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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld op maandag 
19 september 2016 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
Aanwezig waren 
Margot Stolk (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Mark van 
Baaren, (gemeente Woerden), Wim Hoogendoorn en John van Lieshout (buurtcomité 
Stichtse Meije), Herman Vergeer, Ko Kromwijk, Inger van Mourik, Manon Verheul, Bram 
Angenent, Herman Groen, ,  Cok Hoogerbrugge,  Gerdi van Elk, Marinus Verhoeff, Dirk 
Hoogendoorn, Dirk Blonk, Piet van Oostrum, Mees van Elk, Karel van Houwelingen, Aniek 
van de Burg, Simon van Katwijk, Gert Hulleman, Wouter Brak, Martin de Vink, Bas 
Uijterlinde, Rinus Hoogerbrugge, Peter Brak, (inwoners), Peter Spaanderman en Jasper  
Vennik (Joraï), Rebecca de Boer, Jelle IJpma (raadslid), Jaap van der Does (raadslid), Job 
van Meijeren (raadslid), Henk van Dam (raadslid), Inger van Dijk (Jeugdpunt), Piet 
Bremmer, Corry Vink, Piet Brak en Paul Vonk (DB).  
 
Afwezig waren met kennisgeving 
Mariette Rietveld, Reem Bakker, Jacco Overeem, Peter Vermeij, Henk Oskam, Jaap van 
der Knaap 
 
1. Opening vergadering.    

Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Piet constateert dat 
het Dorpsplatform Zegveld aan verjonging doet, gezien het feit dat er ook een aantal 
jongeren  aanwezig zijn. Bijzonder welkom Mark, Margo en Jacqueline (gemeente) en 
Inger (Jeugdpunt).  

2. Mededelingen 
 Volgende vergadering 

Piet geeft aan dat het DB gaat proberen de vergadering te verzetten naar een 
dinsdag in december omdat  de maandag voor een aantal trouwe bezoekers een 
lastige avond is (brandweer, fractievergaderingen, etc.). 

 Hondenbeleid 
Het hondenbeleid is conform het oude beleid in Zegveld vastgesteld. Er is door 
de gemeente een offerte gevraagd om de afvalbakken te plaatsen, nieuwe 
paaltjes te plaatsen en een uitrenplek weg te halen. 
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 Verkeersbordensanering 
In juni/juli is de uitvoering van de verkeersbordensanering van start gegaan. Er 
was een omissie in de uitvoering ontstaan, te weten bij de versmalling aan de  
Hoofdweg. De bakens en borden waren weggehaald, wat niet de bedoeling was. 
Nadat hierop gereageerd was heeft de gemeente dit snel hersteld en bakens 
neergezet en zijn de voorrangsborden weer geplaatst. De breedtebeperking 
Hazekade en Oude Meije is van de baan. Verder zijn de hoogtebeperkingen bij 
het parkeerterrein aan de Boschsloot weggehaald en zullen de palen ook 
spoedig worden weggehaald.   

 Ooievaar (blikvanger) 
De ‘’Zegveldse ooievaar’’ is vrijdag geplaatst door Inger en Ko. De ooievaar is 
door leerlingen van het Minkema college  – onder begeleiding van Ries Voorend – 
gemaakt en het resultaat mag er zijn. Inger (en zoon) en Ko, maar vooral Ries 
Voorend en zijn leerlingen worden hartelijk bedankt!   

 Herijking evenementenbeleid 
Onlangs is er over het evenementenbeleid een bijeenkomst geweest, waar ook 
het Dorplatform aanwezig was. De verenigingen die hiermee te maken krijgen, 
onder andere de CSZ en de Oranjevereniging, worden, als men nog suggesties 
heeft, uitgenodigd dit kenbaar te maken. Margot meldt dat tijdens de 
bijeenkomst geïnventariseerd  is wat beter kan en het stuk nu wordt gemaakt. 
Hierop kan volgens Margot nu nog worden gereageerd. De gemeente zal de 
verenigingen hierover berichten.  

