Dorpsplatform Zegveld

Zegveld, het dorp waar het leven goed is!

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van
dinsdag 30 september om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld
Aanwezig waren:
Margot Stolk (dorpswethouder), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Rinus van der Does
(dorpsagent), Jaap van der Knaap, Piet Bremmer (DB), Inger van Mourik, Manon Verheul,
Herman Groen, Herman Vergeer, Arie Langerak, Karel van Houwelingen, Herman
Schuiveling (Milandhof), Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Mees van Elk (Nederlands
Hervormde Kerk), Dirk Blonk, Piet van Oostrum, Mike Smulders, Alex de Kruijf, Gerdi
van Elk, (Zegvelders), Henk van Dam, Job van Meijeren (adviserende leden), Piet Brak
(voorzitter), Rebecca de Boer (voorzitter OVZM), Elias Bom (Sterk Woerden), Reem
Bakker (VVD), Thijs van den End (D66), Gert Lekkerkerker (Lijst van der Does), Piet
Brak (voorzitter), Paul Vonk (secretaris ad interim)
Afwezig waren:
Mariëtte Rietveld, Inger van Dijk (Jeugd-Punt), Jan van Amerongen, Corry Vink (DB),
Bram Angenent (Siveo ‘60), Ko Kromwijk, Peter Vermeij,
1. Opening vergadering
Piet heet allen welkom. Een speciaal welkom voor de verschillende politieke
vertegenwoordigers en onze dorpsambtenaar Nanda, die ondanks haar vakantie, toch
aanwezig is en de dorpswethouder. De vertegenwoordigers van de politieke partijen
krijgen de gelegenheid zich even voor te stellen.
2. Mededelingen
 Piet licht toe dat de vergadering vanwege het vakantiereces en de
verschijningsdatum van de Berichtgever naar vandaag is verschoven. Hij voegt
hieraan toe dat hierdoor een paar afmeldingen zijn ontvangen (zie hiervoor).
 Piet stelt voor het punt “participatiegedachte” (zie bijlagen) bij punt 5 mee te
nemen.
 Ten aanzien van de bestuurlijke ontwikkelingen deelt Piet mede dat er in de
Berichtgever een advertentie is geplaatst voor de functie van secretaris. Hij
hoopt dat mensen zich zullen melden en nodigt de leden uit om, als zij ideeën
hebben, deze door te geven aan hem of de secretaris.
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Inger van Dijk kon vanavond niet aanwezig zijn. Zij heeft wel een update van het
jongerenwerk meegegeven. Zij heeft contact gehad met een groep van zes

jongeren die gebruik maakt van het plein van de Jorai na schooltijd. De jongeren
hebben aangegeven dat zij zich vaak vervelen en dat zij graag een plek zouden
willen zien waar zij kunnen “chillen”. Deze jongeren gaven aan dat ze ook wel eens
bij de bejaardenwoningen hangen en dat ze daar vaak worden weggestuurd.

3. Verslag vergadering 26 juni 2014
 Het verslag – dat door Paul op basis van de aantekeningen van Corry is opgesteld wordt ongewijzigd vastgesteld.
 Naar aanleiding van het verslag:
o De dorpswethouder merkt op dat gezegd is dat de gemeente bereid is, als
een dorpsplatform dit wil, onderhoud aan het openbaar groen + de hierbij
behorende budgetten over te dragen.
o Piet merkt op dat het Dorpsplan vanavond zou worden behandeld, maar dat
het niet gelukt is om het stuk te schrijven. Hij zal proberen dit de
volgende keer voor te leggen , de punten zijn al geïnventariseerd.
 De Jeules de boulesbaan is opgeknapt en ook het straatje/tegelpad er naar toe is
opgehaald, het ligt er prima bij! Dit project is gerealiseerd als buurtinitiatief met
financiële ondersteuning van de gemeente en het Dorpsplatform Zegveld.
 Dirk merkt op dat door het maaibeleid we nu een woelrattenplaag hebben.
