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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van  
dinsdag 4 juli 2017 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
 
Aanwezig waren (35) 
Margot Stolk (dorpswethouder), Ronald van de Marel, (gemeente Woerden), Inger van 
Mourik, Manon Verheul, Herman Groen, Belinda Oudshoorn en Sjaak Voorend 
(buurtcomité Stichtse Meije),  Gerdi van Elk, Mees van Elk, Mees van Elk jr. Marinus 
Verhoeff, Dirk Hoogendoorn, Dirk Blonk, Job van Meijeren (raadslid), Hendrie van 
Assem,  (raadslid), Jaap van der Does (raadslid), Henk van Dam (raadslid), Corry Vink 
(DB), Henk Oskam (Zegveld Zorgt), Gijs van Brenk, , Peter Vermeij, Jan van Amerongen,  
Peter Spaanderman en Jasper Vennik (Joraï), Arjen Hoogeveen, Mees Weststrate 
(Milandhof), Karel van Houwelingen, John van Kleinwee (politie),  Jacco Overeem 
(predikant Hervormde Kerk), Gert Koster, Gert Gerritsen, Anton Berkelaar, Piet Brak en 
Paul Vonk (DB).  
 
Afwezig waren met kennisgeving 
Rinus van der Does, Cok Hoogerbrugge, Piet van Oostrum, Jelle Ypma, Herman Vergeer, , 
Ko Kromwijk, Bram Angenent, Eric van der Hoeven (beiden Siveo, bestuursvergadering), 
Jacqueline Scheenstra, Rebecca de Boer,  Piet Bremmer, Tanja Adelerhof, Jaap van der 
Knaap. 
 
 
 
 
1. Opening vergadering.    

Piet heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Margot, Ronald en John van 
Kleinwee. Jacqueline moet  verstek laten gaan vanwege de diploma uitreiking van haar 
dochter, natuurlijk gaat dat voor. De vergadering is verzet omdat vorige week er een 
bijzondere vergadering over de verkeersvisie was, waarbij de dorpswethouder, 
raadsleden en een paar AB leden aanwezig moesten zijn. Dit is tijdig gemaild en op de 
website gezet en dankzij Jaap is de nieuwe datum ook vroegtijdig op het bord aan het 
begin van het dorp gezet.  
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2. Mededelingen 
 Dorpsagent 

John van Kleiwee (politie) is aanwezig en stelt zich voor. John is negen jaar 
wijkagent van Harmelen geweest. Hij gaat de nieuwe wijkagent Daphne 
Sturkenboom ondersteunen. Vanavond vervangt hij Daphne , die vanwege 
persoonlijke omstandigheden  niet aanwezig kon zijn.  Leuk detail is dat John op 
de motor van Rinus rijdt! Hij hoopt net zo bekend te  worden in het dorp als 
Rinus en vraagt de mensen hem vooral aan te spreken als hij door het dorp 
rijdt.   

 Afronding hondenbeleid 
Het Dorpsplatform is hier al een poosje mee bezig. Eerst schoot het maar 
matig op, maar er worden nu weer stappen gezet. Er zijn  flyers in het dorp 
bezorgd en er heeft een stukje in de Berichtgever gestaan. Een uitrenveld is 
weggehaald. Verder zijn er op voorstel van  de werkgroep hondenbeleid flink 
wat bakken geplaatst op de plekken waar een opruimplicht geldt. Er is een mail 
binnengekomen over een bak langs de Molenweg, die niet handig staat in 
verband met overstekende scholieren. Aan de  gemeente zal gevraagd worden 
deze bak iets te verzetten. Een van de aanwezigen meldt dat het schijnbaar 
voor sommige hondenbezitters nog steeds niet duidelijk is dat zij hondenpoep 
op  ‘plekken met opruimplicht’ moeten opruimen en duidt op een ‘rijke’ oogst die 
een hondenbezitter onlangs achterliet op de Julianalaan. 
In overleg met de werkgroep zullen de Boa’s ook gaan controleren en 
handhaven. Gert doet de oproep om met elkaar te zorgen dat de regels worden 
nageleefd. Gevraagd wordt om een bak  op het Branderpad te plaatsen, b.v. bij 
de bankjes, zodat je – als je het toch wil opruimen -  dit ook kan doen. De 
vergadering is hier niet voor. Een vuilnisbak op een eenzame plek heeft ook 
risico’s dat er gewoon huisvuil  in wordt gedumpt. 