 Schoolgebouw voormalige Waldhoorn (Pionier) 
Het schoolgebouw is inmiddels gesloopt. Het terrein wordt in afwachting van de 
nieuwbouw netjes afgewerkt. Dit zal vóór de herfstvakantie gebeuren. Het 
Dorpsplatform hoopt dat er snel gebouwd zal kunnen worden en dat ziet er 
hoopvol uit. Zij is hierover – samen met Zegveld Zorgt - in gesprek met 
GroenWest. Manon vindt dat de informatievoorziening van tevoren wat aan de 
magere kant was en in de berichtgeving aan omwonenden bijvoorbeeld Harmelen 
stond in plaats van Zegveld.  

 Onderzoek openstelling winkels op zondag 
De gemeente gaat onderzoek doen naar openstelling van winkels op zondag, 
onder inwoners, winkeliers en personeel. Ook geloofsgemeenschappen e.d. 
worden naar hun mening gevraagd.  
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3. Verslag vergadering 6 juni 2016 
 Tekstueel 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  
 Naar aanleiding van 

o Gevraagd wordt of de verkeersvisie nog op de agenda van het Dorpsplatform 
komt. Inger en Piet zijn naar de bijeenkomsten hierover geweest. Van 
geselecteerde bewoners is er niemand geweest. Margot stelt dat wij bij de 
uitwerking per wijk de genoemde maatregelen voor die wijk/dat dorp 
wellicht zouden kunnen bespreken. Dit punt wordt geagendeerd voor de 
volgende vergadering. De gemeente zal dan een korte presentatie geven.  

o Ten aanzien van de punten van OASEN wordt gemeld dat de bermen nog niet 
zijn aangevuld en buizen nog omhoog steken. De gemeente zal dit oppakken.   

o Manon vraagt hoe het zit met de zoutbakken. Piet geeft aan dat dit  wordt 
geregeld, maar de  aansprakelijkheid e.a.  moet nog worden besproken . Piet 
zal de namen aan de gemeente doorgeven.  

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 vraag wat het inschrijven 
voor zorgwoningen inhoudt. Piet legt uit dat wij regelmatig signalen krijgen van 
mensen die er wel heen willen. Het Dorpsplatform heeft geïnteresseerden  gevraagd 
zich, naast woningnet, ook bij  ons te melden, zodat wij een beeld hebben hoe de 
belangstelling is. Inmiddels hebben zich al acht mensen daadwerkelijk bij ons gemeld. 
Het is wel belangrijk dat de geïnteresseerden zich in ieder geval bij Woningnet  
inschrijven als woningzoekende. Dit heeft in de Berichtgever en in de brieven van 
Zegveld Zorgt gestaan. Daarnaast bestaat voor Zegvelders een kernenbinding. 
Hierdoor hebben Zegvelders voorrang op woningtoewijzing.  

5. Aankondiging/inleiding themavond alcohol- en drugsgebruik i.s.m. Zegveld Zorgt  
Inger van Dijk (Jeugdpunt) meldt dat vorig jaar al signalen over alcohol en 
drugsgebruik zijn ontvangen. Op 17 november a.s. wordt een thema-avond gehouden in 
samenwerking met Zegveld Zorgt. Deze avond is bestemd voor ouders van pubers van 
groep 8 tot voortgezet onderwijs en iedereen die met dit onderwerp te maken 
heeft/hiermee in aanraking komt. Piet Bremmer geeft aan dat er nog een flyer komt 
met een uitnodiging en de uitnodiging in openbare ruimtes komt te hangen en in de 
Berichtgever komt te staan. Het programma begint met cijfers van de onderzoeken 
en deze wordt naast de ontvangen signalen gelegd, want die komen van relevante 
bronnen. GGD/Victas geeft vervolgens uitleg over herkenning van verslaving, hoe je 
afspraken kunt maken, verslaving kunt verminderen, etc. Er komt ook een 
ervaringsdeskundige omtrent alcoholverslaving. Daarnaast wordt er  een lijst met tips 
en instanties uitgereikt. Gerdi stelt voor om leerlingen van groep 8 ook uit te nodigen.  
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6. Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders 