 Manon vraagt of de wijze van huisafvalinzameling de volgende keer een agendapunt
wordt. De wethouder antwoordt dat de resultaten van de proef in Kamerik half
oktober worden besproken en dat pas daarna een voorstel naar de gemeenteraad
gaat. Zij zegt toe dat – voordat er een voorstel naar de raad gaat - het punt in de
vergadering van het Dorpsplatform zal worden geagendeerd.
 Herman merkt op dat deze week begonnen is met het schoonmaken van de sloten
en pas daarna de slootkanten/bermen gemaaid zijn in plaats van andersom. Inger
vult aan dat de bermen hierdoor aan snert zijn gemaaid omdat het vilt er nu af is.
Herman stelt dat dit verkeersonveilige situaties tot gevolg kan hebben als auto’s in
der berm terecht komen. Herman stelt voor het vuil op te zuigen.
 Manon merkt op dat er ook veel gras in de stoepgoten groeit nu er geen
veegmachine meer komt. Dit betekent dat straks het regenwater niet weg kan.
 De wethouder merkt op dat als een dorps- of wijkplatform in eigen beheer groen
wil onderhouden, de gemeente hiervoor open staat. Paul geeft aan dat dit in strijd
is met de missie/visie van het Dorpsplatform Zegveld, waarin staat dat het
Dorpsplatform de spreekbuis is van het dorp. Daarnaast worden de vrijwilligers
toch al zwaar belast en wordt dit vanwege het nieuwe beleid van de gemeente
alleen maar zwaarder (zie artikel “de wens is de vader van de gedachte” in de
bijlage). Paul is hier dan ook geen voorstander van en vindt dat openbare ruimte
een collectief goed is dat in principe door de overheid onderhouden moet worden.
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4. Ingekomen en verzonden stukken
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken, die bij de
secretaris konden worden ingezien. Hierover zijn geen vragen gesteld.
5. Zorgwoningen + Zorgcoöperatie;
Piet leidt dit onderwerp in met de opmerking dat zorgwoningen nuttig zijn voor ons
dorp en de leefbaarheid bevordert, met name voor de ouderen die zorg nodig hebben
en dan in het dorp kunnen blijven wonen. Hij geeft aan dat een zorgcoöperatie goed
zou kunnen werken. Het DB wil hiermee dan ook doorgaan. Het DB wil de oprichting
van een zorgcoöperatie graag ondersteunen/op gang helpen, maar vindt dat het daarna
aan een stichting oid moet worden overgedragen omdat het runnen van een dergelijke
coöperatie geen taak is voor een Dorpsplatform. Piet voegt hieraan toe dat de
werkgroep zorg, samen met het DB één of meer aparte bijeenkomsten wil beleggen,
specifiek over dit onderwerp.
Omtrent de locatie voormalige Waldhoorn zijn al verschillende ideeën geuit, aldus
Henk. Henk voegt hieraan toe dat er contacten zijn met Futura die een bepaald
concept zorgwoningen in Oudewater heeft gerealiseerd en dit concept over Nederland
zou willen “uitrollen”. Zegveld is één van de eerste plaatsen waar Futura dit wil
realiseren. Medio oktober kan aangegeven worden of er groen licht komt en de
investeerders akkoord gaan. De wethouder geeft aan dat de gemeente dit “geluid”
ook heeft opgevangen en tot oktober wacht voordat zij een verder besluit neemt over
het object. Gevraagd wordt of de woningen onderdeel zijn van de zorgcoöperatie.
Henk antwoordt dat er wel raadvlakken kunnen zijn, maar dat een zorgcoöperatie
meer doet dan alleen woningen beheren. Theo vraagt hoe de toewijzing gaat
plaatsvinden, omdat je wel de touwtjes in handen moet houden . Henk antwoordt dat
in het verleden gezegd is dat dit bespreekbaar is. Gerdi merkt op dat huishoudelijk
werk zwaarder wordt en steeds meer vraagt van de vrijwilligers.
