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       Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
Verslag van de openbare vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 
dinsdag 18 juni 2019 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
 
Aanwezig waren  
George Becht (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Mees 
Weststrate (Milandhof), Kirsten Vos (projectleider gemeente ophoging Slotenbuurt),  
Sjaak Voorend (buurtcomité Stichtse Meije), Sinie van der Knaap, Dirk Blonk, Herman 
Groen, Henk van Dam (rustend raadslid), Hans van Kesteren (Zegveld Zorgt), Simone 
Onrust (raadslid VVD Woerden), Tom Boersma (raadslid D66 Woerden), Job van 
Meijeren (raadslid CDA Woerden), Manon Verheul, Mees van Elk jr., , Karel van 
Houwelingen, Henk Oskam, Dirk Hoogendoorn, Rinus Verhoeff, Adrie van de Hoeven, 
Margriet Vermeij, Jan van Amerongen, Pascal Vonk, Jan Habben Jansen, Johan Splinter, 
Gijs van Brenk, Corry Vink, Piet Brak, Paul Vonk (DB),  
  
 
1. Opening vergadering.    

Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Een speciaal welkom is 
er voor de dorpswethouder, George Becht, dorpsambtenaar Jacqueline Scheenstra en 
Kirsten Vos, projectleider van de ophoging van de Slotenbuurt.  

2. Mededelingen. 
Het aantal aanwezigen is iets minder dan wij gewend zijn. Dit komt omdat een aantal 
mensen hebben afgezegd wegens ziekte, vakantie of omdat zij een andere 
vergadering hebben. Gelukkig zijn de vaste bezoekers er wel zodat wij toch met een 
flinke groep de vergadering kunnen starten.  
 
 Nieuwsbrief Waterschap peilbesluit (was meegestuurd) 

Op 5 maart jl. is er een informatieavond geweest, georganiseerd door het 
Dorpsplatform, HDSR en de gemeente. Er zijn verder twee nieuwsbrieven 
rondgestuurd. Waarschijnlijk is de besluitvorming aan het einde van dit jaar 
afgerond. 
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 Reactie op actualisatie Woonvisie (was meegestuurd) 

De actualisatie van de Woonvisie is tijdens een drukke avond van Zegveld Zorgt 
uitgebreid toegelicht. Deze stukken en  ook onze reactie hierop waren bij de 
agendastukken meegestuurd. 

 Dorpsvisie  
Paul zal in het najaar starten met de voorbereiding op de nieuwe Dorpsvisie. De 
verschillende partners zullen hierbij worden betrokken.  

 Afgebroken rioleringen Eikenlaan. 
Binnenkort zal er door de betrokken ambtenaar een afspraak met het 
Dorpsplatform en betrokkenen worden gemaakt. Hierbij zal met name de analyse 
van het probleem, de gevolgen voor de wegen en de aanwonenden worden 
besproken, alsook de communicatie naar de omwonenden.  

 Nieuwe flyer hondenbeleid  
Aan het opstellen van de flyer moet nog gewerkt worden.  

3. Verslag vergadering 2 april 2019 
 Tekstueel 

Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.  
 Naar aanleiding van 

Manon merkt op dat het Branderpad mooi is geasfalteerd. Het enige punt is dat de 
bermen niet goed zijn aangevuld. Paul zal dit punt  melden.  

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 worden ook geen vragen over gesteld.  

