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      Dorpsplatform Zegveld 
 
 Verslag van de AB vergadering van 5 februari 2013.  
Aanwezig: 
Leden: Piet Brak (voorzitter), Piet Bremmer (DB), Ko Kromwijk, Mariëtte Rietveld, Manon 
Verheul, Mees van Elk (Diaconie Nederlands Hervormde Kerk), Bram Angenent (Siveo), Karel van 
Houwelingen, Jaap van der Knaap, Inger van Mourik (Nijverheidsbuurt), Herman Schuiveling 
(Milandhof), Corry Vink (DB), Paul Vonk (DB), Dirk Spek (secretaris), Jan van Amerongen, Peter 
Vermeij, Cok Hoogerbrugge (CDA), Herman Groen , Theo Nieuwendijk (Thomashuis), 
Overigen: Martin Schreurs (dorpswethouder), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Piet van 
Oostrum(belangstellende),  Gerrit Gerritsen (berichtgever), Mike Smulders, Jaap van der Does, 
Rinus van de Does (dorpsagent), MA Verhoeff, Hanneke Kastelein, Harrie van Opstal (AD Groene 
Hart), Gerdi van Elk, E. Geldrop (Gem. Woerden/Griffier), J. Schaap (inwonersbelangen), Daus de 
Roock (BOA), R. Mees. 
Afwezig:, Arnoud van Rijnsoever (Jongerenwerk Woerden), Arie Langerak, Henk van Dam  
(raadslid), Job van Meijeren (CDA), Kelly Blom (Groen West), Herman Lekkerkerker (stichting 
Welzijn), Alex de Kruijf, Herman Vergeer. 
  
A G E N D A : 
1. Opening vergadering       

Piet Brak opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Vandaag ook aanwezig  
J. Schaap van Inwonersbelangen. 

2. Mededelingen 
 Geen.  
3. Verslag vergadering 6 november 2012  

 Tekstueel: 
Opmerking op bladzijde 6: Punt 15 rondvraag, 4e aandachtsstreepje: Glasvezelnetwerk. 
De opmerking die toegevoegd moet worden is. “Het is de vraag of de buizen die er nu al 
liggen voldoende ruimte hebben om de extra leiding(en) te kunnen trekken.” 

 Naar aanleiding van: 
Fietspad Milandweg 

 Aantal punten niet in orde: 
1. Wateroverlast na Branderpad (zou 6 februari geasfalteerd worden). 
2. Kolk bij de Broekerweg (blijft ook water staan) 
3. Bij Siveo/tennis de straat in de berm ophalen 
4. Bij nr. 32 scheuren in het asfalt 
5. Middenberm 
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 Glascontainers 
Deze worden ingegraven op dezelfde plek als waar de containers nu staan. Dit heeft in de 
Berichtgever gestaan en er zijn geen reacties hierop binnengekomen. De plaatsingsdatum 
is nog onbekend.   

 Gesprek met jongerenwerker 
Corry en Piet zijn op gesprek geweest bij de Jongerenwerken. Er zijn weinig activiteiten 
voor de 12-16 jarigen. In samenwerking met 3 ouders en een aantal vrijwilligers wil de 
Gemeente dit ondersteunen. Een probleem hierbij is eventuele ruimte waar de activiteiten 
zouden kunnen plaatsvinden. Als er dus ouders/bewoners zijn die ideeën hebben en 
activiteiten willen opstarten en begeleiden, dan kunnen zij dit bij het DB van het 
Dorpsplatform melden.  
Er is een kleine overlast van een klein groep jongeren voornamelijk achter de Milandhof. 
Voorzitter van de Milandhof en Dorpsagent gaan/zijn hierover  in gesprek.  

 Oud en Nieuw viering 
Is goed verlopen. De Milandhof was open (gerund door Milandhof en Siveo). Politie en 
Brandweer zijn tevreden over het verloop. Voorgesteld  wordt om een geste te doen naar 
de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.  Het DB gaat op korte termijn evaluatie 
plannen en zal hiervoor dan een voorstel doen.  