 Parkeerplaatsen De Koekoek 
Sjaak geeft aan dat de aanvraag na eerdere pogingen tot een positief resultaat 
heeft geleid. Er is een beschikking afgegeven én er is budget voor om vier 
parkeerplaatsen te realiseren. Het Meijecomité spreekt zijn dank uit aan de 
gemeente! Voor de uitvoering zal contact met gemeente en de firma Ouwejan 
en  F. de Bruijn  worden gezocht.  
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 Voorrangsregeling woningtoewijzing 

Paul legt uit wat de regels zijn voor de woningen met het label senioren: 
Volgorde woning toewijzen 
1. Eerst komen senioren mét kernbinding in aanmerking; 
2. Dan senioren zónder kernbinding; 
3. Als beiden niet inschrijven, inschrijvers mét kernbinding. 
4. Inschrijvers met urgentie op basis van de urgentiedatum. 
 

Seniorenwoning 
Als een woning een seniorenlabel heeft gekregen dan geldt dat vanaf een leeftijd 
van 65 jaar en ouder. En niet vanaf 55 jaar. Paul merkt op dat deze wijziging  door 
GroenWest destijds niet als bespreekpunt is ingebracht.  

  
Urgentie 
Een inschrijver heeft pas urgentie wanneer de urgentiecommissie vindt dat er 
sprake is van een urgentie. Als er sprake is van een urgentie, dan krijgt de 
inschrijver een verklaring van de commissie waaruit blijkt dat deze een urgentie 
heeft gekregen en pas dan kan worden gereageerd op een woning. Een urgentie kan  
worden aangevraagd bij het Vierde Huis www.hetvierdehuis.nl 

  
  Huisvestingsverordening 

De gemeente Woerden bepaalt de volgorde van woningtoewijzing. Dit staat in de 
huisvestingsverordening.  

 
Margot voegt toe dat Zegvelders altijd eerst in aanmerking komen bij vrijkomende 
woningen (behalve als er sprake is van een urgentie). Bij nieuwbouw kan de 
gemeente zelf aparte regels stellen. De gemeente is voornemens ten aanzien van 
de nieuwbouw van de Pionier in Zegveld de volgende regels te stellen: 
1. Eerst kandidaten uit Zegveld die een woning achter laten; 
2. Dan kandidaten uit Woerden die een woning achterlaten.   

 
Manon vindt het wel zuur hoe de regels voor het complex Boschsloot zijn. Als je 
al heel lang bent ingeschreven en 64 jaar bent, dan zit je er dus naast. Ze 
vraagt of  de inschrijvingstermijn niet kan  meewegen. Margot legt uit dat de 
huisvestingsverordening voor 16 gemeenten geldt. Een hardheidsclausule is 
alleen voor echte uitzonderingsgevallen, aldus Margot.  
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 Aanbrengen slijtlaag brug bij Coöp 

De brug is vorig jaar opgeleverd. Er wordt volgende week nog een slijtlaag op 
aangebracht. De brug is dan twee dagen afgesloten. De gemeente wilde een 
omleidingsroute via de Bernhardstraat instellen. Het DB vindt dat niet 
verstandig omdat er dan heel zwaar verkeer door de nieuwbouw moet. Zij heeft 
gevraagd het zware verkeer, net als de vorige keer, via de Rondweg om te 
leiden.   

