
   Dorpsplatform Zegveld 

 Broeksloot 59,  
 3474  HS Zegveld,  
 Tel.: 0348 691271,  
 E-mail: pj.vonk@ziggo.nl 
  Bezoek ook onze site op internet www.dorpsplatform.zegveld.net 

1

 

       Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van  
dinsdag 18 december 2018 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
Aanwezig waren (50 personen) 
George Becht (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Mees 
Weststrate (Milandhof), Cok Hoogerbrugge (participatieraad), Sjaak Voorend, Jan 
Oudshoorn, (buurtcomite Stichtse Meije), Erik van de Hoeven, Bram Angenent (Siveo 
’60), Aniek van de Burg (LTO Woerden), Henk van Dam (rustend raadslid), Hans van 
Kesteren (Zegveld Zorgt), Simon Brouwer, Jaap van de Does, Simone Onrust, Marieke 
van Noort, Job van Meijeren, (raadslid), Manon Verheul, Arjen Hoogeveen, Gert Koster, 
Gerdi van Elk, Mees van Elk, Inger van Mourik, Karel van Houwelingen, (AB), M. Woerde-
Willemsen, J. van Veldhuijzen, S. van de Knaap, a. van Rijswijk, Mike Voorend, Jurd van 
de Burgt, Johan Splinter, Rebecca de Boer, Dirk Hoogendoorn, Rinus Verhoeff, Erik 
Franssen, Herman Groen, R. van de Hoeven, Adrie van de Hoeven, Margriet Vermeij, 
Patricia Grootewal, Ruud Wagemaker, Pascal Vonk, Freek de Wette, Dirk Blonk, Rinus van 
de Does (voormalig dorpsveldwachter), Edwin de Kruijf, Peter Kranenborg, Richard 
Beumers, Corry Vink, Piet Brak, Paul Vonk (DB),  
  
1. Opening vergadering.  

Piet opent de vergadering en heet een ieder welkom. Speciaal welkom voor de 
dorpswethouder, de dorpsambtenaar, de politieke vertegenwoordigers en Peter 
Kranenborg, Edwin de Kruijf (Bolton) en Richard Beumers (gemeente Woerden).  

2. Mededelingen. 
 Veilig fietsen naar de Milandschool. 

Door de gemeente zijn diverse opties naast elkaar gezet, mede op basis van 
input vanuit de school, inwoners, het buurtcomitee de Stichtse Meije en het 
Dorpsplatform. De verschillende opties zijn met de school vervolgens 
kortgesloten. De voorlopige maatregelen bestaan er uit dat er een paar 
passeerplaatsen bij komen (kost € 45.000), dit wordt bij het onderhoud 
meegenomen. De partijen blijven meedenken over verdere verbeteringen. De 
betrokkenen zijn voor dit moment tevreden. Manon vraagt of er nog wordt  
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gedacht over een fietspad. Piet antwoordt dat dit een grote investering vergt 
en er ook negatieve effecten aan kleven.  
Manon voegt toe dat er een dijkje niet op hoogte ligt en wel op hoogte moeten 
worden gebracht. Als dit dijkje opgehoogd wordt, dan kun je wellicht werk met 
werk maken. Dit wordt door de gemeente meegenomen. Verder wordt gevraagd 
de passeerplekken te voorzien van reflecterende paaltjes, zodat zichtbaar is 
dat er een passeerstrook aankomt.  

 Aanvraag buiten AED Zegveld 
De EHBO vereniging heeft een aanvraag gedaan, ondersteund door het 
Dorpsplatform Zegveld. Deze aanvraag is in behandeling.  

 Vervanging lantaarnpalen Hoofdweg 
Hierover is geen nieuws te melden.  

 Afgebroken rioleringen Eikenlaan 
Hierover is geen nieuws te melden. Attentiepunt is wel een 
informatiebijeenkomst met de bewoners. 

 Bestemmingwijziging kantoor Boschsloot 26 
Jacqueline geeft aan dat er in september gehandhaafd is. De gemeente heeft  
de eigenaar gesommeerd dat de tijdelijke bewoners moeten verlaten en als de 
verbouwing gereed is, dit gemeld moet worden. Gert zegt dat er nog steeds 
gewoond wordt. Jacqueline gaat dit aal de collega’s van handhaving doorgeven. 

 Extra PMD-container en restafvalcontainer na reconstructie wijk 
Er zijn containers geplaatst, er moeten nog wel even stickers/papier op worden 
geplakt wat er in de containers gegooid moet worden.  

 Knotwilgen bij Slotenbuurt gesnoeid 
De bomen zijn geknot en keurig ingepakt. Er moeten er nog twee worden 
gedaan.  

 Actiepuntenlijst 
o De brief aan Vitens moet nog worden uitgezet. 
o De steile kanten in de weg (Meije) wordt nog bekeken.  
o De gaten in de berm bij de Milandweg zijn aangevuld. 

3. Verslag vergadering 9 oktober 2018  
 Tekstueel is het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 Naar aanleiding van het verslag: 

o Jacqueline geeft aan dat er weinig klachten bij de BOA’s binnen komen. 
De aanwezigen signaleren dat er nauwelijks BOA’s in het dorp gezien 
worden (en ook geen wijkagent). Er komt een speciale thema avond over 
handhaven en BOA’s. De BOA’s zullen zelf ook aanwezig zijn. Tijdens die 
thema avond kan het gaan over de taken van de BOA’s en hoe dit werkt, 
verwacht mag worden, etc. De wijkagent zal ook worden uitgenodigd.   
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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. Hiervan is géén gebruik gemaakt.  