5. Woningbouw 
 Plan locatie Waldhoorn/Pionier 

Hans van Kesteren vertelt hierover het volgende:  
Zegveld Zorgt heeft samen met het Dorpsplatform en GroenWest drie 
wekelijks overleg over dit plan dat 23 huurwoningen zal bevatten. Het complex 
is bedoeld voor bewoners die zorg aan huis nodig hebben, speciale aandacht is 
er voor rolstoeltoegankelijkheid, een ruime badkamer, brede galerijen en een 
brancardlift. Verder is één woning bestemd voor het samen kunnen komen van 
de bewoners (sociale activiteiten, met elkaar). Al met al is het uiteindelijk de 
bedoeling dat de Zegveldse ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving  kunnen  blijven wonen. Zegveld Zorgt gaat zich samen met de 
partners buigen over de verdere invulling, gericht op de doelgroep, bewoners 
dus met een zorgvraag. Alle partners hebben een positief gevoel dat het 
gerealiseerd kan gaan worden, het gaat er komen. Na de zomer wordt overlegd 
over de toewijzing. Op 4 juli a.s. volgt een informatie avond hierover. 
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 Plan Weidz 
Het plan is gepresenteerd op 16 mei jl. en vorige week was er een 
informatieavond voor geïnteresseerden. Naar verwachting gaat de realisatie 
snel van start. De planning is gericht op een oplevering in begin 2021. Bij de 
toewijzing wordt zoveel mogelijk aan Zegvelders voorrang gegeven. Door een 
aanwezige wordt gevraagd of er tegen het plan bezwaren zijn gemaakt. Piet 
antwoordt dat er tegen het plan door aanwonenden van de Haak bezwaren  zijn 
ingediend, dit heeft ook in de kranten gestaan. Het Dorpsplatform respecteert 
uiteraard het recht van een ieder om bezwaren tegen het plan in te dienen. Zij 
zal zich hier dan ook niet inhoudelijk mee bemoeien. Henk van Dam vraagt of er 
naar de ontsluiting is gekeken. Piet antwoordt dat er een werkgroep verkeer 
komt die onder andere daar naar gaat kijken. Verder morgen wij meedenken 
over een straatnaam. Een optie is om de naam van de bestaande straat, de 
Haak, ook te gebruiken voor Weidz. 

 Zegveld Zuid (toekomstige bouwlocatie naast de Nieuwstraat) 
Hierover is verder nog niets te vertellen. Er wordt geopperd om tijdig te 
starten met het maken van plannen, gezien de ervaringen over de doorlooptijd 
van dit soort projecten.  

6. Economische zaken 
 Schuifruimte voor bestaande bedrijven. 

Voor Zegveld biedt dit helaas geen oplossing.  
 Bedrijfsterrein voor (kleinere) Zegveldse ondernemers (o.a. starters). 

Hierover is geen nieuws te melden. De vraag hiernaar is bekend bij de 
gemeente. 

 Omgevingsvisie.  
In oktober wil het Dorpsplatform dat de gemeente  voorlichting en uitleg geeft 
over  wat een omgevingsvisie is, hoe dit werkt, wat de consequenties zijn. Etc. 
Dit kan prima in de nieuwe dorpsvisie worden meegenomen. Gijs merkt op dat er 
nu geen ruimte is voor Zegveldse startende ondernemers. Dit heeft, naast de 
gevolgen voor de leefbaarheid, ook gevolgen voor de brandweer, immers 
ondernemers of hun Zegveldse werknemers zijn vaak ook lid van de vrijwillige 
brandweer. Gijs merkt op dat de gemeente bij het beleid over de 
Nijverheidsbuurt en de schuifruimte wel iets heeft  laten liggen. Veel starters 
zijn nu naar Woerdense Verlaat gegaan.  
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7. Wegen: 
 Ophogen Slotenbuurt 