 Beplanting naast brug bij Coöp 
De werkgroep bomen heeft inspraak gekregen bij beplanting. Ko heeft voorstel 
gedaan voor twee soorten bomen. Er zijn inmiddels  drie meidoorns geplant.  

 Brug in Zwarte pad vervangen 
De brug is vervangen en het ligt er keurig bij. Het werk is netjes uitgevoerd. 
Complimenten voor de gemeente.  

3. Verslag vergadering 27 maart 2017  
 Tekstueel  

Bij punt 14 moet ‘rand tijden’ ‘rand rijden zijn. 
 Naar aanleiding van. 

Manon vraagt of er nu wél of níet op snelheid wordt gecontroleerd. John 
(dorpsagent) is verbaasd dat er sprake is van een 60 km weg. Bij een 60 km 
zone moeten er snelheidsbeperkende maatregelen zijn genomen, waardoor je 
redelijkerwijs niet harder kan dan 60. Daar is hier geen sprake van en daarom 
is toen door de politie geen positief advies gegeven. Kort gezegd heeft dit de 
volgende consequenties:  

o Er mag níet planmatig worden gecontroleerd (dus geen laseracties); 
o De politie mag wél individueel bekeuren (dus als een politieauto achter 

een weggebruiker rijdt die harder rijdt dan toegestaan, dan mag de 
politie wél bekeuren 

o Je mag ook niet planmatig op 80 km controleren. 
 

Het valt John ook op dat de Milandweg begint met 60 km, dan overgaat in 
80 km, vervolgens een klein stukje in 60 km en daarna wéér 80 km.   

 
Vanuit de vergadering wordt gemeld dat heel vroeg in de morgen, omstreeks 
05.00 uur (of laat in de avond) zware vrachtwagens door dit gebied rijden. 
Deze zijn te zwaar beladen en  vermijden de weeglus in de A12. John zal dit aan 
de verkeersspecialist doorgeven.  
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4. Ingekomen en verzonden stukken 

Er was bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken, die 
konden worden ingezien bij de secretaris. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Manon 
vraagt wat het ingekomen punt is van progressief Woerden, over kunst en cultuur. 
Piet antwoordt dat partijen de verkiezingsprogramma’s aan het voorbereiden zijn en 
punten hiervoor willen ophalen.  

5. Wegen 
 Ophogen Slotenbuurt  

Dit punt is behandeld in de kadergroep. Deze adviseert de gemeente vooral 
rekening te houden met de leerpunten uit vorige projecten (overbemaling, 
waardoor alles snel zakt, ook tuinen, afgebroken rioleringen, zakkende putten, 
geen maatregelen langs schuren e.d. waardoor het zand onder de funderingen 
stroomt en er verzakkingen optreden, etc.). De kadergroep adviseert een paar 
leden van het Dorpsplatform mee te laten doen bij de voorbereidende 
werkzaamheden, zodat van de leerpunten ook echt geleerd kan worden. Ronald 
zal dit aan de projectleider meegeven.  
 
Manon merkt op dat in het najaar van 2015 de eerste bijeenkomst is geweest 
en hoopt dat de planning nu echt wordt gehaald. Margot antwoordt dat de 
projectleider er  flink de vaart in heeft. Paul meldt dat er gaten vallen in het 
asfalt, achterin de Broeksloot. Ronald zal dit doorgeven. Manon merkt op dat 
er meerdere ploegen langs  komen voor onderhoud van de openbare ruimte 
(schoffelen, vegen enz.), maar het niet echt opknapt. 
 
Verder wordt vanuit de kadergroep het signaal afgegeven dat er een verschil in 
benadering is binnen het project. Met meerderheid van stemmen is gekozen 
voor de grijze variant. Nu heeft een aantal bewoners het voor elkaar gekregen 
dat er bij hen voor een andere variant wordt gekozen. Dit is niet volgens de 
afspraken en de kadergroep is hier verbaasd over. . Verder is dit door de 
gemeente niet gecommuniceerd/uitgelegd. Afgesproken wordt dat de 
projectleider met een aantal mensen in gesprek gaat. Naast Kirsten en Dennis 
van de gemeente zullen Gijs, Gert, Manon en iemand van het DB daarbij 
aanwezig zijn. Ronald zal dit aan de projectleider meegeven.  

