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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 

dinsdag 22 september 2015 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 

 
Aanwezig waren (44 personen!): 
Margot Stolk (dorpswethouder), Ronald van der Marel (contactpersoon buiten, gemeente 

Woerden), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Piet Bremmer (DB), Corry Vink (DB), 

Inger van Mourik, Ko Kromwijk, Manon Verheul, Herman Groen, Mees Weststrate, Cok 

Hoogerbrugge, Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Dirk Blonk, Nel Verboom, Gerdi van Elk, 

Rinus Verhoeff, Dirk Hoogendoorn, Gert Koster, Hanneke Kastelein, Dineke Stofberg,  

Fred Hogerheijde, Wilma Ton, Teus Blonk, Karel van Houwelingen, Martijn Beukers, 

Mariët Rietveld, Arja de Vink, Klaas en Sylvia Heemskerk, Marianne Klein, Bert Stolwijk, 

Wim Lagerweij, Henk Oskam, Mike Smulders, (Zegvelders), Sigrid van der Meij (Welzijn 

Woerden), Inger van Dijk (jongerenwerker), Job van Meijeren (CDA), Henk van Dam 

(CU), Jacco Overeem (Hervormde Kerk), Jelle IJpma (Progressief Woerden), Reem 

Bakker (VVD), Bram Angenent (Siveo ’60), Rinus van der Does (dorpsagent), Piet Brak 

(voorzitter), Paul Vonk (secretaris ad interim) 

 

Afwezig met kennisgeving waren: 

T. Adelerhof (GroenWest), Peter Vermeij, Piet van Oostrum, Elias Bom, Gert 

Lekkerkerker, Ton Hendrix, Mees van Elk, Jaap v.d. Knaap  

 
1. Opening vergadering.    
- Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Paul heeft een oproep 

gedaan aan de dorpelingen in De Berichtgever om allen te komen en die oproep lijkt 

met 44 personen succesvol!   

- Piet deelt mede dat het Dorpsplatform Zegveld dit jaar 15 jaar bestaat, wat een  

reden is voor een traktatie! 

- In deze vergadering neemt Nanda de Ridder, sinds 2009 dorpsambtenaar, afscheid. 

Nanda heeft een andere functie aanvaard bij de gemeente Woerden en dit is niet te 

combineren met haar functie van dorpsambtenaar. Piet bedankt Nanda voor de 

jarenlange ondersteuning. Nanda was dé schakel naar de gemeente en zij vulde dit 

met veel betrokkenheid en inzet in. Het Dorpsplatform kon op Nanda bouwen. Zij 

zorgde dat de communicatie goed verliep, vragen snel werden beantwoord en hield de 

belangen van het Dorpsplatform goed in het oog.  

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/
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- Nanda geeft aan met pijn in het hart afscheid te nemen van het Dorpsplatform 

Zegveld en hoewel er soms sprake was van verschillende meningen, was er altijd 

sprake van respect naar elkaar en een goede samenwerking en verstandhouding. Nanda 

heeft de titel ‘’Dorpsambtenaar”  eigenlijk een geuzennaam gevonden.  

Piet overhandigt Nanda een mooie bos bloemen. Nanda trakteert de aanwezigen op 

een lekkernij. Zij deelt mede dat Jacqueline Scheenstra haar gaat opvolgen. Er zal 

nog wel even naar de agenda moeten worden gekeken, gezien de data waarop de 

andere platforms vergaderen  en waar Jacqueline ook vaak bij aanwezig moet zijn.  

2.  Mededelingen 
 Paul deelt mede dat de informatieavond voor de Nijverheidsbuurt verplaatst is 

naar november a.s. De reden hiervoor is de recente verkoop van het pand van 

Bolton, waardoor de posities wat verschuiven.  

 Paul vertelt dat de gemeente het perceel op de voormalige locatie Waldhoorn 

voorshands vrij houdt voor het project ‘’zorgwoningen’’, Het Dorpsplatform is 

met een externe partij bezig om hier plannen voor te maken. GroenWest zal 

ook worden benaderd.  