 Pannaveld 
Is niet in orde. De aanleg op zich is waarschijnlijk niet goed geweest. Er is derhalve op 
korte termijn geen oplossing te verwachten. DB houdt dit onderwerp wel warm bij de 
gemeente want uiteindelijk moeten de problemen wel opgelost worden.  

 Burgernet 
Er is brochure beschikbaar. De werking is goed, veel gemeenten nemen deel. Sommige 
gebruikers vragen zich af of het nog wel operationeel is, want horen er niets van, zijn wel 
aangemeld. Andere gebruikers krijgen wel berichten. Wellicht is een controlebericht zo nu 
en dan op zijn plaats.  

 Bult in Hoofdweg 
Is vandaag afgetekend door het College. Er worden stappen ondernomen voor herstel. Zou 
week 7 opgelost zijn. Op de Nijverheidsbuurt zitten nog twee groten  gaten in de weg.  

 Huis-aan-Huis  
Sinds 2007 is er geen vergunning meer nodig om Huis-aan-Huis te verkopen. Verkopers 
laten een pasje zien, maar dat is niet altijd echt/betrouwbaar. Venten is vrijgegeven 
(Daus de Roock). Het is verboden in het centrum op koopavonden en in het weekend. 
Algemeen komt in de gemeente misbruik weinig voor, maar als men het niet vertrouwd dan 
de politie bellen.  

 Lampen in de bocht Hoofdweg/Zegveldse Uitweg 
Doen het nog steeds niet. City Tec reageert slecht.  
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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.  
 
Het pontje bij de Haven is gerepareerd. Eind maart/begin april wordt het pontje weer in 
de vaart genomen.  
 

5.  Presentatie Boa’s 
Daus de Roock en Edwin van der Veer vertellen over het werk van een buitengewoon 
opsporingsambtenaar in onze gemeente (BOA).  
 
De BOA’s hebben zich in de vergadering voorgesteld en toegelicht waarvoor zij worden 
ingeschakeld. Een BOA is een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar en houdt zich vooral 
bezig met het toezicht op de openbare ruimte. De BOA’s hebben ook een 
opsporingsbevoegdheid en mogen dus mensen aanhouden en bekeuren. De BOA’s kunnen 
derhalve worden gezien als een aanvulling op de politietaken. In totaal zijn er 14 BOA’s in 
Woerden. De BOA’s verplaatsen zich met een mountainbike. Zij letten vooral op 
“hondenoverlast” (loslopende honden en honden die hun behoeften doen, daar waar het 
niet mag), huisvuil dat verkeerd wordt aangeboden, fietsen in  voetgangersgebied, 
verkeerd parkeren, bootjes die op verkeerde plekken liggen aangemeerd en zij zijn bij 
evenementen aanwezig, etc. etc.  
 
Het zal duidelijk zijn dat de BOA’s meer in de kern Woerden aanwezig zijn dan in de 
andere kernen. De BOA’s willen natuurlijk wel graag weten of er sprake is van overlast 
vanwege honden, etc. en vragen de inwoners van Zegveld om hier vooral melding van te 
doen bij de klachtenlijn van de gemeente Woerden. Als er op een bepaalde plek en tijd 
overlast is, dan kunnen zij bijvoorbeeld gericht surveilleren. 
 

6. Herziening bestemmingsplan van de kern van Zegveld 
Lennard Lindeman geeft een presentatie over de herziening van het bestemmingsplan Kern 
Zegveld. 
 
