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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van  

dinsdag 3 juli 2018 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 

 

Aanwezig waren (39 personen) 

George Becht (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar),  

Henk van Dam, Manon Verheul, Jaap van der Knaap, Corry Vink en Piet Brak (DB), Inger 

van Mourik, Gijs van Brenk, Ko Kromwijk (kaderleden), Herman Groen, Dirk Hoogendoorn, 

Gerdi van Elk, Sjaak Voorend (Meije comité), Mees Weststrate (Milandhof), Henk Oskam 

(Zegveld Zorgt), Jasper Vennik (Joraï), Cok Hoogerbrugge (participatieraad), Gert 

Gerritsen (Berichtgever), Job van Meijeren (raadslid), Juerd van de Burgt en Rebecca de 

Boer (Blauwe Meije), Hans van Kesteren (Zegveld Zorgt), Herman Lekkerkerker (Welzijn 

Zegveld), Wout den Boer, Hendrie van Assem, Jelle IJpma en Jaap van der Does 

(gemeenteraad), Gerrit Bergman, Thea Ton, Hanneke Kastelein, Mees van Elk, Mees van 

Elk jr., Dirk Blonk, Corrie Kromwijk, Adrie v.d. Hoeven, Rinus Hoogerbrugge, Wilma 

Hoogerbrugge, Arie Langerak.  

 

Afwezig 

Paul Vonk, Karel van Houwelingen, Bram Angenent, Piet van Oostrum, Jacco Overeem. 

 
 

1. Opening vergadering.     

Piet opent de vergadering en heet een ieder welkom. Onze waarnemend secretaris 

Paul Vonk is met vakantie, Corry Vink vervangt hem deze avond als notulist. Piet heet 

in het bijzonder de nieuwe dorpswethouder George Becht welkom. Jacqueline is 

aanwezig als dorpsambtenaar. Ronald van de Marel – onze ambtenaar voor technische 

zaken - is afwezig i.v.m. vakantie.  

Van vier raadsfracties zijn vertegenwoordigers aanwezig, zij maken zich bekend 

zodat de aanwezigen weten wie zij zijn, 

Dorpswethouder George krijgt de gelegenheid zich voor te stellen, hij zegt iets over 

zijn aandachtsgebieden en hoopt spoedig thuis te zijn in de onderwerpen die voor de 

kern Zegveld belangrijk zijn.  
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Ko Kromwijk is weer zover hersteld na zijn ziekenhuisopname in februari, zodat hij 

vanavond, vergezeld door zijn vrouw, aanwezig kan zijn. De voorzitter zegt namens de 

vergadering blij te zijn dat Ko er weer is.  

Piet is naar het afscheid geweest van de vertrokken wethouder Hans Haring, hij 

heeft hem een kaasje overhandigd namens het Dorpsplatform. Hans was voor een half 

jaar dorpswethouder van Zegveld. 

 

2. Mededelingen,  

 Brug Slimmenwetering 
Bij de eerstvolgende onderhoudsronde wordt flashbelijning aangebracht en er 

komen schildjes op de scheidingstrook tussen rijbaan en fietspad. 

 Stickers op lichtmasten 
Alle lichtmasten in de gemeente hebben een nieuwe sticker gekregen, een 

melding over uitval van een lichtmast wordt hiermee gemakkelijker.  

 Bestemming Boschsloot 26 
De aanvraag voor wijziging van de bestemming is nog in behandeling. Er wordt 

bij de gemeente nog gewacht op een advies over geluidsvoorzieningen. Het ziet 

er naar uit dat binnenkort de vergunning verleend wordt. Als er vervolgens 

zaken niet in orde zijn kan er een melding gedaan worden of kan een verzoek om 

handhaving worden ingediend. 

 Meldingen openbare ruimte 
Hierover zal Monique Pels in de volgende vergadering een toelichting geven. 

3. Verslag vergadering 3 april 2018  

 Het verslag is tekstueel ongewijzigd vastgesteld. 