 Piet geeft aan dat het pontje over de Greft – zoals bekend – een aantal malen 

vernield is wat hoge reparatiekosten met zich mee bracht. In augustus jl. is het 

pontje weer vernield en hoewel de gemeente had gezegd dat het niet meer zou 

worden gerepareerd, heeft zij het pontje nog éénmaal gerepareerd. Het is niet 

bekend wie de vernielers zijn. Eerst werd gedacht aan scholieren. Martijn 

geeft aan dat augustus in de schoolvakantie was, dus zullen het toen geen 

scholieren uit Zegveld geweest  zijn. Het AB zal contact opnemen met het 

wijkplatform  Schilderskwartier, omdat het daar ook besproken zou worden.  

 Plan aangetaste kastanjebomen in het dorpscentrum. 

Piet vertelt dat de kastanjebomen in het centrum ziek zijn. Ronald deelt mede 

dat er een groenvervangingsplan voor de bomen komt. De zieke bomen zijn 

‘’veilig gesteld’’ en hoeven niet meteen gerooid te worden nu. Ko geeft aan dat 

hij de bomen bekeken heeft en deze inderdaad ziek zijn. Hij vraagt wat er met 

de halve boom bij Milandhof gebeurt. Ronald zal nagaan wanneer die zal worden 

vervangen. Het vervangingsplan zal aan het Dorpsplatform worden gestuurd. 

Piet Bremmer merkt op dat de klinkers omhoog komen doordat de wortels 

omhoog komen. Hiernaar zal worden gekeken.   

 Piet geeft aan dat de afgezette heg bij de Nieuwstraat er niet goed uitziet. 

Ronald antwoordt dat de proef om de heg langs de Hoofdweg, binnen de 

bebouwde kom, in te korten zal worden geëvalueerd.  

 Paul merkt op dat het hondenbeleid eind oktober zal worden geëvalueerd. De 

gemeente zal degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de uitrenvelden 

actief uitnodigen. Uit de vergadering  meldt zich voor het werkgroepje Gert 

Koster aan.  Arjen Hoogeveen had zich al aangemeld.  

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/
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 Het Dorpsplatform vindt dat de Hazekade richting de school gestrooid moet 

worden omdat dit een schoolroute is (tussen Dwarsweg en Meije, schoolroute) 

en dus de veiligheid van de kinderen/fietsers in het geding is. De gemeente 

geeft aan dat deze strooiroute € 6.000 kost. De wethouder voegt toe dat als 

er toch gestrooid moet worden, het Dorpsplatform haar budget kan inzetten of 

hiervoor een aanvraag in het kader van het projectenbudget kan doen. Het 

Dorpsplatform vindt dit niet acceptabel. De veiligheid is een zaak voor de 

gemeente en dit kan niet op de burger worden afgewenteld. Omdat de 

veiligheid van fietsers/kinderen in gevaar is wordt afgesproken dat – zoals 

aangegeven – door het Dorpsplatform een aanvraag voor dit jaar wordt gedaan 

en de wethouder dit punt voor het schema van volgend jaar meeneemt. 

 Ronald deelt mede dat de zoutkisten ruim voor de winter worden geplaatst 

(Nijverheidsbuurt en brug  Milandweg naar Korensloot/Broeksloot). Het zout 

kan ook worden gebruikt  voor de bocht na de brug richting Broeksloot. 

 De wethouder informeert het Dorpsplatform over de uitslag van de stemming 

over het afvalsysteem voor dorp Zegveld. 10% is voor optie 1 (één keer per 4 

weken ophalen), 72% is voor optie 2 (éénmaal per 2 weken ophalen en als  

een bewoner dan 13 keer of minder aanbiedt, deze geld terug krijgt en 18% is 

voor optie 3 (dan betaalt de bewoner een startarief van € 125 en elke keer dat 

de inwoner meer aanbiedt betaalt deze € 4,50 per keer). 

