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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van  
dinsdag 24 juni 2014 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
Aanwezig waren: 
Martin Schreurs (vertrekkend dorpswethouder), Margot Stolk (dorpswethouder),  
Jacqueline Scheenstra (waarnemend dorpsambtenaar), Rinus van der Does (dorpsagent),   
Jaap van der Knaap, Piet Bremmer (DB), Inger van Mourik,  Manon Verheul, Herman 
Groen, Herman Vergeer, Ko Kromwijk, Mariëtte Rietveld, Herman Schuiveling 
(Milandhof), Bram Angenent (Siveo), Inger van Dijk (Jeugd-Punt), Thijs van den End 
(D66)  Dirk Blonk, Piet van Oostrum,  Rinus Hoogerbrugge, Mike Smulders, Alex de 
Kruijf, Gerdi van Elk, Marinus Verhoeff  (Zegvelders), Henk van Dam, Job van Meijeren 
(adviserende leden), Piet Brak (voorzitter), Corry Vink (DB), Anneke Graman (buurtbus), 
Rebecca de Boer (voorzitter OVZM), J. van de Bul (Meije 300/Blauwe  Meije), Marjolein 
van Veen, Jan Ruijten, Els Glimmerveen (allen van stichting Thuishuis Woerden).  
 
Afwezig waren: 
P. Vonk (secretaris), vanwege verplichtingen werk en Nanda de Ridder (dorpsambtenaar).  
 
1. Opening vergadering    

Piet Brak (voorzitter) opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
Bijzonder welkom worden geheten de nieuwe dorpswethouder Margot Stolk en de 
vertegenwoordigers van het Thuishuis Woerden.  

2. Mededelingen 
DB lid Piet Bremmer wordt gefeliciteerd met zijn koninklijke onderscheiding en krijgt 
namens het Dorpsplatform een bloemetje overhandigd.  

3. Kennismaking met nieuwe dorpswethouder 
Margot Stolk, opvolgster van dorpswethouder Martin Schreurs, stelt zich voor en 
vertelt welke portefeuille zij heeft.   

4. Bestuursaangelegenheden 
De voorzitter deelt mede dat Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform Zegveld nu 
echt aftreedt. Aan zijn aftreden liggen persoonlijke redenen ten grondslag die onder 
andere te maken hebben met een andere visie op en invulling van het dorpsgericht 
werken en het omgaan met de leefbaarheid van het dorp en de druk die op de 
vrijwilligers in het dorp wordt gelegd. Het DB zoekt actief naar een opvolger en zal 
een advertentie in de Berichtgever zetten.  
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5. Mededelingen 
Het Dorpsplatform Zegveld heeft kennis genomen van de problematiek rondom  
Siveo ´60 en het niet nakomen van toezeggingen van de gemeente in het verleden. Het 
Dorpsplatform Zegveld maakt zich zorgen over de wijze waarop de gemeente invulling 
geeft aan het kleine kernenbeleid en het signaal dat zij daarmee naar de toekomst 
afgeeft. Siveo ’60 is een onmisbare schakel/voorziening voor de leefbaarheid/sociale 
cohesie van het dorp. Uiteraard is het Dorpsplatform  blij met de woningbouwplannen, 
dat is een van de voorwaarden voor een leefbaar dorp, maar zonder een effectief 
kleine kernenbeleid zal dit niet genoeg zijn. Het Dorpsplatform roept de gemeente op 
haar afspraken na te komen en mee te werken aan een oplossing voor Siveo.  

6. Verslag vergadering 4 maart 2014  
Tekstueel: 
 De opmerking over de lantaarnpalen (bij de rondvraag) is door Henk Oskam 

gemaakt.  
 Naar aanleiding van het verslag: 
 Merkt Dirk op dat een rioleringskast op de hoek van de Nijverheidsbuurt-

Hoofdweg het zicht belemmert; 
 Stelt Manon de kledingcontainer aan de orde. Zij vraagt waarom deze niet 

ondergronds is gebracht en geeft aan dat de container regelmatig vol is. De 
kledingcontainer bij de Coöp wordt tweemaal per week geleegd (kan zonodig 
meerdere malen worden geleegd) en wordt ’s nachts binnengehaald wat ook beter 
is. De wethouder antwoordt dat zij de evaluatie wil afwachten en dat op basis 
hiervan wordt bezien wat het beste gedaan kan worden.   