 Naar aanleiding van het verslag: 

o Manon vraagt of er al actie is ondernomen door de gemeente over de 

lagere waterdruk. Door de vorige dorpswethouder is toegezegd een en 

ander na te gaan en een brief te sturen aan Vitens. Door de wisseling van 

het College blijkt dit punt te zijn blijven liggen. Het DB zet deze vraag 

en enkele andere vragen uit de recente verslagen op een actielijst.  

o Rebecca heeft de vorige vergadering gemeld dat er bij de Blauwe Meije 

een diepe rand langs de weg is. Voor fietsers is dit erg gevaarlijk. Er is 

na drie maanden nog niets aan gedaan. Jacqueline zal dit opnieuw binnen 

de gemeente opnemen. 

o Manon vraagt of het fietspad langs de Milandweg, dat door de 

werkzaamheden van OASEN veel schade heeft opgelopen, nieuw asfalt 

krijgt; ook de bermen langs de sloot zijn slecht. Piet zegt dat het 

wegdek bij de werkputten nu eerst moet zetten, daarna kan er asfalt 

overheen worden gelegd. Voor de bermen komt er een natraject.  
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o Jaap zegt dat er halverwege het Nespad en de Oude Meije een 

gevaarlijk gat zit in het fietspad. Piet zal aan de wegbeheerders van de 

gemeente vragen dit spoedig te laten repareren.  

o Op de vraag in de vorige vergadering over de gaten in de berm langs de 

Milandweg, heeft Ronald gezegd dit op te zullen nemen met zijn collega’s. 

De gaten zijn nog niet gerepareerd. 

o De niet legale parkeerstrook bij Blokhuisbrug is bestraat. In de vorige 

vergadering zijn hierover kritische opmerkingen gemaakt. Mees vraagt of 

hierop nog een reactie komt van de gemeente. En wordt de 

verkeerssituatie hier nu nauwlettend gevolgd?  

o Over Welzijn Zegveld staat in het verslag van de vorige keer dat de 

gemeente de huur van de Zegge voorlopig rechtstreeks overmaakt naar 

Milandhof. Herman Lekkerkerker meldt dat er nog geen duidelijkheid is 

hoe het nu allemaal verder gaat. 

o Manon merkt op dat een oproep in de Berichtgever over de aanwezigheid 

van buiten-AED’s nog niet geplaatst is. Zie punt 12 van vorig verslag. 

o Naar aanleiding van de vele opmerkingen over dingen in de openbare 

ruimte zegt George dat er in het kader van gebiedsgericht werken heden 

een proef loopt in het dorp Harmelen en de wijk Molenvliet. In deze 

wijken is een ambtenaar aangesteld die zelf door de wijk trekt, 

contacten legt en veel zaken direct gaat oplossen met de bevoegde 

instanties. Als de proef slaagt zal dat in meer dorpen en wijken de 

manier van werken worden. Uiteraard zal het dorpsplatform Zegveld 

tijdig hierover worden betrokken. 

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. 

o Manon vraagt naar de woningtoewijzing, hoe ziet dit eruit. Piet meldt dat het 

DB dit bericht nog niet heeft bestudeerd. De volgende vergadering zal hierover 

mededeling worden gedaan. 

o Wilma Hoogerbrugge zegt dat Zegveld verpaupert. Inwoners gooien troep uit 

het raam, en dat blijft vervolgens lang liggen. 

o Cock Hoogerbrugge meldt dat er in één van de woonstraten een hoop zand ligt 

van een particulier, en dit ligt er nu al tijden. Het advies is dit te melden bij de 

gemeente, de openbare weg mag volgens de APV niet als opslagplaats gebruikt 

worden.  
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5. Wegen: 

a. Uitkomst onderzoek afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o. 
Er zijn – na lang aandringen door het Dorpsplatform –  nu twee (concept) 

rapporten binnen over de mogelijke oorzaak van de plotselinge verzakkingen. 

Het eerste rapport stelt dat de verzakkingen worden veroorzaakt door 

rioleringsproblemen. Er is sprake van lekke rioolputten, waardoor grondwater 

uit de omgeving van de putten weglekt via de riolering. Hierdoor komt de 

veengrond droog te liggen en zakt in. Er vindt nader onderzoek plaats, waarbij 

ook de leverancier van de putten betrokken is.  Het tweede rapport dat eind 

juni is binnengekomen gaat in op de eventuele gevolgen op de funderingen van 

de woningen in het gebied. Het Dorpsplatform betreurt de gang van zaken, 

temeer omdat de ophoging veel geld heeft gekost en de duurzame oplossing 

juist het zakken moest vertragen. Door de problemen lijken deze maatregelen 

helaas geen effect te hebben en zakken de straten net zo hard als zonder 

duurzame maatregelen. De gemeente komt binnenkort met een plan van aanpak, 

waarbij de communicatie met de bewoners en het dorpsplatform Zegveld 

nadrukkelijk een plek zal krijgen.  