 De straatlantaarnpalen langs de Milandweg zijn verplaatst naar de kant van het 

fietspad. Siveo ’60 heeft gevraagd om het laatste stukje richting het 

voetbalcomplex ook te voorzien van een paar lantaarnpalen omdat het fietspad 

veelvuldig door kinderen wordt gebruikt. De gemeente heeft laten weten dit te 

zullen bekijken bij de aanleg van de nieuwe wijk (Weidz). Manon vindt het 

jammer dat er geen inspraak is geweest over de verplaatsing. De wethouder 

geeft aan dat ook de gemeente verrast is over de verplaatsing door het 

Nutsbedrijf.   

3. Verslag vergadering 15 juni 2015  
 Tekstueel  

Het verslag is tekstueel ongewijzigd vastgesteld.  

 Naar aanleiding van het verslag; 

- Naar aanleiding van pagina 3 zegt Nanda toe dat zij Jacqueline zal vragen 

of het bedrag al is teruggestort.  

- Gevraagd wordt wanneer de Ooievaar (vuilkorf) wordt geplaatst. Piet 

antwoordt dat gevreesd wordt voor vandalisme, maar dat de Ooievaar 

toch geplaatst zal worden, waarbij eventueel de poten zullen worden 

verstevigd.  

 

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/
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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, hiervan is geen gebruik gemaakt. 

Gerdi, vraagt wat het punt Hoko betekent. Piet licht toe dat op verzoek van Hoko 

informeel van gedachten is gewisseld over de horeca in Zegveld en de plaats van Hoko 

hierin.  

5. Zorgcoöperatie  
Piet licht toe dat deze zomer een bedrijfsplan is geschreven en een begroting is 

opgesteld. Verder is er een aanvraag gedaan voor het investeringsplan sociaal domein.  

Nanda geeft aan dat de gemeente zeer positief is over het plan. Belangrijk is voor de 

gemeente wel dat de dorpsconsulent de juiste positie krijgt ook in relatie tot de 

gemeente. Medio oktober gaan de partijen om tafel om over de invulling te spreken, 

daarna neemt het college een besluit. Als er concreet nieuws is, dan zal dit zoals 

gebruikelijk via de Berichtgever met het dorp worden gedeeld. Er zullen ook openbare  

informatie avonden volgen. 

6. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot 
Op 30 september a.s. is er een wijkschouw van 16.30 uur tot 17.30 uur, waarna om 

19.30 uur een informatiebijeenkomst wordt gehouden. Dan zal ook de planning aan de 

orde komen.   

7. Sanering verkeersborden 
Ronald deelt mede dat de gemeente Woerden een pilot gaat houden. Hierbij wordt 

gekeken welke borden weg kunnen, welke borden wij nog missen, welke borden zijn 

kapot, verkeerssituaties die onduidelijk zijn, etc. Het uitgangspunt daarbij is “géén 

bord, tenzij’’ en het tenzij slaat dan natuurlijk op de verkeersveiligheid.  

De tekeningen met - per straat – de punten die nu zijn geïnventariseerd, zijn op 

papier beschikbaar en zullen ook digitaal aan de secretaris worden gestuurd. De 

volgende inwoners zullen met elkaar de tekeningen bekijken: Rinus van der Does, 

Martijn Beukers, Gert Koster, Ko Kromwijk, Klaas Heemskerk, Bram Angenent, Jan 

van Amerongen en Inger van Mourik. Zij zullen een datum aan Ronald doorgeven. Erik 

Vervoorn en Mike Bouwman van de gemeente zullen ook aanwezig zijn bij de 

bespreking.   Over drie weken volgt een terugkoppeling van de punten aan de 

gemeente.  

