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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld op van 
dinsdag 22 maart 2016 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
Aanwezig waren 
Margot Stolk (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Ronald van de 
Marel, (gemeente Woerden), Rinus van der Does (dorpsagent), Sjaak Voorend en Wim 
Hoogendoorn (buurtcomité Stichtse Meije), Mees Weststrate, Arie Langerak, Inger van 
Mourik, Herman Groen, Manon Verheul, Herman Vergeer, Gert Gerritsen, Mees van Elk,  
Hendrie van Assem (Inwonersbelangen), Cock Hoogerbrugge, Jelle IJpma (Progressief 
Woerden), Jaap van der Does (lijstvanderDoes), Gerdi van Elk, Nel Verboom, Piet van 
Oostrum, Marinus Verhoeff, Arjen Hoogeveen, Gert Koster, Henk Oskam, Dirk 
Hoogendoorn, Gijs van  Brenk, Dirk Blonk (inwoner),Henk van Dam (raadslid), Jaap van der 
Knaap, Lex Albers (Duurzaam Woerden),  Corry Vink, Piet Brak en Paul Vonk (DB).  
 
Afwezig waren 
Tanja Tadelerhof, Peter Vermeij, Ko Kromwijk, Herman Lekkerkerker,  Reem Bakker en 
Mariette Rietveld.  
 
 
1. Opening vergadering 

Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Het is een mooie bonte 
verzameling van leden, raadsleden en dorpelingen. Speciaal welkom voor de 
dorpswethouder, de dorpsambtenaar en Lex Albers van het Burgerinitiatief Duurzaam 
Woerden. De PC van de secretaris is ‘’aangevallen’’ door een virus waardoor wellicht 
niet iedereen de stukken heeft gehad. Gelukkig stonden de stukken op de website van 
het Dorpsplatform Zegveld.  Jaap wordt nog bedankt voor het plaatsen van de 
vergadering op het bord “Welkom in Zegveld’’. 

2. Mededelingen 
 Presentatie afval appartementen Boschsloot  

Een aantal weken geleden is er een presentatie geweest voor de bewoners van het 
seniorencomplex Boschsloot en de appartementen boven Lekkerkerker & Keijzer. 
Zij krijgen een ondergrondse container met een pasje. Er was veel belangstelling 
voor deze presentatie. Zij hebben aangegeven ook graag het GFT afval apart te 
willen inzamelen. De wethouder zegt toe dat er voor hen een groene container bij  
het seniorencomplex  wordt geplaatst. Deze is uiteraard dan alleen voor de 
bewoners van de appartementen.  
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 Nieuws systeem van afvalinzameling 

De wethouder geeft aan dat volgende week een nieuwsbrief bij de inwoners op de 
mat valt. Rond de zomer van 2017 gaat het nieuwe systeem in (niet in de 
vakantieperiode). De wethouder meldt dat de inzameling van papier (KNA) en PMD  
ook prima verloopt. Manon merkt op dat er voor de plastic zakken haken zouden 
komen. Het komt nu voor dat zakken bij stevige wind wegwaaien. De wethouder 
antwoordt dat in Zegveld en Kamerik aan lantaarnpalen haken worden bevestigd 
(bij de opstelplaatsen). Jaap merkt op  dat er nieuwe containers komen en vraagt 
of dit alleen 40 liter containers zijn. De wethouder antwoordt dat iedereen de 
keuze heeft  een grote of een kleine container te nemen .  

 Strooien Hazekade 
De wethouder merkt op dat per abuis de 1e keer niet langs de Hazekade is 
gestrooid, maar de keren daarna wel. Dit jaar is het strooien vanuit het 
projectenbudget gefinancierd, voor het volgend jaar zal dit in het juni overleg 
worden opgevoerd (het juni overleg is bedoeld voor  wensen voor het nieuwe jaar).   

 Zoutbakken 
Piet merkt op dat de bakken nog niet zijn geplaatst. Dit had te maken met het feit 
dat voor de vrijwilligers een aantal zaken (aansprakelijkheid) nog moest worden 
geregeld. De  volgende winter gaat dit goed komen. 