Jacqueline meldt dat de verplichte taakstelling m.b.t statushouders over de eerste 
helft 2016 niet is gehaald. Dit betekent dat in de tweede helft van 2016 nog 88 
personen moeten worden gehuisvest. Over de opvang van vluchtelingen is nog veel 
onduidelijkheid. In november a.s. komt dit onderwerp terug in de raad. Piet meldt dat 
op 28 september a.s. een avond door de hervormde kerk wordt georganiseerd over dit 
onderwerp. Manon vraagt naar de aantallen statushouders die in ons dorp moeten 
worden opgevangen. Op basis van het aantal inwoners per kern zou dit volgens Manon 
minder  moeten zijn dan eerder is gemeld. Jacqueline meldt dat de opvang per kern 
naar rato van aantal inwoners gaat. De gemeente zal nog nagaan hoeveel personen in 
Zegveld moeten worden opgevangen.   

7. Maatregelen bruggen 
 Piet meldt dat de brug bij de Coöp tijdelijk is afgesloten voor vrachtverkeer.  

Een paar Zegveldse jongeren die onder de brug door voeren zagen dat er iets 
niet goed was. Dit kwam het Dorpsplatform ter ore die dit aan de gemeente 
gemeld heeft. Er is inmiddels een grote inspectie geweest, waaruit bleek dat er 
een acuut gevaar is voor de verkeersveiligheid. Er wordt nog onderzoek gedaan 
welke maatregelen moeten worden genomen. De verwachting is dat de brug 
vervangen moet worden. De gemeente geeft aan dat hiervoor normaal zes tot 
zeven maanden staat, maar dat er in dit geval spoed achter wordt gezet en het 
de wens is om de brug in januari te hebben vervangen. De situatie rondom de 
brug wordt door de gemeente in de gaten gehouden. Verder zijn er 
verschillende borden met aanwijzingen geplaatst om het verkeer om te leiden. 
Op de Rondweg komen er tijdelijke  wisselstroken, zodat er zo min mogelijk 
schade ontstaat. Aniek vraagt of het mogelijk is om toch achter de Coöp langs 
te rijden, zodat er niet onnodig veel verkeer over de Rondweg hoeft. Piet meldt 
dat de maatregelen door de gemeente in overleg met het Dorpsplatform zijn 
genomen en dat toen gebleken is dat de enige route die bruikbaar isvia de 
Rondweg loopt. Piet Bremmer meldt dat als het verkeer over de Bernhardstraat 
zou rijden, deze straat kapot gereden zou worden. Inger doet de suggestie om 
platen op de brug neer te leggen. De gemeente geeft aan dat dit het risico niet 
wegneemt. Rinus vraagt naar de toestand van de duikers in de Hoofdweg. Piet 
geeft aan dat de brug/duiker op de kruising Middenweg/Milandweg een 
zogenaamde ‘’hangduiker’’ is,  dit is een kwetsbare constructie. Rebecca vraagt 
om aandacht voor de  verkeersrisico’s op de kruising. De gemeente zal dit nog 
eens bekijken.  
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 De brug over de Slimwetering (op de Middenweg, tussen Dwarsweg en de Meije) 

moet vermoedelijk worden vervangen. Er is een noodreparatie uitgevoerd. De 
vervanging van die brug wordt waarschijnlijk in één aanbesteding met de brug 
kruising Middenweg/Milandweg meegenomen. Wim geeft aan dat de tijdelijke 
platen op de brug gescheurd zijn. Piet antwoordt dat het Dorpsplatform ter 
plaatse met de gemeente is gaan kijken. Herman heeft de scheuren gemeld en de 
gemeente heeft dit meteen opgepakt.   