Dit onderwerp staat al een paar vergaderingen op de agenda. Vanuit het 
Dorsplatform is er een werkgroepje (Corry, Gijs en Gert, Gert is niet fit en 
daarom niet aanwezig) dat als spreekbuis naar de gemeente fungeert.  
George meldt dat, naar aanleiding van de signalen vanuit de vorige vergadering 
en vanuit de besprekingen met het Dorpsplatform, hij met  het bestuur van het 
Dorpsplatform ook een rondgang in de wijk heeft gemaakt. De gemeente heeft 
daarbij ervaren hoe hoog de emoties in de wijk zitten.  Het voelde soms alsof 
de gemeente en de aanwonenden tegenover elkaar stonden. Maar de bodem 
verzakte en daar moet iets aan gebeuren. Het College vindt dat de problemen 
vanuit de wijk wel met de gemeente besproken kunnen worden. Duidelijk was 
dat het periodieke overleg niet liep en afspraken niet tot stand kwamen. Met 
het vertrek van Gert is er even een gaatje geweest, maar het is toch belangrijk 
om één keer in de drie weken bij elkaar te komen. Het is daarnaast terecht dat 
de gemeente is/wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid bij 
verzekeringskwesties. George heeft dit ook met zijn collega wethouder, die 
inhoudelijk over dit onderwerp gaat, besproken en zaken gedeeld. De rondgang 
leverde 20 punten op die met de aanwonenden en het Dorpsplatform besproken 
zullen worden en daar waar nodig ook individueel.  
Het is ook gebleken dat mensen zelf zaken willen oplossen, maar het is 
belangrijk dat dit bij de gemeente gemeld wordt, zodat ook de gemeente hier 
iets mee kan doen. Het is goed bedoeld dat bewoners zaken zelf willen 
oppakken, maar daardoor verlies je elkaar een beetje uit het oog. George geeft 
aan bij de rondgang ook zelf problemen te hebben gezien.  
Kirsten voegt hieraan toe dat het goed is dat we met elkaar in gesprek blijven. 
Volgende week is er een volgend overleg met het werkgroepje en de gemeente 
zal zorgen dat de gesprekken ook blijven plaatsvinden. Zij onderkent dat er op 
dit moment overal tegelijk wordt gegraven en geeft aan dat veel problemen 
toch ook wel door nutsbedrijven worden veroorzaakt. Manon stelt dat in Kanis 
de mensen wel tevreden zijn, ook met de netbeheerders. Kirsten antwoordt dat 
de  afspraken met netbeheerders hetzelfde zijn. Wij zijn boos geweest, 
aardig, hebben stevig overleg gevoerd met de Stedin managers, maar het blijft 
een probleem en frustratie, ook voor de gemeente. Zij hoopt dat de 
opleverdatum van januari 2020 nog steeds gaat lukken. Van de werkzaamheden 
in de grond zie je doorgaans niet veel, maar de bestrating straks zal zichtbaar 
sneller gaan. Zij voegt hier nog aan toe dat de gemeente voor het kabelwerk 
geen opdrachtgever is, dat zijn de nutsbedrijven, dat is wettelijk zo geregeld.  
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Manon vraagt zich af wie de coördinerende rol heeft bij de ophoging en dringt 
er op aan dat de gemeente en diens opzichter er heel dicht op blijven zitten.   
Manon geeft aan dat zij gehoord heeft dat de brandgangen achter de 
huurhuizen niet worden opgehoogd. Kirsten antwoordt dat dit voor GroenWest 
is en dat deze opdracht geeft aan Scholman. Verder wordt aangegeven dat er 
al sinds oktober gepompt wordt en waarom, als dit niet nodig is, de pompen niet 
worden uitgezet en worden weggehaald. Nu wordt gevreesd dat door het 
pompen de grond  nog meer gaat zakken. Ook wordt gevraagd of de lichtmasten 
na het asfalteren weer worden teruggezet. Gijs verwijst naar een brief van 
Scholman over de levering van grond en granulaat. De grond  is afgegraven en 
afgevoerd en later mag hiervoor weer worden betaald. De rode draad in dit 
alles is, zo kan de conclusie worden getrokken, dat alles draait om goede 
communicatie, ook als iets niet lukt of anders loopt. Manon pleit voor wekelijks 
overleg. Gijs vertelt dat hij vanuit de brandweer elke week overleg heeft met 
Scholman en elke week  een rondje  loopt om in de gaten te houden dat de 
veiligheid niet in het geding komt.  
De aanwezigen wordt gevraagd, dat als er nog meer opmerkingen zijn, deze dan 
bij Corry of Gijs worden gemeld, dan nemen zij dit mee. Aan het einde wordt 
nog opgemerkt dat het parkeerplein achter de Milandhof erg wordt belast. 
Kirsten geeft aan dat dit wordt meegenomen bij het bestraten. Gijs neemt de 
vraag van Adri mee over de bereikbaarheid van de fysiotherapeut.  
De gemeente geeft aan dat alle antwoorden heel snel zullen komen. George 
belooft als dorpswethouder dit zelf ook te  zullen volgen en persoonlijk met het 
DB van het Dorpsplatform contact zal houden om te volgen hoe het met de 
communicatie gaat.  