 Wordt door Rinus opgemerkt dat aan de Jeu de boules baan wordt gewerkt. De 
bak is klaar en wordt binnenkort aangevuld.  

 Wordt gesteld dat de komende winter goed in de gaten moet worden gehouden of 
het strooischema voldoet. Manon wil dat de Nieuwstraat (Jorai) wordt 
meegenomen in het strooischema. Er blijkt behoefte te zijn aan meer 
informatie/stukken.  

 Wordt breed opgemerkt dat het maaibeleid en bestrijding onkruid veel klachten 
geeft wat – naast een rommeling aanzicht - ook onveilige situaties tot gevolg heeft. 
Het zicht voor met name overstekende schoolkinderen is slecht, maar ook groeit 
er onkruid over het fietspad naar de Meije en groeit er veel onkruid in 
middenbermen en stoepen. Gesteld wordt dat in Woerden wel gemaaid was en dat 
in Kamerik en Zegveld pas een maand later werd gemaaid.  

 Stelt Manon dat er langs de Hazekade niet hetzelfde aantal bomen is 
teruggeplaatst. Wethouder Scheurs geeft aan dat er géén dubbele rijk terug komt 
en dat de resterende bomen elders in de gemeente worden geplaatst.  
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 Vraagt Manon of er nieuws is over de bouwplannen. De voorzitter geeft aan dat de 
visie door de raad is aangenomen. Wethouder Scheurs antwoordt vervolgens dat 
het plan Goudriaan kleiner wordt, dat er aan gerekend wordt en medio 
september/oktober er meer bekend zal zijn of Goudriaan zijn plannen zal 
realiseren.  

 Rinus van der Does vraagt naar de ontwikkelingen m.b.t. de Nijverheidsbuurt. 
Wethouder Scheurs antwoordt dat Kruit voor de aanleg van een tweede weg is en 
éénrichtingsverkeer. Hij zal met wethouder Duindam nog om tafel gaan over het 
parkeerprobleem.  

 Vraagt Manon naar de status van het Dorpsplan. Piet antwoordt dat dit wordt 
geactualiseerd en medio september in concept gereed zal zijn.  

 
7. Ingekomen en verzonden stukken/mededelingen 

Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Deze 
stukken konden worden ingezien bij de secretaris. Naar aanleiding hiervan: 
 Oppert Mariette om het vuurwerk aan banden te leggen, zodat de lol er vanzelf 

vanaf gaat en vindt Manon dat de tijden waarop vuurwerk mag worden afgestoken 
landelijk zou moeten worden aangepast. De algemene conclusie is dat het 
Dorpsplatform niet kiest voor vuurwerkvrije zones omdat de handhaving toch niet 
gaat lukken.  

 Geeft wethouder Stolk aan dat het verzoek om een fietsenrek bij de bushalte is 
uitgezocht en dat dit kan.  

 Verwijst Jacqueline voor het initiatiefkompas naar de website en laat de 
jongerenwerker een folder achter.  

 Legt Jacqueline op verzoek van Rebecca de Boer uit hoe een burgerinitiatief 
werkt.  

 Wordt geconcludeerd dat een workshop van de brandweer over brandveiligheid 
nuttig is. 

 Wordt opgemerkt dat Herman Groen en Piet Bremmer naar de bijeenkomst 
“Water en Groen” zijn geweest.  