8. Punten buurtcomité Stichtse Meije  
Overhangende takken 

Donderdag a.s. wordt een ritje gemaakt om de punten van het buurtcomité te  
bekijken (overhangende takken, hoog gras in de bochten en het asfaltdek 
achter in de Meije). Woensdag komt er een nieuwsbrief van het comité over de 
punten die in de Meije spelen. Verder wordt onderzocht of het onderhoud aan 
bermen in eigen beheer kan worden genomen. Manon vraagt of het probleem 
over drinkwater opgelost is. Gemeld wordt dat het de verwachting is dat de 
kwaliteit van het drinkwater in de Meije door te nemen maatregelen bij het 
waterleidingbedrijf wordt verbeterd.  

9. Voortgang ophogen Korensloot/Broeksloot  
In juni is er een bewonersavond geweest. Er is vervolgens wat onvrede over 
voorstellen/oplossingen ontstaan, maar dit is opgelost. De gemeente geeft aan dat de 
bewoners eind 2016 over de planning worden geïnformeerd. De planning is dat eind 
2017 met de werkzaamheden gestart gaat worden. Manon vindt dit een vrij ruime 
termijn. Gert geeft aan dat de werkzaamheden aan de Eikenlaan niet goed zijn 
uitgevoerd. Zo zijn er nu al problemen over riolering en moeten opritten opnieuw 
worden opgehoogd. De gemeente geeft aan dat zij gaan kijken wat de problemen zijn 
en of  deze kunnen worden opgelost. 

10. Voortgang herinrichting en ophoging Nijverheidsbuurt  
In februari jl. is er met de ondernemers gesproken. Inmiddels is voor de 
werkzaamheden budget gevonden. Binnenkort gaat de gemeente met de ondernemers 
om tafel over hoe  werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Met name de 
wateroverlast moet worden opgelost en dat zal ook gebeuren, aldus  Margot. Zij voegt 
hieraan toe dat de werkzaamheden liefst wel worden afgestemd met de plannen die 
een ondernemer heeft met het voormalige pand van Bolton.  

11. Voortgang asfaltonderhoud en wisselplaatsen Middenweg  
Mark geeft aan dat er een offerte is voor de wisselplaatsen. Er zal spoedig contact 
worden opgenomen  met het Dorpsplatform over de wisselplaatsen.  De bedoeling is 
dat dit  jaar nog groot onderhoud gaat  plaatsvinden en mogelijk wisselplaatsen  
worden gerealiseerd. Het buurtcomité Stichtse Meije geeft aan dat er begroeiing van 
gras over het fietspad komt en dit gevaarlijke situaties kan opleveren als fietsers 
elkaar passeren.  
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12/13 Situatie rond omgewaaide bomen in juni jl. aan Oude Meije en Milandweg en   
    compensatielijst bomen 

De gemeente is voornemens om de omgewaaide bomen in het buitengebied – vanwege 
de verkeersveiligheid - niet te vervangen. Ko vindt dit niet juist omdat de bomen vaak 
verder van de weg staan en de bermen breed genoeg zijn en de verkeersveiligheid dus 
niet in gevaar is. Hij voegt hieraan toe dat het gebied steeds kaler wordt en wij 
bomen juist nodig hebben in ons streven naar een CO2 neutrale leefomgeving Manon 
merkt op dat het de afspraak is dat als er een boom weggehaald zou worden, er één  
voor in de plaats terug zou komen. Aniek geeft aan dat zij het prima vindt als de 
bomen terug komen, maar dat deze dan ver genoeg van de rijbaan  geplant moeten 
worden. Herman merkt op dat de omgewaaide komen ook kabels hebben meegenomen. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de bomen wel moeten worden onderhouden omdat het 
risico van stormschade bij achterstallig onderhoud steeds groter wordt. Margot vindt 
als dorpswethouder dat de afspraken over de vervanging nagekomen moeten worden. 
De gemeente gaat hierover in overleg met het Dorpsplatform. Ko schuift in ieder 
geval aan om zijn advies te geven. Hij  vindt dat het advies dan wel serieus genomen 
moet worden omdat de laatste keer heel andere bomen werden geplant dan hij had 
geadviseerd met alle problemen van dien.  