 Afronding sanering verkeersborden 
Een werkgroep (vanuit het Dorpsplatform) is hier enthousiast mee bezig geweest. 
Ronald merkt op dat op dit moment de stukken worden voorbereid. Deze liggen bij 
de politie ter inzage. Daarna worden de verkeersbesluiten voorbereid en kunnen 
deze worden gepubliceerd (is vanwege de wetgeving nodig). Gert geeft aan dat de 
werkgroep er veel tijd aan heeft besteed en vraagt of zij een reactie kunnen 
krijgen wat er is meegenomen en wat niet en zo neen waarom niet. Ronald gaat in 
de organisatie vragen om dit aan de werkgroep terug te koppelen. Inger voegt 
hieraan toe dat er een terugkoppeling heeft plaatsgevonden, waarop gereageerd 
kon worden. Klaarblijkelijk heeft deze terugkoppeling niet de hele werkgroep 
bereikt. Martijn zal worden gevraagd deze terugkoppeling te mailen.  

 Wegversmalling Middenweg 
Het Dorpsplatform heeft er op aangedrongen hiernaar te kijken (nabij laatste 
woning, links). Wellicht dat een lantaarnpaal of een reflector een oplossing kan 
zijn.  
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 Herstel schade aan wegen en fietspaden door werken van Oasen 
Paul geeft aan dat er veel schade in het dorp is en noemt het fietspad langs de 
Milandweg, het parkeerterrein van de tennisvereniging, het parkeerterrein van 
Siveo, de Middenweg, Dwarsweg en de Hazekade. Manon voegt hieraan toe dat, 
vanaf de brug bij de Milandweg het fietspad er nog onverhard bij  ligt, terwijl het 
werk toch al lang af is. Ronald geeft aan dat er een inspectie volgt op de 
werkzaamheden van  Oasen en dat deze de schade betaalt. Er volgt binnenkort een 
rondje Zegveld waarbij medewerkers van de gemeente aanwezig zullen zijn en 
vanuit het Dorpsplatform Inger en Piet. Bij dit rondje worden ook de genoemde 
locaties meegenomen. Rinus merkt op dat hij het ontbreken van een wegdek op het 
fietspad over de brug (en het gevaar dat dit oplevert) heeft gemeld bij Cor 
Vendrig. 

 Pontje Uitweg 
Piet heeft gesproken met de voorzitter van  het wijkplatform Schilderskwartier. 
Het pontje is daar ook aan de orde geweest. Ook zij vinden het een belangrijke 
voorziening en willen dit graag houden. De platforms snappen de gemeente ook wel, 
want het pontje elke keer weer repareren kost natuurlijk ook teveel geld, wat de 
burger weer moet ophoesten. Concrete oplossingen zijn er nog niet, beide 
platforms denken erover na. 

 Compensatielijst bomen 
Ronald meldt dat de bomen in een groter geheel, aan het einde van dit jaar/medio 
winter, worden herplant. 

 Noodbelijning op fietspad Milandweg (bij Oude Meije) 
Piet complimenteert  de gemeente voor het feit dat - vanwege de 
verkeersveiligheid – op dit fietspad een noodbelijning is  aangebracht. Bij de 
volgende reparatie op dit fietspad wordt dit definitieve belijning. 

 Locatie Pionier  
Paul geeft aan dat de sloop van de Waldhoorn nu wel in zicht is. Het is de bedoeling 
van het Dorpsplatform dat er ‘levensloopbestendige’’ woningen worden 
gerealiseerd. De gemeente staat positief tegenover dit voornemen. De bestemming 
is hiervoor al aangepast. Paul licht toe dat er vier omwonenden  bereid zijn 
gevonden om een vleermuizenkastje bij hun huis te laten plaatsen, dit als onderdak 
voor de vleermuizen die in het te slopen schoolgebouw zitten.  

 Wandelpad Middenweg 
De plannen met betrekking tot een wandelpad langs de Middenweg en de 
communicatie met de bewoners staat vooralsnog in de koelkast. Het DB is erg druk 
geweest met onder andere de oprichting van Zegveld Zorgt en is hier dus niet aan 
toegekomen.  
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3. Verslag vergadering 1 december 2015  

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. Gerdi vraagt naar de plaatsing van de 
‘’afvalooievaar’’, Piet geeft aan dat - vanwege onderbezetting – het DB hieraan nog 
niet is toekomen.  

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 en 
er zijn ook geen vragen/opmerkingen over.  