8. Initiatief voor een herdenkingsmonument aan de Hazekade 
Piet deelt mede dat ter nagedachtenis van de gesneuvelde vliegers bij het 

neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper in  WO II een herdenkingsteken 

wordt geplaatst. Vorig jaar is over deze gebeurtenis  een tentoonstelling geweest. 

Wout Verweij is initiatiefnemer van deze herdenking. Het herdenkingsteken – dat ook 

genoemd was in het Dorpsplan – komt aan de Hazekade te staan. De onthulling vindt 

plaats op 8 oktober a.s. om 18.00 uur. Bij de onthulling zullen 13 of14 Amerikaanse 

nabestaanden aanwezig zijn.  

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/
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Na de onthulling is er in de Milandhof gelegenheid om de gasten te ontmoeten. Het 

Dorpsplatform heeft een financiële bijdrage gegeven voor realisering van het 

herdenkingsteken. 

9. Voetpad Middenweg (burgerinitiatief) 
Bij de uitnodiging is een informatiebrief aan de bewoners en het verslag van de 

informatieavind op 1 september  meegezonden. Het initiatief ligt nu ter beoordeling  

voor bij het AB.  

Piet licht het plan toe. In maart jl. is het idee geboren om een recreatief wandelpad 

aan te leggen. Het idee is daarna – met ondersteuning van enkele ondernemers - 

uitgegroeid tot een meer concreet plan (pad van gralux met een puinbed als fundatie). 

De ondernemers zijn  Frank de Bruijn, de firma van den Dool, Van Ooijen en de 

Kooter. De ondernemers sponsoren in natura materialen en arbeid. Het is de bedoeling 

om iets extra’s te doen aan wandelmogelijkheden. In het Dorpsplan is dit benoemd en 

ook in de plannen voor de woningbouw (Zegveld Zuidzijde) is de aanleg van 

dorpsommetjes genoemd. Het idee is bij de gemeente aangekaart. De gemeente vond 

het een prima plan, maar vond wel dat dit als burgerinitiatief moest worden opgepakt. 

Voor de rest van het bedrag is een aanvraag gedaan uit de pot Bewonersinitiatieven.  

In de vergadering van juni jl. is daar verder over gesproken. In de Berichtgever is 

hierover met het dorp gecommuniceerd. Met bewoners van de Korensloot is 

vervolgens een gesprek geweest. Deze bewoners vonden het plan een aantasting  van 

hun privacy. Het Dorpsplatform hoopt dit met extra beplanting op te lossen. Op 1 

september jl. is voor de bewoners van de Korensloot (deel) en de Middenweg (deel) 

een informatieavond gehouden. De bezwaren van de Middenwegbewoners richten zich 

met name op overlast (hondenpoep) en zorgen om het onderhoud.   

 

Omtrent het onderhoud wil het Dorpsplatform met de gemeente een aantal opties 

bekijken.   

 

Arja de Vink, bewoner van de Middenweg vindt het vreemd dat er vooraf geen overleg 

is geweest. De bewoners van de Middenweg zien het pad niet zitten. Zij vindt het een 

afweging tussen het belang van de bewoners en het algemeen belang. Zij vindt dat het 

belang van de bewoners belangrijker is omdat recreanten immers over het trottoir 

kunnen lopen. De verwijzing naar de Visie Zegveld Zuidzijde is volgens haar niet 

terecht omdat dit deel van Zegveld aan de Noordzijde ligt. De verkeersveiligheid zou 

juist afnemen omdat de gebruikers van het pad op gevaarlijke plaatsen zullen 

oversteken.  Zij heeft in de procedure gelezen dat volgens de regels  er 25 bewoners 

moeten zijn die de aanvraag tekenen.  Volgens Arja baart vooral het onderhoud de 

bewoners zorgen.  

 

 

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/
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Gerdi merkt op dat zij de verkeersveiligheid belangrijk vindt en er veel bewoners zijn  

die langs de Middenweg lopen. Piet Bremmer stelt dat er mensen langs de Middenweg 

lopen, omdat je daar in de zon loopt  en mensen de natuur in kunnen kijken.  