 Ophogen Nijverheidsbuurt 
Kirsten geeft aan dat het werk een poosje stil lag vanwege vertraging in de 
nutswerkzaamheden. Als de aannemer weer verder gaat, zal de realisatie 
voorspoedig gaan en wordt het project waarschijnlijk voor de bouwvakvakantie 
opgeleverd. Dirk Blonk vraagt aandacht voor de diverse schades langs de 
Hoofdweg. Bij veel regen blijft het water op het fietspad staan, waardoor de 
fietsers het fietspad omzeilen wat erg gevaarlijk is. Verder vraagt Dirk 
aandacht voor de parkeerplaats voor Job de Boggende. 
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 Vervanging Julianabrug 

Er is bezoek geweest van de gemeente en deze hebben samen met Piet de  
situatie bekeken. Er is flink veel verkeer door de dorpskern heen. Zegveld vindt 
dat de verkeersbrug moet blijven, de ambtenaren vinden een loopbrug 
voldoende. De zaak ligt nu bij het college. Het is even afwachten hoe dit 
afloopt.   Sjaak vraagt tenslotte hoeveel  er wordt bezuinigd als er een 
loopbrug komt in plaats van de vervanging van de huidige brug. Piet geeft een 
indicatief bedrag door. 

8. Verkeer 
 Werkgroep Verkeer 

Piet stelt dat er binnen het Dorpsplatform een werkgroep Verkeer komt.  
Deze bekijkt onder andere de verkeerssituatie vanaf Blokhuisbrug tot  
aan de Milandweg (Siveo). 

 Klankbordgroep Verkeersafwikkeling Woerden West 
De voorzitter meldt dat vanuit het Dorpsplatform daar Inger van Mourik en 

Piet Brak in zitten.  
Als er nieuws is, dan melden wij dit, aldus Piet. 

9. Thema avond handhaven en veiligheid van 24 april 2019 
Er wordt teruggeblikt op deze thema bijeenkomst.  
Er zijn presentaties geweest van OOV (Openbare Orde en Veiligheid), van de Politie, 
van de Boa’s, van VTH, van Buurtbemiddeling en van de Brandweer. Daarna konden 
bewoners informeel in gesprek gaan en vragen stellen.  
 Samenvatting presentaties en discussie. 

Er zijn cijfers van inbraken etc. gedeeld, de uitdagingen voor Zegveld, de 
uitkomsten uit de veiligheidsmonitor etc. en informatie over het integraal 
veiligheidsplan.  

 De politie heeft iets verteld over hun kerntaken, over hun bereikbaarheid en er is 
vooral ook kennisgemaakt met de wijkagenten. 
De Boa’s vertelden over hun kerntaken, het aantal meldingen en de wijze waarop 
zij te werk gaan (prioriteitsgericht).  

 Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) vertelden wie er bij VTH 
werken en wat zij doen en welke functies te onderscheiden zijn. De Boa’s vallen 
onder VTH, maar ook vergunningverleners, toezichthouders en handhavers vallen 
onder VTH.  
Buurtbemiddeling (uitvoering door Kwadraat) is bedoeld om er vooral samen als 
buren uit te komen, je kunt bij de coördinator terecht voor info en advies. 
Bemiddelaars zijn speciaal opgeleid.  

 Brandweer: brandweercommandant Gijs van Brenk informeert de aanwezigen over 
de kerntaken van de brandweer.  
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Uit de informele gesprekken na de presentaties is het volgende naar voren 
gekomen: 

 De opvolging van klachten over straatverlichting duurt soms te lang; 
 Er is meer surveillance gewenst, vooral ’s nachts (men voelt zich onveilig tijdens 

fietstocht van Woerden naar Zegveld); 
 het telefoonnummer 140348 werkt niet altijd qua opvolging; 
 De maximale snelheid op het asfalt van de weg zetten ivm vernieling van borden; 
 Lantaarnpalen zitten soms in bomen ‘’verscholen’’; 
 Onveiligheid door hoog bermgras ivm zicht; 
 Verwijsbordje aanbrengen voor ambulance bij de Bosschloot 42;  
 Hoofdweg / Zegveldse uitweg: 60 km handhaving kan niet ivm niet als zodanig 

ingericht. Idee: 50 km van maken?  
 Bij nieuwbouw: bestaande oude pand wordt niet gesloopt (tippen aan: 

startwerkzaamheden@woerden.nl . Het idee bestaat dat hier niet op wordt 
toegezien; 

 Het is moeilijk voor bewoners om elkaar onderling aan te spreken. De wens is om 
anoniem te kunnen melden ivm angst om nagewezen te worden. 