5. Bestuurswisseling DB  
 Piet deelt mede dat Piet Bremmer zal aftreden. Piet treedt toe tot het bestuur 

van Zegveld Zorgt.  
 Paul zal na 16 jaar aftreden als secretaris. Paul is sinds de oprichting secretaris 

van het Dorpsplatform Zegveld. Hij vond een aantal jaren geleden al dat het 
stokje overgedragen moest worden, maar er is  tot nu toe geen opvolger gevonden.  
Omdat Paul sinds januari jl. voor de gemeente Woerden werkt, kan hij niet langer 
beleidsinhoudelijk werk voor het Dorpsplatform verrichten, omdat  deze twee 
taken onverenigbaar zijn.  
  
Piet geeft aan dat het DB gaat zoeken naar aanvulling van het DB.  Mees meldt dat 
hij geen secretaris wil worden, maar wel wil bijdragen aan het DB. 

6. Opvang vluchtelingen in gemeente Woerden, effecten voor kern Zegveld. 
Dit punt betreft een mededeling, niet om inhoudelijk nu een discussie te voeren. Er is 
een persbericht van de gemeente, die donderdag (qua procedure) in de Raad wordt 
behandeld. Er komen statushouders in Woerden. Op basis van het aantal inwoners 
zullen er wellicht 150 statushouders in de dorpen worden gehuisvest. Voor Zegveld 
zouden dat er tussen de 20 en 30 zijn. De wethouder belooft dat als er nieuws is, dit 
direct door de gemeente met het Dorpsplatform zal worden besproken. Gert 
adviseert het dorp direct vanaf het begin mee te nemen, draagvlak te creëren en het 
dorp niet het gevoel te geven overvallen te worden.   

7. Informatieavond Nijverheidsbuurt 
Inger licht toe dat er een plan is opgesteld, waarmee de grote meerderheid van de 
ondernemers van de Nijverheidsbuurt het eens is. Het voornemen van de gemeente is 
om de Nijverheidsbuurt volgend jaar meteen ook op te hogen. De weg wordt iets 
breder om de vrachtauto’s die naar Kruijt moeten de bocht te kunnen laten nemen. 
Het parkeerterrein wordt ingericht met twee dubbele rijen voor personenauto’s. De  
rest blijft vrij om het draaien van vrachtauto’s mogelijk te maken en voor chauffeurs 
die even pauze willen houden. Er wordt nog bekeken of een aparte ingang voor  De 
Kooter mogelijk is. Het was een plezierige bijeenkomst, zegt Inger. De wethouder 
complimenteert de bedrijven  voor hun coöperatieve opstelling.  
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8. Onderhoud en wisselplaatsen Middenweg (tussen Rondweg en Meije) 
Piet geeft aan dat er de vorige keer is  gesproken over wisselplaatsen. De vraag was 6 
wisselplaatsen aan te brengen. Dit kost 60 duizend euro en dat budget was er bij de 
opknapbeurt van de Middenweg niet. Het Dorpsplatform vindt dat er toch iets moet 
gaan gebeuren. Het is nu met granulaat verhard, maar het Dorpsplatform zou toch 
graag iets meer horen, waarom de eerste oplossing niet kan, etc. Er komt een notitie 
van de gemeente hierover. De gemeente wil  dit meenemen in het rondje dat zij met 
leden van het Dorpsplatform gaat maken. Wim Hoogendoorn (Meije) vindt dat het 
onderwerp wel apart moet blijven, het DB vindt dit ook. Het onderwerp “uitbreiding 
wisselplaatsen Middenweg” blijft apart op de agenda van het Dorpsplatform staan.   

