemen. Meerdere partijen hebben dit punt in hun 
verkiezingsprogramma staan en het Dorpsplatform hoopt dat er op korte termijn nu 
echt wat gaat gebeuren. Cok voegt aan dit punt toe dat er in de afgelopen vier jaren 
veel positieve dingen zijn bereikt voor ons dorp, maar dat er ten aanzien van de 
woningbouw   nul  woningen zijn gebouwd en de gemeente hiervoor een  nul krijgt! 
 Plan locatie Waldhoorn/Pionier.   

Plannen voor deze locatie zijn al enkele jaren in voorbereiding, maar tot 
concrete realisatie heeft dit nog niet geleid. Het DB van het Dorpsplatform 
Zegveld heeft meerdere gesprekken gevoerd met GroenWest en gemeente, 
maar de partijen lijken vooral naar elkaar te kijken in plaats van de handen 
ineen te slaan en tot realisatie over te gaan. Ook lijkt het of de regels met 
betrekking tot de bouw wel erg strak worden bepaald. Het DB heeft nu bereikt  
dat alle partijen, Gemeente, GroenWest, Zegveld Zorgt en het Dorpsplatform 
Zegveld om tafel gaan met de aan zichzelf opgelegde opdracht om er nu uit te 
komen en de laatste hindernissen uit de weg te ruimen. Dit gesprek zal op 20 
april a.s. plaatsvinden. Job heeft over de woningbouw in Zegveld ( en in geheel 
Woerden)  vragen aan het college gesteld, maar heeft hierop nog geen 
antwoord gekregen.  

 Plan Weidz. 
De eerste plannen van het Dorpsplatform Zegveld en Bolton dateren al weer 
van bijna tien jaar geleden. De realisatie verloopt echter zéér moeizaam. De 
eisen met betrekking tot de bodemverbetering  wijzigen steeds weer. De ene 
keer zou het totale gebied met zand worden opgehoogd om zetting te krijgen, 
een andere keer zouden er drijvende woningen moeten komen en daarna kwam 
het plan om de openbare ruimte  helemaal  te ontgraven. Kortom, elke keer 
nieuwe eisen en het komt maar niet van de grond. Het Dorpsplatform is hier nu 
wel eens klaar mee en wil dat er snel gebouwd wordt, voorkomen moet worden 
dat de stekker uit de plannen wordt getrokken. De wethouder neemt dit mee 
naar de organisatie.  

 Wijziging bestemming kantoor Boschsloot 26. 
Er is nog geen vergunning verleend voor het omzetten van kantoorbestemming 
naar woonbestemming. Er wordt in ieder geval géén toestemming verleend voor 
een gezamenlijke huisvesting (het moeten dus separate woningen zijn en géén 
groepsverblijf met gezamenlijke keuken, badkamer, etc.). Het is de gemeente 
bekend dat op dit moment sprake is van bewoning, zonder dat hiervoor reeds 
een vergunning is verleend. Het is duidelijk dat de exploitatie van de Milandhof 
géén nadelige gevolgen mag hebben door het omzetten naar de bestemming 
woningen. Als er aanpassingen moeten komen in het kader van geluid, 
brandveiligheid, e.d. , dan zal de eigenaar van de Boschsloot 26 hiervoor moeten 
zorgen.  
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8. Verkeer  

 Verkeerssituatie oude dorpskern  
Het is  de bedoeling dat het streetprint op de weg in de oude dorpskern 
terugkomt.  Vanwege een verzoek van aanwonenden is dit nog even opgehouden. 
Het streetprint is in 2002  aangebracht als verkeersremmende maatregel en 
ter verbetering van het aanzicht van het dorp. Andere oplossingen als drempels 
en chicanes om de snelheid omlaag te krijgen werden destijds door de 
aanwonenden afgewezen. Het rode asfalt dat er nu ligt is wel duidelijk stiller, 
maar is bij regen en vorst  een stuk gladder. Op dit moment wordt de 
geluidsbelasting van diverse typen wegverharding  uitgezocht. Met de 
aanwonenden zal daarna overlegd worden hoe nu verder.  
Het Dorpsplatform ziet een relatie tussen de verkeersmaatregelen die nodig 
zijn in de oude dorpskern en de gewenste verkeersmaatregelen bij de 
ontwikkeling van bouwlocatie Weidz. De gemeente gaat de komende tijd aan de 
slag met de uitwerking van de Verkeersvisie. Vervolgens kan met die studie de 
gewenste inrichting van de drukke route Hoofdweg-Milandweg door ons dorp 
worden bepaald. 