 

Gert stelt dat als de hondenpoep een probleem is, wij het ook eens over de 

handhaving moeten hebben.  

 

Teus merkt op dat hij in het verslag weinig gelezen heeft over de weerstand van de   

bewoners. Fred geeft aan dat zij eerst een tegelrij wilden en dit niet kon en nu een 

voetpad wel mogelijk is.  

 

Wim Lagerweij geeft aan dat je vanaf een pad niet kunt doorlopen, immers het pad 

loopt dood. Hij geeft aan dat je vanaf het pad dwars door zijn kamer heen kijkt. 

Volgens Wim is de bomenrij vroeger helemaal dicht geweest. Wim vraagt zich af of er  

ruimte is voor een grotere visie op ommetjes.  

 

Piet antwoordt op het onderdeel communicatie dat hierover in de Berichtgever, zoals 

gebruikelijk,  is gecommuniceerd en stelt voor om gezamenlijk te kijken wat er nodig 

is om het plan uit te voeren.  Punten zoals overhangend groen en hondenpoep zijn op te 

lossen. Samen met de bewoners wil het Dorpsplatform tot een oplossing  komen.  

 

Klaas vraagt waar dit initiatief vandaan komt. Piet antwoordt dat in de vergadering 

van maart jl. hierover ideeën zijn gepresenteerd, die daarna uitgroeiden tot plannen 

en hierover is in de vergadering van juni weer gesproken.  Wim stelt dat als de 

houtwal  dubbel zo breed zou worden, dit voor hem een oplossing zou zijn. Arja geeft 

aan dat het onderhoud een groot probleem wordt.   

  

Piet zegt dat gralux beter is dan tegels omdat  tussen tegels onkruid gaat groeien.  

 

Henk stelt dat een Dorpsplatform er in het belang van de leefbaarheid van het hele    

dorp zit.  

 

Paul vindt de wijze waarop de bewoners het Dorpsplatform  tegemoet treden   niet 

acceptabel. Regelmatig komen er ideeën vanuit het Dorpsplatform voort en hij noemt 

als voorbeelden het Pannaveld, de voetbaldoeltjes achter de Korensloot enz. Bij elk 

idee zijn er voor- en tegenstanders en hij wil niet  als politieagent tussen de voor- en 

tegenstanders  staan. Het Dorpsplatform is er voor het algemeen belang en probeert 

de leefbaarheid van het dorp te bevorderen.  

   

 

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/
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Paul constateert drie relevante knelpunten: 

 Privacy van de bewoners van de Korensloot; 

 Zorgen om overlast van hondenpoep; 

 Zorgen om het onderhoud van het groen. 

 

     Het DB  stelt voor om: 

 Eerst met de gemeente over deze punten in bespreking te gaan om hiervoor een  

    oplossing te bedenken; 

 Daarna weer met de bewoners om tafel te gaan om de oplossingen te bespreken; 

 Vervolgens het plan in de AB vergadering van 1 december a.s. te bespreken en het 

AB om een besluit te vragen. 

 

Met dit voorstel stemt het AB in.  
 

10. Initiatieven glasvezel (voortgang) 
Manon informeert het Dorpsplatform over de voortgang. Inmiddels heeft 29% van de 

Zegvelders zich aangemeld voor glasvezel. In de Stichtse Meije ligt dit zelfs al op 

56%. Aanmelden kan nog steeds op www.zegveldopglasvezel.nl.  

Op 17 juni 2015 heeft overleg plaatsgevonden tussen de Gemeente Woerden, 

Reggefiber (KPN), VolkerWessels Telecom en de Projectgroep Glasvezel. 