De stukken zullen in de werkgroep ‘ophoging Broeksloot’ en de kerngroep 

worden besproken. Wilma zegt dat bij de Prunuslaan er ook sprake is van forse 

verzakkingen. Manon vraagt zich af of er lering wordt getrokken uit de 

ontstane situatie bij de Eikenlaan e.o., want zeer binnenkort wordt begonnen 

met de ophoging van de Slotenbuurt. 

b. Ophogen Slotenbuurt. 
Volgens de planning zou op 22 mei de ophoging van de Slotenbuurt beginnen. Er 

zijn voorbereidingen gedaan door de aannemer, er is materiaal aangevoerd, 

maar feitelijk is het werk nog niet gestart. De netbeheerders laten het 

afweten. Als nieuwe startdatum wordt 23 augustus genoemd. 

c. Ophogen Nijverheidsbuurt. 
Bij de Nijverheidsbuurt is het ophogen gestart. Voor de bereikbaarheid is een 

noodweg aangelegd, deze wordt inmiddels gebruikt. Er is gepoogd de aansluiting 

van de noodweg op de Hoofdweg zo veilig mogelijk te maken met duidelijke 

borden en belijning in opvallende kleuren, in het fietspad is een verhoging 

gemaakt. Er is enige tegenslag want de aannemer komt oude leidingen tegen die 

niet bekend waren.  
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d. Brug Molenweg-Julianalaan 
De brug van de Molenweg naar de Julianalaan bij het Ooievaarsdorp moet 

vervangen worden. De gemeente wil weten of deze brug een belangrijke functie 

heeft in de verkeersafwikkeling voor de achterliggende wijk. Of zou een fiets-

voetgangersbrug op deze plek ook voldoende zijn. Er worden nu op drie plekken 

in de wijk verkeerstellingen gedaan.  

Bij de  aanwezigen is er verbazing dat deze vraag bij de gemeente opkomt. De 

voorzitter geeft door dat er nog geen besluit is genomen, de gemeente doet 

slechts onderzoek. Jaap zegt dat als de nieuwe brug straks niet gebruikt kan 

worden voor autoverkeer de Julianalaan veel extra autoverkeer krijgt te 

verwerken. Deze straat zal dan vaker opgehoogd moeten worden, waardoor het 

kostenvoordeel van een goedkopere brug teniet wordt gedaan. 

e. MOP (Meerjarig Onderhoudsprogramma 2018-2021) 
Ronald zou in deze vergadering het MOP-overzicht toelichten. Dit gaat niet 

door, want Ronald is met vakantie. Het onderwerp verschuift naar de volgende 

vergadering. Dan kunnen gelijkertijd wensen worden geïnventariseerd voor het 

volgende planjaar.  

6. Groen/Blauw 

 Baggerwerkzaamheden 

De afgelopen maanden zijn door de gemeente veel baggerwerkzaamheden 

uitgevoerd. Langs de Hoofdweg, in de Slotenbuurt en bij het Branderpad. Er 

wordt door de aannemer goed werk geleverd. Na vertrek van de aannemer 

wordt secuur gecontroleerd of de sloot de vereiste diepte heeft. In het 

volgende winterseizoen gaat de gemeente verder met het baggeren. 

 Uitvoering maaiwerk 
Voor het maaiwerk heeft de gemeente een nieuwe aannemer aangetrokken, met 

deze is een meerjarig contract gesloten. In het algemeen is er in het dorp 

tevredenheid over de kwaliteit van het geleverde werk. Er wordt netter en 

regelmatiger gemaaid. En rond bomen wordt er voorzichtig gedaan om 

beschadiging te voorkomen. 

Jaap zegt dat in de Meije rond bankjes wat beter gemaaid moet worden. Sjaak 

zegt dat in de Meije bij bochten te weinig zicht is, dit moet aandacht krijgen, 

De bochten moeten beter uitgemaaid worden, omdat anders het risico bestaat 

dat er ongelukken gebeuren. 

7.  Waterschapszaken 

 Dijkverhoging Meije 
Sjaak geeft aan dat de planvorming gestaag doorgaat. De dijk moet op veel 

plaatsen flink omhoog. Er is een overleg geweest met bewoners in de Halve 

Maan. Hier is ondermeer gesproken over hinderlijk groen op sommige punten. 