 Werkzaamheden Oasen langs Milandweg.  
De werkzaamheden duren veel langer dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door 
de gekozen methode; de nieuwe leiding zou door de oude leiding worden 
getrokken, maar dit lukt niet. Mogelijk moet de aannemer op een andere 
methode overgaan.  Gert geeft aan dat onlangs lampen zijn omgewaaid en hij de 
politie hierover heeft gebeld omdat  dit als het donker is tot gevaarlijke 
situaties leidt. De verkeersveiligheid op de Milandwewg is een aandachtspunt 
voor de gemeente, vindt het Dorpsplatform  

 Westelijke randweg.  
Het effect van een westelijke randweg met brug over de Rijn op de 
leefbaarheid van Zegveld wordt in het rapport zelf niet belicht, wél in de 
bijlage. Het Dorpsplatform vraagt hiervoor aandacht omdat  verwacht wordt 
dat –  ondermeer door sluipverkeer richting A2 – er sprake zal zijn van een 
aanzuigende werking op verkeer van buiten Woerden.  

 Fietsvoorziening Hazekade. 
Het Meije comité heeft gesprekken gevoerd met de Milandschool. Ook de 
gemeente is hierbij betrokken. Er zijn verschillende  oplossingen aangedragen. 
De Milandschool is nu aan zet om te komen met geschikte voorstellen.  
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 Parkeerstrook coffeeshop bij Blokhuisbrug 

Er ligt nu een mooi bestrate parkeerplaats. Het Dorpsplatform is verwonderd 
dat zij, ondanks eerdere signalen hierover,  in de aanleg van de parkeerplaats 
niet betrokken is. De verkeerssituatie is niet verbeterd, het verkeer rijdt nog 
steeds achteruit de weg op, draait op de weg, etc. Hoewel een bordje bij de 
parkeerplaats anders suggereert, is de parkeerplaats een openbaar 
parkeerterrein. 

9. Zorg en Welzijn 
 Bibliotheek 

De gemeente organiseert binnenkort een avond, waarbij alle partijen betrokken 
zijn (bestuur bibliotheek, gemeente, Milandhof, vrijwilligers bibliotheek, 
scholen, Dorpsplatform).  

 Welzijn Zegveld 
Welzijn Woerden had onlangs de huur van de ruimte van Welzijn Zegveld in de 
Milandhof opgezegd. Dit heeft tot veel reuring in het dorp geleid. Het 
probleem is door de gemeente voorlopig opgelost. Herman Lekkerkerker merkt 
op dat er nog geen contact met Welzijn Zegveld is geweest.  

 HAP/SEH  
Corry merkt op dat het ziekenhuis in  Leidsche Rijn niet voldoende capaciteit 
heeft voor de verloskundige zaken en er zelfs naar Gouda doorverwezen wordt. 
Het Dorpsplatform blijft dit een onbegrijpelijke zaak vinden.  

10. Initiatieven snel internet  
Manon geeft aan dat er twee aanbieders zijn die inventariseren of er voldoende 
interesse is in glasvezel in het buitengebied. Dit lijkt tot risico’s te leiden als beide 
partijen net de drempel niet halen. De gemeente mag overigens geen partij hierin zijn 
en voor één partij kiezen, dit is in strijd met de regelgeving. De gemeente legt in de 
Broeksloot wel lege mantelbuizen in de weg/stoep, maar treft geen voorziening voor  
de huisaansluiting.  

11. Evaluatie hondenbeleid 
De kadergroep heeft hierover gesproken en vraagt zich af of de kern Zegveld wel een 
apart hondenbeleid waard is Een deel van de Zegveldse hondenbezitters houdt zich 
niet aan de regels en verknoeit het voor de anderen. Ook wordt er niet gehandhaafd 
door de gemeente. Laten we in Zegveld maar het algemene hondenbeleid van de 
gemeente Woerden invoeren. Het DB neemt hierover contact op met de gemeentelijk 
projectleider.  
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12. Financiële stukken 
 Begroting 2018 

De begroting is ongewijzigd vastgesteld. In de Berichtgever zal een oproep 
worden gedaan naar de plekken waar een ‘buiten-AED’ aanwezig is.   

 Jaarstukken 2017 
De jaarstukken (baten/lasten en balans) zijn ongewijzigd vastgesteld.  

 Decharge DB/penningmeester 
Jan van Amerongen en Peter Vermeij hebben de boeken gecontroleerd. Er zijn 
geen onregelmatigheden aangetroffen, de stukken waren prima in orde!  

13. Rondvraag/wat verder ter tafel komt. 
 MOP 2018-2021  

Omdat het bestand niet door iedereen kon worden geopend, wordt deze de 
volgende keer behandeld en zal Ronald hier een toelichting op geven.  

14. Sluiting.  
Piet sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar/zijn inbreng. De volgende 
vergadering is op 3 juli a.s. , nog vóór het zomerreces. 

 
 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
 
 