10. Zorg en Welzijn 
 Het overleg over rol dorpshuizen en wijkcentra is verzet naar het 3e kwartaal 

van dit jaar. De deelnemers zijn twee keer bijeen geweest. Het idee is om de 
vrijwilligers anders in te delen. De Milandhof doet veel, we willen dat mensen 
ook spontaan komen.  

 Het budget voor Welzijn Zegveld blijft voorlopig bestaan tot 2022. Later 
wordt in brede zin hierover gesproken (o.a. bij onderwerp ‘’huis’’ van Zegveld), 
het gaat dan om een diepere samenwerking, aandacht voor overlapping van de 
taken en efficiënter werken.  

11. Groen en natuur 
 Herplant bomen, inventariseren locaties voor nieuwe bomen. 

In loop der jaren zij we  bomen kwijtgeraakt, door storm, kappen, etc. Wij gaan 
kijken hoe en waar herplant kan. We roepen iedereen op dat als er plekken zijn die 
in aanmerking komen dit aan ons te melden.  

 Bodemverontreiniging, veengronden in Westelijk Utrecht zijn ‘’vervuild’’.  
Het artikel uit het AD is bij de agenda meegestuurd. Er zou lood in de bodem 
zitten dat voor kinderen tot 6 jaar gevoelig is. De uitkomsten van een onderzoek 
van de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) naar speelplekken komen nog. Zie  
www.odrui.nl/letoplood voor tips en adviezen. De uitkomsten van het onderzoek 
moeten ook nog in het College worden behandeld. Ze zullen met het Dorpsplatform 
worden gedeeld. En er zal over worden  gecommuniceerd. Manon vraagt hoe het 
met de volkstuinen zit. George verwijst naar de site van de ODRU.  
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Karel geeft aan dat nog nooit is aangetoond dat er bij koeien  risico’s zijn (koeien 
eten gras en geen grond). Dit is wel het geval bij wormen. Bij gewassen is het risico 
verwaarloosbaar.   

12. Financiën 
 Jaarstukken 2019 

Aan de penningmeester wordt door de vergadering decharge  verleend en de 
jaarrekening is vastgesteld. We boeren wel iets achteruit. Er zijn geen grote 
reserves.  

13. Initiatieven snel internet voor Meije en Zegveld 
Manon geeft aan dat samenwerking bij de aanleg geregeld zou  zijn, echter twee 
partijen hebben geïnventariseerd en er is geen overeenstemming, dus twee partijen 
gaan glasvezel aanleggen. Wij weten echter geen aantal van de aanmeldingen. Manon 
vraagt hoe wij druk op de ketel kunnen zetten. George antwoordt dat er twee 
marktpartijen zijn, het enige wat je kunt doen, is harde afspraken over overlast, meer 
kan je niet doen.      

14. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
 Bouwplan Hoofdweg 80 en wegversmalling 

In de kadergroep is dit bekeken. Het opschuiven van de wegversmalling is erg 
gevaarlijk. In de kadergroep was ongenoegen over het plan. Het merendeel vond 
dat het beter was geweest om in het plan ook starters-/gezinswoningen te 
realiseren.  Verder was de kadergroep unaniem van mening dat de gemeente aan 
het begin  het Dorpsplatform als partner in het proces had moeten betrekken, 
mede gezien de ontwikkelingen in de toekomst en niet als de plannen eigenlijk al 
rond zijn. De gemeente wordt gevraagd met het Dorpsplatform in overleg te gaan 
over beleid met betrekking tot vrijkomende boerderijen. Het Dorpsplatform heeft 
in april jl. een zienswijze ingediend n.a.v. het gepubliceerde ontwerp-
bestemmingsplan waarin bovenstaande meningen zijn verwoord. 

 Sjaak meldt dat de knotwilgen in de Meije mooi en op tijd gesnoeid zijn.  
 Over de ophoging van de Meije dijk is nog niets bekend, aldus Sjaak.  
 Manon merkt op dat op de Hollandse kade een stuk onder water staat. Dit hoort 

bij Nieuwkoop . Sjaak antwoordt dat daar wel over wordt gesproken  
 Mees vraagt naar de woonvisie. Piet antwoordt dat er vanuit het Dorpsplatform 

een reactie is gegeven en het stuk naar de raad gaat, waarbij onze reactie 
meegenomen wordt.  

15. Sluiting.  
          Piet sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.  
   
Paul Vonk 
Waarnemend dorpssecretaris 
 