 Hazekade 
De Hazekade is (gedeeltelijk) geasfalteerd, nieuwe belijning is aangebracht, 
bermen zijn aangevuld. Het ligt er weer keurig bij.  
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 Herstel schade deel Middenweg 

De Middenweg is – na de ophoogbeurt - snel weer kapot gereden. De gemeente 
meldt dat dit net na de bouwvakvakantie hersteld zal worden.  

 Uitkomst onderzoek afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o. 
Ronald meldt dat Arij (collega van Ronald) is uitgevallen en het is blijven liggen. 
Het wordt overgenomen en binnenkort weer opgepakt. Ronald vraagt problemen 
vooral te melden, het beeld is nog te versnipperd. De vergadering meldt dat de 
problemen in meerdere straten speelt, maar de mensen het inmiddels maar niet 
meer melden en zelf aanpakken. Opgeroepen wordt om de problemen toch via 
Paul te melden, hij zal het doorgeven.  

 Herinrichting en ophoging Nijverheidsbuurt 
Op 22 augustus a.s. is er een informatie avond gepland met het definitief 
ontwerp. Dan zal ook gesproken worden over de planning. In principe kan er in 
het najaar gestart worden, maar ondernemers vrezen dat bij winters weer 
vertragingen zullen optreden en willen liever dat na de winter gestart wordt. 
Hierover zal op 22 augustus a.s. worden gesproken.  

 Dijkverhoging Meije 
Margot meldt dat er een overeenkomst is gesloten tussen het Waterschap en 
de gemeente over wat er moet gebeuren en wie er moet betalen. De weg is nog 
prima, dus nu wordt gekeken wat het Waterschap moet betalen, omdat de 
ophoging de veroorzaker is van de kosten.  

 Duikers in Rondweg en Oude Meije (gevaarlijk) 
Bij enkele duikers is sprake van een onveilige situatie. Ronald meldt dat ook dit 
direct na de bouwvakantie wordt aangepakt. De duikers zullen worden 
aangeheeld.  

6. Groen 
 Herplant Oude Meije (voorstel voor 51 nieuwe bomen) en groenvervangingsplan 

Door een zware storm zijn er veel bomen gesneuveld. In de Oude Meije zijn dat 
er ongeveer 60. Met ondersteuning van onze dorpswethouder zullen de bomen 
toch herplant worden. Ko is met gemeente langs gegaan en zij hebben 51 nieuwe 
bomen ingetekend, in de vroege herfst worden deze geplant. Margot voegt 
hieraan toe dat herplant niet alleen in de Oude Meije plaatsvindt, maar geheel 
Zegveld in één keer wordt afgemaakt.  De werkgroep “Bomen” heeft hiervoor 
een inventarisatie gemaakt en deze bij de gemeente ingediend. Het gaat om een 
uitbreiding van het bomenbestand met 100 à 150 bomen.   

 Snoeien knotwilgen en particuliere heggen en overhangende struiken Meije  
Dit wordt in het onderhoudsplan meegenomen.  
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7. Woningbouw 

 Plan locatie Waldhoorn/Pionier. 
Er worden 14 sociale huurwoningen gebouwd. Deze zijn bedoeld voor senioren en 
mensen die te maken hebben met een beperking door ziekte of anderszins.  Er 
is een informatie avond geweest voor omwonenden en er is ook een 
informatieavond geweest voor kandidaat huurders. Deze konden ideeën 
aanreiken. Naar verwachting zal begin volgend jaar met de bouw worden 
gestart. Er wordt verwacht dat hiermee ook meer doorstroming komt.  