9. Burgerinitiatief Duurzaam Woerden 
Lex Albers krijgt het woord. Het burgerinitiatief wil Duurzaamheid in Woerden  meer 
van de grond proberen te krijgen. Er is een startbijeenkomst geweest. Voor 5 
projecten zijn mensen gevonden om het project te realiseren. In een uitzending op 
TV, van 13 maart ging het over het opwekken van zonne-energie. Zonne-energie wordt 
qua kosten nu concurrerend met fossiele brandstoffen. Het burgerinitiatief gaat 
proberen ook op huurhuizen zonnepanelen te leggen. Hier zijn meerdere partijen voor 
nodig, waaronder natuurlijk de woningbouwvereniging GroenWest. Dit najaar is er 
hopelijk meer bekend. Daarnaast zijn er boeren die zonnepanalen op grote schuren 
leggen. Het idee is om als particuliere woningbezitter een overeenkomst te sluiten 
met de boer van wie je de energie afneemt. Er is een boer die dit najaar gaat starten, 
die kan 6 klanten hebben. In de Bibliotheek zal informatie worden aangeboden. In 
scholen met MBO-onderwijs  met bijvoorbeeld installatietechniek, zal onder 
begeleiding een project gaan draaien. Het burgerinitiatief en de gemeente schrijven 
samen een prijsvraag uit voor bewonersinitiatieven om zo ideeën op te halen. Het  
prijzengeld bedraagt 10.000 euro en gaat naar de winnende initiatieven.   Het 
burgerinitiatief heeft ook een website: Duurzaamwoerden.nl. Hierop staat de nodige 
informatie. Zij zijn ook via twitter/facebook te benaderen. Piet bedankt Lex  voor 
zijn inbreng. Jelle zegt dat dit lokale initiatief erg belangrijk is. Wim Hoogendoorn 
tipt om eens de website ‘’zonopdemeije’’ van Jaco Kastelein te bekijken, die 
zonnepanelen heeft die via een postcodesysteem afgezet kunnen  worden. Henk stelt 
voor, dat als het bestuur op niveau is, er wordt nagedacht over het uitrollen van een 
dergelijk systeem in Zegveld. Lex biedt aan hierin mee te denken.  
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10. Punten buurtcomité Stichtse Meije  
Piet legt uit dat het Buurtcomité Stichtse Meije nieuw leven wordt ingeblazen. Wim 
en Sjaak zijn bestuurslid en zullen de vergaderingen van het Dorpsplatform Zegveld 
bijwonen, zodat zij ook samen kunnen optrekken. In het verslag dat bij de stukken is 
meegezonden staat de nodige informatie. Het comité wil graag wat recreatiebankjes 
plaatsen in de Meije.  De Meije doet mee met de buurt WhatsApp.  
 
Er zijn er twee operationeel, de Bodegraafse Meije met 80 deelnemers en de 
Stichtse Meije met ook 80 deelnemers. Voor de Stichte Meije zijn Marjo Bremmer en 
Ellie van Hanswijk contactpersoon.  
 
Sjaak is naar een bijeenkomst geweest om de Meije (dijk) op hoogte te brengen. Het 
water in het plassengebied staat nu qua niveau gelijk aan de Meijedijk. Deze moet dus 
worden opgehoogd. Het waterschap heeft overlegd met de gemeente. De gemeente 
geeft aan dat de weg nog niet aan onderhoud toe is, dus als het waterschap de 
Meijedijk wil ophogen, zal deze ook de kosten van de weg voor haar rekening moeten 
nemen. Wim zal de verslagen ook naar het Dorpsplatform sturen, zodat deze  ook op 
de website gezet kunnen worden.  

11. Evaluatie oud en nieuw 
Er liggen vanuit de gemeente twee vragen voor: 
 De ervaringen vanuit oud en nieuw; 
 De behoefte aan vuurwerkvrije zones  

 
De aanwezigen vonden dat er minder overlast was dan in de vorige jaren. De 
persoonlijke brief aan kinderen heeft hierbij ook wel geholpen, zo lijkt het. Ook de 
jeugd trekt meer en meer naar de Milandhof. Een vuurwerkvrije zone lijkt niet voor 
de hand te liggen, omdat de handhaving daarbij een probleem is en het nu toch ook al 
rustiger is. Het heeft daarom niet veel zin om er veel energie in te steken.  
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12. Zorgcoöperatie (voortgang) 
Piet deelt mede dat op 6 april a.s. – tijdens de eerste ledenvergadering - het bestuur 
wordt aangesteld, zodat de touwtjes met het Dorpsplatform kunnen worden 
doorgeknipt. De zorg coöperatie is vanuit het Dorpsplatform opgericht. Het 
Dorpsplatform is ongeveer anderhalf  jaar met de voorbereiding bezig geweest. Er 
was op 16 februari jl. een oprichtingsvergadering, waarbij 160 aanwezigen waren. 
Manon vraagt of de dorpsconsulent al bekend is. Piet antwoordt dat de procedure 
loopt en de naam tijdens de eerste ledenvergadering hopelijk bekend is. De 
dorpsconsulent zal waarschijnlijk een aantal uren per week bij de huisarts worden 
gehuisvest. Piet deelt tenslotte mede dat  Zegveld Zorgt en  de stichting Welzijn 
Ouderen (Zegveld) op 13 april a.s. een thema-avond organiseren over dementie.  