De verkeersveiligheid is belangrijk. 
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 Ophogen/versterken Grechtkade 
De Grechtkade aan de Zegveldse kant wordt verhoogd. Het gaat om 8½km kade, 

vanaf de vroegere sluis aan het begin van de Hoofdweg tot aan de sluis bij 

Woerdense Verlaat. Verder wordt de achterwetering naast de Grechtkade 

tussen de vroegere schutsluis en het Nespad verbreed, waarbij 5½km 

natuurvriendelijke oever wordt aangelegd. Het derde onderdeel van het project 

is de aanleg van een waterberging, die kan worden gebruikt als tijdelijke opslag 

bij extreme regenval. Ko zegt dat er bij de bocht Hoofdweg-Uitweg de 

afgelopen weken veel auto’s met klei stonden te wachten, wat gevaarlijke 

situaties gaf voor het passerende verkeer. Inger geeft aan dat er nu voor het 

volgende traject bij de oude dorpskern een noodweg is aangelegd naar de kade. 

De noodweg heeft uitwijkplekken dus vrachtauto’s voor de kleiaanvoer hoeven 

niet op de openbare weg te wachten.  

 Herziening peilbesluit 
Het huidige zomer- en winterpeil voor Zegveld is vastgesteld in 2005. In 2019 

moet een nieuw peilbesluit genomen worden. Het waterschap De Stichtse 

Rijnlanden (hdsr) voert nu gesprekken met inwoners. Het waterschap wil van 

inwoners en organisaties uit Zegveld en omgeving weten wat de verschillende 

belangen zijn. Op 4 juli is er een voorlichtingsavond in Milandhof, op deze avond 

hoort het waterschap ook graag de meningen van de bewoners. 

 Restauratie voormalige schutsluis.  
Onderdeel van de kadeverbetering is verhoging van de waterkering bij de 

voormalige schutsluis. De schutsluis tussen de Grecht en de Zegveldse 

wetering, die dateert uit 1885, verloor in 1967 zijn functie. Het waterschap 

laat het gedeelte van de sluis dat er nog is, restaureren. 

8. Woningbouw 

 Plan locatie Waldhoorn/Pionier. 
Al zes jaar praten we nu over het realiseren van een seniorencomplex voor 

locatie Waldhoorn/Pionier. Op dit moment gaat het over 16 woningen en 

misschien nog enkele meer. Het Dorpsplatform en Zegveld Zorgt trekken er 

hard aan. De gesprekspartners zijn GroenWest en de gemeente. Momenteel 

zijn de problemen o.a. de duurzaamheidsmaatregelen (gasloos bouwen) en de 

stijgende bouwkosten, die natuurlijk mede ontstaan zijn door de vertraging van 

de plannen. De partijen doen er alles aan om eruit te komen. Dat is in het belang 

van de ouderen die al zo lang naar een passende woning uitkijken. Door voor 

senioren te bouwen komt er in Zegveld bovendien een doorstroming op gang. 

Jongeren kunnen dan een vrijkomende koop- of huurwoning betrekken en 

hoeven niet naar andere plaatsen uit te wijken. 
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 Plan Weidz 
De plannen voor Weidz dateren al weer van circa acht jaar geleden. Het plan 

voor circa 35 woningen stagneert, met alle gevolgen vandien, waaronder de fors 

stijgende bouwprijzen. George zegt dat het College met dit plan aan de slag 

moet. Hij vindt dat heel snel woningbouw in Zegveld moet komen. Misschien 

moet de gemeente toch nog eens scherp naar de voorwaarden kijken. Meer kan 

hij er deze avond niet van zeggen.  

9. Verkeer  

a. Verkeerssituatie oude dorpskern  
Het is  de bedoeling dat het streetprint op de weg in de oude dorpskern 

terugkomt.  Vanwege een verzoek van aanwonenden is dit nog even aangehouden. 

Het streetprint is in 2002  aangebracht als verkeersremmende maatregel en 

ter verbetering van het aanzicht van het dorp. Op dit moment wordt de 

geluidsbelasting van diverse typen wegverharding  uitgezocht. Met de 

aanwonenden zal daarna overlegd worden hoe het verder moet.  

b. Veilig fietsen naar de Milandschool. 
De Milandschool is nu in gesprek met de gemeente. Er zijn verschillende  

oplossingen aangedragen. door de school. De gemeente bestudeert nu de 

plannen. 

10.  Zorg en Welzijn 
 Bibliotheek 

Het heeft lang geduurd, maar op 10 juli as. is er eindelijk een overleg 

georganiseerd door de gemeente tussen de diverse betrokken partijen (bestuur 

bibliotheek, gemeente, Milandhof, scholen, Dorpsplatform, Welzijn Woerden, 

Welzijn Zegveld, Zegveld Zorgt en het Jongerenwerk).  