KPN heeft aangegeven voorlopig geen glasvezel te willen aanleggen in de kern van 

Zegveld. In de 2e helft van 2016 zal KPN wel glasvezel aanleggen naar de 

binnenringkasten in de kern van Zegveld en VDSL-centrales aanleggen bij de 

binnenringkasten. Dit betekent dat de snelheid van VDSL in de kern van Zegveld 

omhoog gaat naar > 100 Mb down en 10 Mb up. De Projectgroep Glasvezel heeft 

aangegeven dat zij in ieder geval bij nieuwbouw en renovatie (ophoging 

Broeksloot/Korensloot en renovatie Nijverheidsbuurt) wel direct glasvezel zou willen 

hebben. Voor een glasvezelkast zijn minimaal 100 aansluitingen nodig. Voor de 

nieuwbouw en ophoging van Broeksloot/Korensloot denkt de Projectgroep wel aan 100 

aansluitingen te kunnen komen. De Gemeente Woerden zal hierover onderhandelen 

met KPN. Voor de Nijverheidsbuurt moet de situatie besproken worden in november in 

de Informatieavond Nijverheidsbuurt. De snelheid van het internet in het 

buitengebied is slecht. In het overleg van juni is afgesproken dat VolkerWessels 

Telecom een offerte maakt voor een offerte-aanvraag voor de aanleg van glasvezel in 

het buitengebied. Hiervoor hebben zij gegevens van de Gemeente Woerden nodig. 

Vanwege personeelsgebrek bij de Gemeente Woerden is dit nog steeds niet gelukt. Er 

zit nog weinig schot in de zaak. De Projectgroep roept de Gemeente Woerden op meer 

prioriteit te geven aan glasvezel. Inmiddels wordt in de Stichtse Meije ook gekeken 

naar alternatieven zoals draadloos internet van Tele2. 

 

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/
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11. Asfaltonderhoud Middenweg (tussen Rondweg en Meije) 
Aan de Middenweg (tussen de Rondweg en de Meije) zal gefaseerd onderhoud worden 

gepleegd. Eerst het achterste deel (tussen de brug en de Meije) en vervolgens het 

deel tussen de Dwarsweg en de brug. Het Dorpsplatform heeft de wens aangegeven 

om wisselplaatsen aan te brengen. Dit blijkt in de praktijk nogal een kostbare zaak te 

zijn. Er is met het Dorpsplatform een eerste gesprek geweest, een vervolggesprek zal 

nog plaatsvinden. Hierbij zullen ook  ‘’gebruikers’’ aanwezig zijn.   

12. Stand van zaken plan Zegveld Zuidzijde. 
Paul geeft de stand van zaken weer omtrent de plannen langs de Milandweg. De 

gemeente en ontwikkelaar spreken nog over de uitvoering van de aanleg van de wegen. 

Paul spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Het duurt Paul allemaal veel en veel te 

lang en hij constateert dat jonge inwoners andere beslissingen nemen. Zij kopen of 

een andere woning of wijken noodgedwongen uit naar Woerden. Hij vindt dit een 

zorgwekkend gebeuren en hij dringt er bij de gemeente op aan om snel tot 

overeenstemming te komen. Het Dorpsplatform zou graag mee om tafel willen zitten 

om de knelpunten te bespreken. Ronald stelt dat er met betrekking tot de aanleg van 

de straten twee methodes zijn overgebleven. Op verzoek van Gert zegt hij toe de 

onderzoeken aan het Dorpsplatform te sturen, zodat het platform  er ook naar kan 

kijken.  

13. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
Manon vraagt aandacht voor het slootbeheer. In de - brede - sloot langs de Hazekade, 

maar ook in de sloot achter de Broeksloot is sprake van krabbenscheer, wat gevaarlijk 

is voor fietsende/spelende kinderen. Ronald neemt dit punt mee voor overleg.   

14. Vergaderdata 2015  
Dinsdag 1 december. 

15. Sluiting.  
Piet sluit de vergadering en bedankt een ieder voor haar/zijn komst.  

 

 

 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
 
 
 

 

  

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/