8. Buurtbus  
Anneke Graman, voorzitter van de Vereniging Buurtbus de Meije vertelt  dat de proef 
met de buurtbus op zaterdag is beëindigd. Belangrijkste redenen zijn te weinig 
mensen in de bus en het lastig invullen van het rooster met vrijwilligers. Zij stelt dat – 
als er in de winter meer vraag is – in overweging genomen kan worden om een nieuwe 
proef te houden.  
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9. Thuishuisproject 

Jan Ruijten van het Thuishuis Woerden geeft informatie  over de doelen van het 
Thuishuis. Het Thuishuis is een woonvorm voor ongeveer zeven ouderen uit de 
doelgroep toekomstige ouderen, die niet alleen willen wonen. Zij kiezen er voor samen 
met leeftijdsgenoten in één groot huis – het Thuishuis – te gaan wonen. Huiselijkheid, 
gezelligheid en zelfredzaamheid staan voorop De bewoners hebben elk  hun eigen  
 
woonruimte van ongeveer 40 m2, met een woon- en slaapkamer, een badkamer en een 
pantry. Zij richten deze naar eigen smaak en wensen in. Met elkaar delen de bewoners 
een gezamenlijke woonkeuken, een woonkamer, een hobbyruimte, logeerkamer en bij 
voorkeur een buitenruimte. Indien nodig worden de bewoners in hun dagelijkse 
activiteiten ondersteund door vrijwilligers. Het Thuishuisproject is een nieuw 
initiatief in Woerden dat ondersteuning biedt aan ouderen (60+). Het 
Thuishuisproject wordt gerund door de stichting Thuishuis Woerden en bestaat uit 
een bestuur, een groep geschoolde vrijwilligers en een vrijwilligerscoördinator. Het 
Thuishuis past binnen de ontwikkeling in onze samenleving waarbij ouderen tot op 
steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk 
spelen daarbij een belangrijke rol. Het Thuishuisproject bestaat uit het Thuishuis en 
het Thuisbezoek. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de folder en de website. 
Naar aanleiding van vragen: 
 Futura is buitenreguliere zorg, bij Thuishuis houden de bewoners zelf de regie. 
 De huur komt overeen  met “normale” woningbouw. 
 De Waldhoorn zou een  locatie kunnen zijn. 
 Thuishuis is niet te vergelijken met een Thomashuis (geen echtpaar), het blijft van 

de mensen zelf.  
 Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen uit het dorp in het Thuishuis 

komen te wonen.  
 De zorg wordt verder teruggebracht. Zelfredzaamheid is belangrijk, thuiszorg 

komt eventueel in het Thuishuis.  
10. Jeugdzaken 

Inger van Dijk geeft aan dat er in Zegveld 2 keer een ronde door het dorp is 
gehouden. Er werden tijdens de rondes geen jongeren aangetroffen en er zijn ook 
geen meldingen van overlast. Vanuit het AB wordt opgemerkt dat er bij de Jorai (en 
achter de Milandhof) wel hangjongeren zijn en er sprake is van overlast. 
Gesuggereerd wordt om de locatie op verschillende tijden te bezoeken. De dorpsagent 
merkt op dat alleen een bordje bij Jorai met “geen toegang tussen 20.00 uur en 07.00 
uur” niet voldoende is. Afgesproken wordt dat Inger met Job en Piet Bremmer een 
afspraak maakt. Inger roept op om overlast vooral aan hem te laten weten. Zijn  
mailadres is: ivd@jeugd-punt.nl 
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11. Signaleringsopdracht brandweeruitrit  
Henk Oskam deelt de conclusies en adviezen uit zijn onderzoek met het 
Dorpsplatform om de Hoofdweg nabij de kerk en de uitrit van de brandweer) veiliger 
te maken.  De adviezen uit zijn onderzoek luiden om een verkeersregelinstallatie voor 
de uitrit van de brandweer te maken die gaat knipperen als de brandweer uitrukt en 
ten behoeve van de kerk (vooral bij begrafenissen) verkeersregelaars  neer te zetten 
vanuit de kerk. Een en ander zal in het te actualiseren Dorpsplan worden opgenomen.  