14. Nota recreatie en toerisme, toegespitst op Zegveld  
Rebecca de Boer geeft aan de hand van een mondelinge presentatie een toelichting op  
de nota recreatie en wat dit voor Zegveld betekent. De recreatie nota is opgesteld 
met behulp van vele enthousiaste ondernemers, stichtings- en verenigingsmensen met 
ondersteuning van Waaloord coaching uit Woerden. Er zijn 5 meetings gehouden. De 
gemeente heeft een doelformulering opgesteld voor de recreatie nota opdracht. De 
presentatie van Rebecca wordt – als bijlage - bij de notulen gevoegd.   
Rebecca vraagt om – als iemand ideeën heeft – dit aan haar door te geven. Het 
Buurtcomité Stichtse Meije vraagt aandacht voor de druk op het gebied. Voor 
Zegveld spreekt het Dorpsplatform uit dat  geen behoefte is  aan grootschalige 
recreatie. Dhr. Uijterlinde zegt dat zijn aanvraag voor camperplaatsen voor maximaal 
12 plaatsen is. Piet Bremmer oppert dat een rondje Greftkade mooi zou zijn. Gert 
merkt op dat het goed zou zijn wat meer bankjes te plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij 
de Hazekade en verwijst naar Apeldoorn waar dit ook gebeurt. Herman vindt dat er 
geen motortochten door de Meije mogen.   
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15.Initiatieven glasvezel 

Manon geeft aan dat er  een  stuk komt in de Berichtgever om de interesse te peilen. 
De nieuwsbrief wordt als bijlage aan de notulen gevoegd.     

16.Stand van zaken plan Zegveld Zuidzijde  
Margot merkt op dat er een keuze is gemaakt voor de fundering, hierover is 
overeenstemming  en dat de detailuitwerking nu wordt gemaakt. Er is nog geen datum 
voor de start van de bouw. Manon vraagt waarom dit zo lang moeten duren. Er is veel 
belangstelling en de jongeren wachten al jaren op deze woningen. Sommige jongeren 
kiezen daarom noodgedwongen voor een woning in Woerden. 17. Nieuwe structuur 
Dorpsplatform  
Piet vertelt over de plannen van het DB om met een nieuwe structuur te gaan werken. 
De volgende vergadering hoopt het DB  deze te kunnen presenteren. Piet voegt 
hieraan toe dat ook de zoektocht naar een nieuwe secretaris is ingezet en dat Paul 
alleen nog het echte secretariaatswerk doet (notulen en agenda) en geen beleidsmatig 
werk meer voor zijn rekening neemt.  

18. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
 De voorzitter merkt op dat er signalen binnenkomen bij het DB dat het met de 

Zegveldse Bibliotheek niet goed gaat. Het boekenaanbod neemt hard af. Het lijkt 
het DB verstandig het onderwerp voor een volgende keer te agenderen. 

 Gert Hulleman vraagt of de Blokhuisbrug mogelijk  wat minder open kan, omdat 
het verkeer niet rechtsaf richting Bodegraven kan als de brug open is. Of kan een 
extra rijstrook worden aangelegd waardoor het verkeer richting Bodegraven kan 
doorrijden bij een open brug. 

 Piet van Oostrum vraagt om het Branderpad vaker te maaien. 
 Manon vraag om de Hazekade beter te onderhouden. 
 

19. Sluiting.  
Piet sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst allen wel 

thuis. 
 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
 
Vergaderdata 2016: 
   dinsdag 20 december a.s. 

 
 