De gemeente heeft in de vergadering een toelichting gegeven op de totstandkoming van 
het nieuwe bestemmingsplan voor de kern van Zegveld (met een klein stukje buitengebied). 
Een bestemmingsplan, het woord zegt het al, regelt wat de bestemming van een 
gebouw/perceel is en moet elke tien jaar worden herzien. In het nieuwe bestemmingsplan 
wordt meer flexibiliteit ingebracht (bijvoorbeeld voor uitbouwtjes en aanbouwsels en voor 
beroepen aan huis). In het nieuwe bestemmingsplan kern Zegveld worden geen nieuwe 
woningbouwlocaties opgenomen. Wel wordt voor de locatie Waldhoorn (zorgwoningen), de 
percelen Kruijt en van Luinen en de locatie nabij de tennisbanen (woningen) vooruitgelopen 
op een nieuwe bestemming door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen, zodat als de 
plannen daar gereed zijn, ook snel tot realisatie kan worden overgegaan.  
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Het nieuwe bestemmingsplan wordt over een paar weken ter inzage gelegd en er komt een 
informatie avond in de Milandhof. De procedure is op de site van de gemeente Woerden te 
zien. Twijfelt u of uw perceel/gebouw/woning ook valt onder het nieuwe bestemmingsplan, 
kijk dan even op de site van de gemeente Woerden. De presentatie bij het dorpsplatform  
staat op onze website.  
 
Woningbouwplannen Milandweg en hoek Hoofdweg/Nieuwstraat 
Wethouder Martin Schreurs heeft het Dorpsplatform geïnformeerd over de vergadering 
van de Provinciale Staten die maandag 4 februari 2012 is gehouden. De besluiten van de 
provincie pakken niet goed uit voor ons dorp. Positief is dat de plannen van Bolton 
Ontwikkeling (langs de Milandweg, nabij de tennisvelden) er positief uit zien en hopelijk 
gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent dat de tennisbanen verplaatst zullen worden en 
daar woningen zullen worden gerealiseerd (past binnen het woningbehoefte onderzoek dat 
vorig jaar in Zegveld heeft plaatsgevonden).  
 
Voor de inbreidingsplannen in de “oksel” van de Hoofdweg-Nieuwstraat pakt het besluit 
van de provincie minder goed uit. Dit komt omdat de projectontwikkelaar Goudriaan meer 
woningen wil bouwen dan de provincie wil. Ook in Zegveld bestaan de zogenaamde “rode 
contouren”. Dat zijn lijnen die de provincie trekt rond de bebouwing in het dorp 
waarbuiten niet gebouwd mag worden. Omdat er enkele bedrijven uitgeplaatst zouden 
worden, stemde  de provincie er mee in dat er toch wat woningen buiten die “rode 
contouren” gebouwd zouden  mogen worden. De ontwikkelaar dacht hierbij echter aan veel 
meer woningen dan de provincie, die meer denkt aan enkele tientallen woningen buiten de 
contouren. Dit betekent dus dat de partijen opnieuw “om tafel” moeten. De gemeente zal 
zich - samen met het Dorpsplatform – blijven inzetten om toch een deel van de 
inbreidingsplannen te realiseren. Dit is namelijk nodig om het aantal inwoners van Zegveld 
op peil te houden en de voorzieningen in ons dorp in stand te houden! 

 
7. Blikvangers 

Het DB heeft contact gehad met een Zegvelder die bij het Minkema college werkt. Hij 
heeft aangeboden om een ontwerp te maken en via een project op school twee blikvangers 
te maken. Het Thomashuis heeft aangeboden deze te willen beschilderen. 

 
8. Periodieke snelheidscontroles Hoofdweg en Milandweg. 

Er wordt te hard gereden. De politie is voornemens extra te controleren. In Januari is een 
keer gecontroleerd en dat leverde 131 bekeuringen op. Buiten de bebouwde kom willen 
politie/justitie niet bekeuren omdat deze weg volgens justitie niet ingericht is als een 60 
km weg.   
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9. Wijziging voorrang voor fietsers bij Blokhuisbrug, evaluatie van de nieuwe situatie. 