Paul stelt dat een overheid de maatschappij niet kan maken, maar dat deze zichzelf
vormt/maakt. Een overheid kan dus ook vrijwilligerswerk, etc. niet afdwingen. Hij
voegt hieraan toe dat in een dorp – in tegenstelling tot in een stad - al heel veel
vrijwilligerswerk bestaat, in kerk, verenigingen, etc. en dat voorkomen moet worden
dat vrijwilligers nog zwaarder worden belast. Henk ondersteunt dit en stelt dat de
gemeente, professionals en vrijwilligers het met elkáár zullen moeten doen. Herman
vraagt wie het werk bij de vrijwilligers brengt en roept op om juist te denken aan de
mensen die minder vast in het leven staan.
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6. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot (planning)
De gemeente wordt gevraagd of de planning nu hard is. Nanda antwoordt dat gekeken
wordt of de slechte delen eerst kunnen. De start is volgens Nanda in 2015. Manon
vraagt in welke fase de bejaardenwoningen worden meegenomen. Ook wordt
opgemerkt dat het plein en het complex van fysiotherapeut met daarboven woningen
wordt gemist. Nanda zal beide punten navragen. Dirk meldt dat op 3 september er
een gemeente bijeenkomst is geweest over veengronden, zoals b.v. de
Nijverheidsbuurt. Hij zal het verslag naar Paul sturen. In dit verband wordt aandacht
gevraagd voor het ophogen van de Nijverheidsbuurt.
7. Voortgang ophoging gebied Prunuslaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Esdoornlaan,
Lijsterbeslaan, Elzenlaan, Middenweg
Verwacht wordt dat dit deel in november a.s. gereed is, hetgeen eerder
is dan gepland. Van diverse kanten worden klachten gemeld. Piet van Oostrum meldt
bijvoorbeeld dat in de Lijsterbeslaan de aansluitingen op het riool weer losschieten
De aannemer kaatst dit punt terug naar de gemeente als deze hierover wordt
aangesproken. Verder is er sprake van het wegspoelen van zand onder de verharding.
Piet belooft dit nog een keer aan de gemeente te melden. Rebecca heeft een bord
gevraagd over de bereikbaarheid van de Blauwe Meije. Als zij de gemeente belt, dan
stuurt deze je terug naar een contactpersoon van de firma van Ooijen. Beloofd wordt
dan een bord aan te brengen, maar deze toezegging wordt niet nagekomen. Gerdi
meldt dat er op diverse plekken telkens stoepen open liggen.
8. Visie Zegveld Zuidzijde (status stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan)
De wethouder meldt dat er geen nieuws te melden is. . De ontwikkelaars zijn aan het
rekenen en tekenen, aldus de wethouder.
9. Ophogen Meijedijk (stand van zaken)
De gemeente geeft aan dat in november overleg plaatsvindt met het
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Herman merkt op dat het buurtcomité
de Meije niets meer hoort.
10. Onderhoud Middenweg (bestaand deel)
Vanuit het Dorpsplatform wordt gemeld dat het deel dat de vorige keer is opgehoogd
nu al weer erg slecht is. Er is zowel sprake van spoorvorming als uitholling overdwars,
kuilen, etc. De gemeente neemt deze klachten mee.
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11. Nijverheidsbuurt (verkeersveiligheid, wateroverlast, BIZ)
Gemeld wordt dat LZV’s (verlengde vrachtwagens)eigenlijk niet in Zegveld mogen
komen, bij de Nijverheidsbuurt draaien ze de bermen stuk. Onze dorpsagent beloofd
er achter aan te gaan.
Dirk meldt dat het bedrijf dat de putten voor de gemeente leeg zuigt, het slib in de
in de putten bij de Nijverheidsbuurt loost en dit slib bij regen de weg op loopt. Nanda
verzoekt hierover de klachtenlijn te bellen. Paul belooft dit voor Dirk te doen. Ook de
KPN maakt er een rommeltje van bij de Nijverheidsbuurt, zo stelt Dirk. Paul neemt
dit mee naar de klachtenlijn. Tenslotte wordt meegedeeld dat ook het
bedrijventerrein moet worden meegenomen in het Deltaplan. Dirk is er voor om van de
Nijverheidsbuurt een proefproject voor wegaanleg op slappe veenbodem te maken (zie
punt 6).