 Plan Weidz. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het dorp al heel lang op de zo 
noodzakelijke uitbreiding wacht en dat er maar geen voortgang in de planning 
lijkt te komen. De vergadering maakt zich ook zorgen of er wel voldoende 
woningen voor starters komen, gezien alle dure maatregelen die de aannemer 
moet treffen. Met name de starters trekken nu weg met alle gevolgen van dien 
(er staat nu slechts één woning tot € 250.000 te koop). Margot meldt dat er 
25% sociale bouw in moet zitten.   

8. Verkeer  
 Verkeersvisie  

Er is een samenvatting meegestuurd over hoe het proces gelopen is en hoe 
Zegveld daar een positie in heeft gehad. Op de website van de gemeenteraad 
(bij raadstukken, stukken 9 juni 2017) staat de verkeersvisie. In september a.s. 
zal de verkeersvisie in de commissie en raad worden behandeld. Daarna kunnen 
uitwerkingsplannen worden opgesteld.   

 Verkeerstelling  
Uit de verkeerstelling van twee jaar geleden blijkt dat er per dag circa 5 
duizend verkeersbewegingen op de Hoofdweg/Uitweg zijn. De gemeente houdt 
eenmaal per twee jaar een telling. Het DB zou nog wel een telling willen hebben 
in verband met toekomstige ontwikkelingen (nulmeting) . Gert vraagt ook 
aandacht vanwege de nieuwbouw, die aan de andere kant van de Milandweg ligt, 
waardoor mensen moeten oversteken. Afgesproken wordt dat wij de komende 
verkeerstelling afwachten.  

9. Zorg en Welzijn 
 Bibliotheek   

Dit punt heeft in december voor het eerst op de agenda gestaan. Het 
Dorpsplatform heeft zorgen over de continuïteit van deze belangrijke 
voorziening, gezien de besluiten en opstelling van het (Woerdense) bestuur en 
de directie van de bibliotheek. Het DB heeft een gesprek met de directie  
gehad en een gesprek met de vrijwilligers. Er is onrust ontstaan bij de 
vrijwilligers, die het bestuur (en de directie) een brief hebben gestuurd met 
een afschrift aan het DB van het Dorpsplatform.  
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Paul licht toe dat de vrijwilligers worden beknot in hun vrijheden, er wordt niet 
geluisterd naar hun ideeën (oudere boeken in de schappen houden, zodat er 
geen lege schappen ontstaan, het zelf mogen afwikkelen van kleine ontvangsten, 
, het betrekken van de scholen in de Meije en Woerdense Verlaat, etc.). Met 
name ook doordat de schappen steeds leger worden, geeft dit  een desolate 
indruk. Piet geeft aan dat de cijfers van de bibliotheek in Zegveld in 2015 er 
goed uit zagen, zelfs beter dan in Kamerik. Voor 2016 is dit lastiger te zien 
omdat de splitsing plotsklaps niet meer inzichtelijk wordt gemaakt.  
 
De kadergroep en het DB zullen de vrijwilligers  ondersteunen. Job merkt op 
dat het bestuur bezig is nieuw beleid te schrijven voor de komende jaren. Hij 
stelt voor om een brief naar de gemeente te schrijven. Margot geeft aan dat 
de gemeente op 19 juni jl. een gesprek met het bestuur heeft gehad en er 
absoluut geen sprake is van een sluiting. Afgesproken wordt dat er een gesprek 
komt tussen het bestuur van de bibliotheek, de vrijwilligers, het Dorpsplatform 
en de gemeente. Dit zal door het DB worden voorbereid. Mees en Job willen 
hierin wel meedoen.  