De nieuwe situatie levert soms problemen op, bijvoorbeeld bij lange vrachtwagens die op 
fietsers moeten wachten. Ook blijkt dat sommige aanwezigen hebben gezien dat fietsers 
nog steeds schuin oversteken. Fietspad ligt wel beter, de scherpe bochten zijn eruit, en 
het is makkelijker te volgen. De evaluatie zal moeten uitwijzen of de maatregelen 
afdoende zijn  
 

10.  Strooien bij gladheid in het dorpscentrum. 
Het DB heeft zelf een strooier gekocht. Jaap vd Knaap, onze vrijwillige zoutstrooier, 
heeft deze een paar keer moeten gebruiken om de voetpaden gangbaar te houden. Het 
strooien van het stuk bij de Middenweg langs het monument was leuk werk. Veel dankbare 
gezichten. Jaap staat open voor suggesties als er meer gestrooid moet worden. Voor de 
fietsers is richting Woerden beter gestrooid. Over andere delen van het dorp, 
bijvoorbeeld de Eikenlaan en de Broeksloot, zijn de bewoners minder tevreden. 
 

11. Kunstwerken in Zegveld 
Alle kunstwerken in de hele gemeente zijn geïnventariseerd, in ons dorp staan er vier:. 
Dansende Zwanen, Liggende koeien, het oorlogsmonument en de grote voet bij de Coöp. 
Alle mogen blijven staan!  
 

12. Overzicht toezeggingen huurwoningen 2012 
Uit informatie van GroenWest (woningbouwvereniging) blijkt dat er in 2012 in totaal 18 
huurwoningen zijn vrijgekomen. Hiervan zijn er 11 toegewezen aan Zegvelders, 2 aan 
statushouders en 5 aan niet Zegvelders. Dat laatste komt omdat voor huurwoningen in 
bepaalde straten/complexen minder belangstelling is (zoals voor de woningen aan de 
Boschsloot). Al met al een prima resultaat dus en het blijkt dat de speciale regeling voor 
Zegveld (woningen worden eerst twee weken aan Zegvelders aangeboden) prima werkt!  

 
13. Oversteek over de Grecht bij de Toegang (van Zegveld naar Kamerik) 

Op maandag 14 januari  is de aanleg gestart, dit wordt een welkome aanvulling op het 
routenetwerk voor fietsers en wandelaars . 
Er zijn op en aanmerkingen geweest over de weg (Toegang) zelf. Deze zou slecht 
onderhouden en te smal zijn. Het DB zal dit de nodige aandacht geven.  
 

14. Data vergaderingen 
 04 juni    (tekst moet binnen zijn op 15 juni) 
 17 september      (tekst moet binnen zijn op 11 oktober) 
 19 november   (tekst moet binnen zijn op 6 december) 
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15.  Rondvraag. 
  - KNMI zoekt een vrijwilliger voor regenmetingen. Deze is gevonden.  

- Oranjevereniging heeft de subsidielijst van evenementen van de gemeente 
Woerden aan de orde gesteld. Het blijkt namelijk dat in de top 10 lijst alleen 
Woerdense activiteiten voorkomen, die soms ook nog een semicommerciële tint 
hebben. Gelukkig vallen de oranjeactiviteiten hier niet onder. Op de vraag van de 
Oranjevereniging in een vergadering wat de criteria zijn om voor een subsidie in 
aanmerking te komen kon geen antwoord worden gegeven. DB zal een brief naar de 
gemeente sturen.  

- Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat van alle wijken in Woerden het dorp Zegveld 
het hoogst scoort als het gaat over de tevredenheid over de politie (uiteraard 
bevestigd door een glunderende dorpsagent); 

- Vanuit de bewoners wordt geklaagd over de lage bollen in het centrum. Deze zijn 
bij het parkeren slecht te zien, wat regelmatig tot schade aan auto’s leidt. De 
gemeente zal dit nog eens bekijken; 

- Gevraagd is of de realisatie van de Deltaplannen (ophogen wegen Prunuslaan, 
Eikenlaan, Elzenlaan, Esdoornlaan, stukje Middenweg en omgeving) dit jaar 
doorgaat. De gemeente heeft hierop aangegeven dat dit zeker de bedoeling is. Ook 
de achterpaden hierin zullen ook worden meegenomen. 

- De gemeente zal op verzoek van het Dorpsplatform nagaan wat er met de 
speeltoestellen gebeurd is die bij de voormalige Waldhoorn stonden omdat hier 
door kinderen uit de omgeving ook gebruik van werd gemaakt.  

 
16.  Sluiting.  
  Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering.  
  