12. Kappen van 450 bomen in hele gemeente Woerden, welke in Zegveld?
In Zegveld gaat het om 15 solitaire bomen. Er komt in de Woerdense Coutant een
pagina over het kappen van bomen. Manon vraagt of er genoeg bomen terug komen. De
wethouder zegt dat dit wel het uitgangspunt is.
13. Vuurwerkvrije zones
Het Dorpsplatform is niet voor echt vrije zones, maar is wel voorstander van het
inperken van de uren dat vuurwerk mag worden afgestoken. Nanda meldt dat landelijk
het aantal uren waarschijnlijk iets wordt beperkt. De burgemeester is er voorstander
van om op dit moment in Woerden geen vuurvrije zones in te voeren. Herman stelt
tenslotte dat het goed zou zijn als het buitengebied als vuurvrije zone zou worden
aangemerkt, zoals bijvoorbeeld in de Bodegraafse Meije. De meerderheid van het
Dorpsplatform vindt dit, gezien ook de ligging (de mensen die er vuurwerk afsteken
zijn ook de mensen die daar wonen), een verantwoordelijkheid van de bewoners.
14. Strooischema (verzoek voor wijziging)
Bj de stukken zat een overzicht met criteria. Manon vindt dat er een iets grotere
ronde gemaakt zou moeten worden (Nieuwstraat, Willem Alexanderstraat, Eikenlaan,
Middenweg, Korensloot, Broeksloot). Zo’n ronde kost niet veel tijd en is zeer
effectief. Het DB gaat dit aan de gemeente voorstellen. Manon meldt dat de
Hazekade niet is ingekleurd op de tekening. Dit wordt bij de gemeente aangekaart.
Dirk meldt dat dit ook bij de Nijverheidsbuurt het geval is en vraagt zich af hoe de
vrachtwagens bij niet strooien de bult moeten opkomen. Karel vraagt of de
tijdstippen en aansluitingen (b.v. Nieuwkoop-Woerden) met elkaar zijn afgestemd,
zoals bij de brandweer.
15. Onderhoud speelveldje op grens Boschsloot/Korensloot
Het probleem is opgelost. De gemeente heeft de struiken geknipt. Alleen moeten de
kuilen in het speelveldje nog worden gevuld. De wijkopzichter zal dit worden gevraagd.
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16. Financiële jaarstukken 2013
Deze zijn ongewijzigd vastgesteld, nadat Paul nog even de belangrijkste uitgaven t.l.v.
de post “kosten leefbaarheid” heeft aangegeven (renovatie gebouw Ooievaarsdorp,
polsstokvereniging, vrijwilligers en brandweer vanwege bijdrage aan oud en nieuw
viering, speeltuinvereniging Robbedoes in verband met de intocht van Sinterklaas).
17. Begroting 2014
De begroting 2014 is ongewijzigd vastgesteld.
18. Initiatieven glasvezel
Er is vanuit Zegveld een projectgroep samengesteld. Hierin zitten de
Ondernemersvereniging Zegveld-Meije, het Buurtcomite Stichtse Meije enhet
Dorpsplatform Zegveld (Piet Bremmer en Manon).. In juni is er een overleg geweest met
de gemeente. Er is eerst behoefte om te weten hoeveel geïnteresseerden er zijn. Om dit
te inventariseren wordt nog deze week een folder huis aan huis verspreid, waarom
inwoners en bedrijven hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Dit kan ook via
http://www.zegveld.net, Glasvezel geeft veel voordelen, zoals snel internet, uploaden en
downloaden met dezelfde snelheid, constante kwaliteit (ook bij meerdere gebruikers),
betrouwbaar (minder storingsgevoelig), interactieve TV, Domotica (bijvoorbeeld contact
met zorginstelling, ziekenhuis, etc. waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven
wonen), versturen van grote bestanden, zoals foto’s, tekeningen, films, etc., veilig backuppen via “de Cloud”, internetvergaderen, camerabeveiliging, etc.