 Verdwijnen HAP  
Hendrie en Jaap informeren de vergadering over een overleg dat heeft 
plaatsgevonden. Hierbij waren meerdere partijen aanwezig.  Wethouder Koster 
heeft flink haar best gedaan om alternatieven op tafel te krijgen. Hendrie en 
Jaap roepen de inwoners op de huisartsen ook aan te spreken, omdat zij hierin 
ook een rol hebben. Spreek ook de zorgverzekeraars aan, betogen Hendrie en 
Jaap. De politiek bezint zich wat hieraan gedaan kan worden. Het heeft 
overigens ook met een schaarste aan artsen te maken. Paul merkt op dat – als 
alle artsen in de omgeving in een rooster meedraaien – en er gebruik wordt 
gemaakt van de vestiging van de betreffende huisarts, een soort HAP dan toch 
mogelijk moet zijn.  
Gert heeft een overzicht gemaakt waarin de openingstijden van de apotheken is 
opgenomen.  
Het blijkt dat ook onze eigen huisarts (Quaak) het niet eens is met de plannen 
en er slechts een kleine meerderheid van huisartsen tegen een vorm van een 
HAP, bemenst door huisartsen heeft gestemd (39-41) en dat de huisartsen in 
Leidsche Rijn de doorslag hebben gegeven (omdat daar nu de HAP zit).   
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10. Initiatieven snel internet  

Manon meldt dat in de kern Zegveld een binnenringkast is/wordt voorzien van 
glasvezel, al moet je dan voor gebruik wel een duurder abonnement nemen. Er vindt 
met betrekking tot het buitengebied nu een inventarisatie plaats. Aanmelden kan tot 
15 juli a.s.  De inschrijving in Zegveld valt erg tegen. De teller staat nu op 34% en 
gemiddeld over het gehele buitengebied moet dit 60% zijn.  

11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt. 
 Inger kaart het maaibeleid aan. Er zijn stukken bermen gemaaid, maar dat is 

gebeurd toen het al veel te lang was en er niet meer kon worden geklepeld. Nu 
liggen er  dotten gras in de berm. Dit is erg slordig en het waait weer de weg op. 
Ronald, gaat het na en komt op het punt terug.  

 Het watertapppunt is al lang kapot of nog afgesloten vanwege de winter, dit is al 
eerder doorgegeven. Ronald neemt het mee.  

 Manon vraagt of er ook een watertappunt bij de speeltuin en het pannaveld kan 
komen.  

 Manon stelt dat het aantal vliegtuigen dat overvliegt behoorlijk veel is en vraagt 
of dit in de gaten wordt gehouden. Margot antwoordt dat de gemeente 
Bodegraven/Reeuwijk namens omliggende gemeenten de spreekbuis is. Overigens 
kan je bij overlast een melding doen bij Schiphol zelf.  

 Sjaak complimenteert de gemeente met het aanvullen van de bermen in de Meije.  
12. Financiën 

 Baten en lasten 2016 
 Balans 31 december 2016 

 
Peter en Jan doen verslag van de kascontrole die zij hebben gehouden. De boeken 
zijn, aldus Jan en Peter keurig in orde. De jaarstukken 2016 worden vastgesteld en 
de penningmeester wordt decharge verleend.  
 
Manon merkt op dat er in 2016 een tekort was en vraagt of de kosten van het 
Meije comité ook uit de subsidie moeten worden betaald. Piet antwoordt dat 
hierover nog gesproken wordt. Paul voegt hieraan toe dat – vanwege het feit dat 
het Dorpsplatform zuinig met het geld omgaat en de vrijwilligers ook echt 
vrijwilliger zijn – er in het afgelopen jaar een kleine buffer is opgebouwd. Helaas 
heeft de gemeente daarom de subsidie gekort. Paul geeft aan dat het 
oorspronkelijke bedrag toch wel nodig is om op langere termijn uit te kunnen 
komen.  
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13. Parkeerstroken Middenweg richting Meije  

Dit punt is vanwege de afwezigheid van de inbrenger niet behandeld.  
14. Sluiting.  

Piet sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen 
een fijne vakantie.  

 
 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
 
 
Vergaderschema 2017 (restant): 

 dinsdag 26 september 2017 

 dinsdag 19 december 2017 
 