 HAP 
Er komt een nieuwe huisartsenpost in Woerden waar inwoners ’s avonds en in de 

weekeinden terecht kunnen.  Wanneer deze voorziening start is nog niet 

bekend. Jacqueline verwacht dat er na de zomervakantie meer bekend is. 
11. Initiatieven snel internet  

    Manon geeft aan dat 9 juli as. de uiterste datum is om in te schrijven voor    

    glasvezel. “GlasDraad” gaat in Zegveld aan de slag. George vindt het positief dat  

    de 50% drempel is gehaald. Manon vindt het jammer dat de gemeente in de  

    Slotenbuurt wel lege mantelbuizen aanlegt in de weg/stoep, maar geen  

    voorziening treft voor  de huisaansluiting. Sjaak zegt dat er in de Meije  

    verwarring is omdat daar meerdere aanbieders aan het werven zijn. De Meije  

    heeft een aparte status, omdat het meedoet met Nieuwkoop. Manon zegt dat er  

    betere communicatie zou moeten zijn vanuit gemeente Woerden. 
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12. Evaluatie hondenbeleid 

  De kadergroep heeft hierover gesproken en vraagt zich af of de kern Zegveld   

  wel een apart hondenbeleid waard is Een deel van de Zegveldse hondenbezitters  

  houdt zich niet aan de regels en verknoeit het voor de anderen. Jaap zegt dat hij  

  weinig of nooit BOA’s heeft gezien om te controleren of inwoners zich aan de   

  regels houden. Voor burgers is het moeilijk om mede-inwoners aan te spreken op  

  onacceptabel gedrag. Het bestuur van het Dorpsplatform vindt dat we in Zegveld  

  het algemene hondenbeleid van de gemeente Woerden moeten invoeren. Het DB  

  neemt hierover contact op met de gemeentelijk projectleider.  

13. Rondvraag/wat verder ter tafel komt. 

 Inger deelt mee dat er kort geleden een mooi bankje is geplaatst op de 

Hazekade bij het gedenkteken voor de omgekomen vliegers. Het VSB-fonds 

heeft gesponsord en ook het dorpsplatform Zegveld heeft hieraan meebetaald. 

 Thea Ton meldt dat er een mozaïekbankje is gemaakt door heel veel 

vrijwilligers uit Zegveld. Het VSB-fonds heeft gesponsord en ook het 

dorpsplatform Zegveld heeft hieraan meebetaald. Het was aanvankelijk de 

bedoeling dit bankje te plaatsen in de Clausstraat. Maar de gemeente is hier 

niet voor omdat de openbare ruimte in de Clausstraat op de  schop gaat. Er 

wordt gezocht naar een andere plek. 

 Herman Lekkerkerker vraagt waarom er geen bloembakken in ons dorp staan en 

in de kern Woerden wel. Jaap van der Does antwoordt dat deze door 

plaatselijke ondernemers worden betaald. 

 Hans van Kesteren deelt mee dat Zegveld Zorgt van de gemeente groen licht 

heeft gekregen om in ieder geval tot 2020 door te gaan met de inzet van de 

dorpsconsulent. Voor de periode na 2020 moet opnieuw een aanvraag worden 

ingediend. 

 Manon zegt dat één container voor PMD-zakken in Zegveld te weinig is. Ook 

vaker legen blijkt niet te helpen. Er staan regelmatig veel zakken rond de 

container omdat deze vol is. De beste oplossing is er een tweede container 

naast te zetten. 

 Gerdi zegt dat veel zakken met PMD-afval buiten de ophaaluren aan 

lantaarnpalen hangen. Dit is tegen de regels. Er moet iets verzonnen worden om 

dit tegen te gaan.   

 George zegt dat zijn eerste keer bij het Dorpsplatform Zegveld hem goed 

bevallen is. Hij constateert een nauwe samenwerking tussen platform en 

gemeente op heel veel terreinen. Verder is hem opgevallen dat veel actiepunten 

lang openstaan. Daar moet wat aan gedaan worden, hij gaat dit proces volgen.   
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14. Sluiting.  

Piet sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar/zijn inbreng. De datum van de 

volgende vergadering is nog niet bekend. Als Paul terug is van vakantie gaat hij de 

datum vaststellen. 

 

 

Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
 

De datum van de volgende vergadering is bekend! Deze zal plaatsvinden op  
dinsdag 9 oktober a.s.  

http://www.dorpsplatform.zegveld.net/