Langs de Hoofdweg en Milandweg ligt al een glasvezelkabel, maar er zijn nog geen huizen
en bedrijven aangesloten. Verder liggen er op diverse plaatsen in Zegveld lege buizen
(zoals Dwarsweg en Rondweg) waar de glasvezelkabel makkelijk doorheen kan worden
getrokken.
Vooral ook ophogen van wegen biedt kansen omdat er dan meteen een kabel mee kan
worden gelegd. Ook zijn er nieuwe technieken om bestaande wijken via het rioolstelsel
aan te sluiten. Ook voor de Stichtse Meije zijn er kansen. In de 2e helft van 2014 wordt
in de Bodegraafse Meije glasvezel aangelegd in combinatie met werkzaamheden aan de
waterleiding. In de Stichtse Meije zal ook met een paar jaar de kade worden opgehoogd,
dat ook weer mogelijkheden biedt om de glasvezelkabel mee te nemen.
De projectgroep hoopt dat zoveel mensen zich aanmelden als belangstellende. De
aanmelding betekent nog niet dat u ergens aan vast zit, het is alleen bedoeld om te
peilen hoeveel belangstelling er is.
Herman vraagt of de onrendabele gebieden meteen worden meegenomen (solidariteit) of
niet. Manon neemt deze vraag mee.
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19. Datum volgende AB-vergadering
Volgende 9 december
20. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 Rebecca vraagt aandacht voor openingstijden van de Blauwe Meije, de enige horeca
gelegenheid die in de Meije op dit moment open is;
 Gerdi meldt klachten over de lantaarnpalen aan de Hoofdweg. Zij zal nogmaals de
klachtenlijn bellen;
 Manon meldt dat lantaarnpalen langs de Milandweg het een hele tijd niet hebben
gedaan. Er zitten klaarblijkelijk breuken in de leiding, want er zijn enige
lantaarnpalen via bovenleidingen met elkaar verbonden!
 Vanuit het Dorpsplatform wordt aangegeven dat men het erg belangrijk vindt dat
het Hofpoortziekenhuis blijft bestaan. Met name de spoedeisende hulp (te lange
aanrijtijden van Zegveld naar ziekenhuis) , bezoek aan ziekenhuispatiënten en het
ontbreken van een nachtapotheek worden genoemd. Afgesproken wordt dat het
Dorpsplatform een brief stuurt. De twee adviserende raadsleden zijn bereid mee
te lezen.
 Inger meldt dat langs de Milandweg een hele lange tijd een put open lag met een
hoop grond er voor, wat erg verkeersonveilig was. Een betrokken inwoner heeft de
kuil met een kraan dichtgeschoven.
 De Halve Maan is gesloopt. Vanuit het Dorpsplatform wordt gevraagd met elkaar
er op te letten dat de bouwput goed wordt afgezet en de kinderen veilig naar
school kunnen. Gebruikelijk is dat wij dit soort zaken gewoon met elkaar oplossen
in het dorp. Er zijn al hele goede afspraken gemaakt en als er iets is dan spreken
wij er elkaar op aan, zo werkt dat bij ons, zo wordt geconcludeerd.
 Herman spreekt zijn steun uit aan de Blauwe Meije;
 Vanuit het Dorpsplatform wordt de vraag gesteld of de regels rondom
ballonvaarten wel duidelijk zijn. Piet stelt dat er op landelijk niveau afspraken zijn
gemaakt tussen brancheorganisaties, het platform heeft geen rol hier in.
21. Sluiting.
Piet dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

***

7

Bezoek ook onze site op internet www.dorpsplatform.zegveld.net

Broeksloot 59,
3474 HS Zegveld,
Tel.: 0348 691271,
E-mail: pj.vonk@ziggo.nl