13. Overleggroep alcohol- en drugsgebruik 
Inge van Dijk, jongerenwerker, heeft in de vorige Berichtgever een stuk laten zetten. 
Er zijn  signalen dat er sprake is van harddruggebruikers. Zij kan moeilijk contact met 
jongeren krijgen. Zij wil met een klein groepje vanuit het Dorpsplatform over dit punt 
praten. Zegveld Zorgt zal hierbij worden betrokken. 

14. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot 
Paul licht toe dat er een voorlichtingsbijeenkomst is geweest, waarin drie keuzes zijn 
voorgelegd. Voor de zomer zal de keuze worden uitgewerkt, daarna zal het bestek 
worden aanbesteed. De uitvoering start in 2017 en duurt drie jaar (in etappes).  

15. Initiatieven glasvezel (voortgang) 
Manon licht dit punt toe. In februari heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen 
KPN, Reggefiber, de Gemeente Woerden en de Dorpsplatforms van Kamerik, 
Harmelen en Zegveld. Jilis Oudshoorn en Manon waren de vertegenwoordigers die 
vanuit Zegveld en de Stichtse Meije aanwezig waren. In Zegveld zijn verschillende 
regio’s benoemd en per regio zal bekeken worden hoe de snelheid van internet kan 
worden verhoogd: kern Zegveld, ophoging Slotenbuurt + nieuwbouw Weidz, 
reconstructie Nijverheidsbuurt, buitengebied langs glasvezelkabel (Hoofdweg, 
Milandweg en Oude Meije), buitengebied langs lege kabel waar mogelijk glasvezel 
doorheen kan (Rondweg, Middenweg, Dwarsweg, Hazekade) en overig buitengebied 
(zoals Stichtse Meije). In april vindt het volgende overleg plaats. 

16. Stand van zaken plan Zegveld Zuidzijde 
Paul deelt mede dat er nog geen nieuws is. De onderhandelingen lopen nog.  

17. Evaluatie hondenbeleid  
Gert licht dit punt toe. Zes bewoners, vertegenwoordigers van het Dorpsplatform en 
de gemeente zijn bij  elkaar geweest.  Er is een brief naar wethouder De Weger 
gestuurd. Margot zegt toe dat zij samen met de dorpsambtenaar er voor zal zorgen 
dat de brief wordt behandeld en beantwoord.  
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18. Recreatie en Toerisme 

Een nieuwe beleidsnota is in concept klaar. Vanuit Zegveld is Rebecca hierbij 
betrokken. De beleidsnota is geschreven door en met ondernemers die met 
recreatie/toerisme iets te maken hebben. Deze wordt in april a.s. in de Raad 
behandeld. De nota zal de volgende keer, als deze beschikbaar is, worden 
meegezonden.   

19.  Verkeersvisie –  met actieve inbreng door burgers – afgevaardigde platform 
Margot licht toe dat er in september a.s. een verkeersvisie komt voor de periode tot 
2030. De gemeente wil deze met een actieve inbreng van burgers tot stand brengen.  
Volgende week zullen de brieven aan mensen worden gestuurd, die worden uitgenodigd 
om hierover mee te denken. Dit gaat via een lotingsysteem. In Zegveld gaat het om 5 
burgers die worden benaderd. Het zijn persoonlijke brieven, die niet kunnen worden 
overgedragen aan anderen. Er komen ongeveer 3 tot 4 bijeenkomsten. Daarnaast is 
het mogelijk dat vanuit het Dorpsplatform ook iemand gaat meedenken. Ook 
ondernemersverenigingen worden betrokken.  

20. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
 Gert wijst op een stuk in de krant over hondenbeleid. Er is een budget door een 

positief verschil uit  inkomsten, maar in het stuk staat dat er budget moet komen. 
Wethouder Stolk kan dit nu niet toelichten.  Wordt nagekeken.  

 Herman vraagt naar plaatsing van palen op de wisselplaatsen aan de Middenweg. 
Wordt meegepakt in het overleg hierover.  

21.  Sluiting.  
Piet dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst allen wel thuis.  
 
 

****** 
 
 

 
Vergaderdata 2016: 
 6-jun 
 19-sep 
 21-nov 

 
 