12. Zorgwoningen + Zorgcoöperatie 
Wethouder Schreurs zegt dat het steeds moeilijker wordt om de Waldhoorn vast te 
houden. Als er in september een verzoek komt, is hij bereid de locatie nog even vast 
te houden. In verband met de tijd komt dit punt later terug.  

13. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot 
Wethouder Stolk laat de planning zien en overhandigt deze aan de voorzitter. De 
planning is anders dan de gemeente eerder heeft gezegd. Nu wordt de ophoging in 
drie delen gedaan, in 2014, 2015 en 2016. De gemeente zal samen met de bewoners 
een rondje door de straten maken, zodat zij mee kunnen denken over de plannen en 
hun ideeën kunnen geven. Manon vraagt of bij dit deel ook land zal worden gebruikt 
(zoals bij het andere deel, zie punt 14) om de huizen te bereiken en de auto’s te 
kunnen parkeren.  

14. Voortgang ophoging gebied Prunuslaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Esdoornlaan, 
Lijsterbeslaan, Elzenlaan, Middenweg  
 Rebecca de Boer (de Blauwe Meije) zegt dat nergens iets wordt vermeld over de 

bereikbaarheid van de Blauwe Meije.  
 Mariette is niet tevreden over de nutsbedrijven.  
 Mariette vindt het netjes dat er regelmatig brieven worden bezorgd. 
 Job/Henk vinden dat 3x per week water sproeien te weinig is en er te hard wordt 

gereden. 
 Manon vindt dat de weg sneller geasfalteerd moet worden. 
 Herman meldt dat met de rest van de Molenweg begonnen wordt en alles zo vast 

komt te zitten. 
De dorpswethouder neemt de signalen mee. 

15. Onderhoud speelveldje 
Dit punt komt de volgende keer terug op de agenda. 

16. Initiatieven glasvezel 
In de Bodegraafse Meije wordt tot de Halve Maan glasvezel aangelegd. Manon heeft 
een afspraak met de wethouder over het doortrekken van de kabel, eventueel met 
subsidie. Zij suggereert in ieder geval bij het ophogen van de Broeksloot, Korensloot 
en Boschsloot alvast voorzieningen te treffen. 
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17. Data vergaderingen 2014 

De volgende vergadering is 16 september a.s. Toegevoegde noot: in verband met het 
zomerreces en het uitkomen van de Berichtgever wordt dit 30 september!!  

18. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
 Herman stelt voor een blauw/witte paal aan te brengen bij de uithalen in de 

Middenweg. 
 Rebecca de Boer (de Blauwe Meije) heeft een naaimachine aangeboden aan de 

dagbesteding voor het Thomashuis. 
 Rinus Hoogerbrugge vraagt of er in de uitbreidingen ook sociale woningbouw voor 

ouderen komt. Wethouder Schreurs antwoordt dat 25% sociale woningbouw moet 
worden met bij huurwoningen een maximale  huur van € 680,--. Hij voegt hieraan 
toe dat er een woningbehoefte onderzoek komt. 

 Dirk merkt op dat er hondenpoep bij de bankjes ligt en vraagt of er bordjes 
geplaatst kunnen worden om de hondenpoep op te ruimen. 

 Jaap van de Knaap meldt dat er van de informatieborden bij de ingang van het 
Dorp bordjes zijn gestolen. 

 Manon merkt op dat de doorgang bij de Halve Maan wordt belemmerd door 
geparkeerde auto’s van bewoners en vraagt i.v.m. de verkeersveiligheid of de 
politie kan handhaven.  

 De financiële stukken worden de volgende keer behandeld.  
 Opgemerkt wordt  dat er afspraken zijn gemaakt onder  glazenwassers om de 

wijken onderling te verdelen. Wethouder Schreurs stelt dat de gemeente hier 
niets aan kan doen.  Burgers kiezen zelf hun glazenwasser. 

19. Sluiting.  
Piet dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen een fijne vakantie toe.  
 
 

************** 