5. Integraal veiligheidsplan   
Het plan was bij de stukken meegenomen. Uit het rapport blijkt wat er aan de hand 
is per wijk en wat moet er gebeuren. Dit zal worden gecombineerd met de themavond.  

6. Woningbouw 
 Plan locatie Waldhoorn/Pionier. 

De vorige keer is er ruim aandacht geschonken aan dit project en is dit door  
Pieter Akkermans van GroenWest toegelicht. Kortgeleden is er een informatie 
avond geweest, met tafeltjes waar aan GroenWest, ZegveldZorgt en de 
gemeente vragen gesteld konden worden en suggesties konden worden gedaan. 
De gemeenteraad heeft € 150.000 euro subsidie verstrekt om de bouw mogelijk 
te maken. Ook de raad van commissarissen van GroenWest heeft haar  
goedkeuring gegeven. De procedure heeft natuurlijk wat tijd nodig, hopelijk kan 
worden gestart eind 2019 begin 2020. Bij Zegveld Zorgt en het Dorpsplatform 
Zegveld zijn inmiddels 34 inwoners (kandidaten) gemeld, dus er is veel 
interesse in de plannen. De  bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. 

 Plan Weidz. 
Dit punt staat al lang op de agenda en er wordt al vele, vele jaren over 
gesproken. Het was het laatste jaar erg stil rondom het plan en het Dorp werd 
daar nogal onrustig van. Zo heeft Margriet Vermeij een brief aan de gemeente 
geschreven om haar zorg te uiten en is zij met Hans Loenen, Wendy van den 
Hoeven en Mike Voorend, bij de wethouder geweest. Het groepje is vervolgens 
een handtekeningenactie opgestart, heeft bij de Coop gestaan om 
handtekeningen te verzamelen en heeft dit bij Siveo ook nog eens herhaald. De 
boodschap is overgekomen, er zijn al meer dan 300 handtekeningen opgehaald!!  
 
Richard Beumers geeft de vergadering een toelichting op de ontwikkelingen. Hij 
onderkent dat het inderdaad het laatste jaar stil is geweest rondom de 
plannen. De partijen hebben heel lang met elkaar om tafel gezeten om samen 
naar een oplossing te zoeken. Beide partijen, Bolton én de gemeente, willen toch 
echt woningbouw in Zegveld mogelijk te maken. Afgelopen maandag hebben zij 
nog in gesprek gezeten. De conclusie is nu dat alle seinen op groen staan, maar 
wel met de voorwaarde dat de tennisvereniging ook nog akkoord moet gaan. Er 
is goede hoop dat alle partijen er binnen drie maanden uit zijn en er een  
definitief akkoord is. Daarna zal het bestemmingsplan worden aangepast en de 
verplaatsing van de tennisvereniging in gang worden gezet. De start zal hopelijk 
ergens in 2021 uitkomen. Peter Kranenborg voegt hier aan toe dat er hard  
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Is gewerkt en de druk vanuit het dorp en de politiek ook zichtbaar geweest. De 
partijen zijn het akkoord nog op papier aan het zetten, maar zijn zelf erg blij 
met het mondeling akkoord.  
 
Margriet overhandigt de lijst met handtekeningen onder een daverend applaus  
aan de dorpswethouder.  
 
Cock zegt zeer blij te zijn met de voortgang. Hij geeft als suggestie mee, om 
snel te beginnen met de ontwikkeling van plan Zegveld Zuid, omdat het blijkt 
dat er met de ontwikkelingen vele jaren gemoeid zijn en als wij straks woningen 
willen realiseren, wij op tijd moeten gaan trekken aan de plannen voor Zegveld 
Zuid.  
 
Richard voegt hieraan toe dat de gemeente zelf geen grond aankoopt, zij voert 
geen actief grondbeleid. Hij geeft aan dat de gemeente ook met de provincie 
om tafel zit om te kijken waar ruimte te vinden is.  
 
De vergadering is erg gelukkig met het mondeling akkoord. Na zo’n jaar of acht 
sleuren, trekken en jagen, worden de woningen nu eindelijk gerealiseerd en 
hebben wij de jeugd weer wat te bieden, zodat deze niet noodgedwongen uit 
het dorp hoeven te vertrekken. Het plan Weidz is hard nodig om de 
leefbaarheid van het dorp te behouden.  

 
7. Wegen: 

 Ophogen Slotenbuurt 
Dit punt is de vorige vergadering uitgebreid behandeld, dus wordt er nu diep op 
de plannen ingegaan. De bewoners hebben hun kanalen, er als er toch (géén 
individuele) problemen zijn, dan kan dit bij het Dorpsplatform worden gemeld, 
maar éérst de omgevingsmanager van Jos Scholman via d de Jos Scholman app 
of 06-12989381 benaderen.   
 
Hoofdpunten terugkoppeling: 
 Er is een flinke tegenvallende dikke puinlaag in bodem in het eerste 

gedeelte. Dit kostte extra tijd om te verwijderen.  
 Voor de kerstvakantie zorgt Jos Scholman ervoor dat zo veel mogelijk 

wordt dichtgemaakt. Ook de aannemer van de kabels en leidingen, A. Hak, 
zorgt ervoor dat zoveel mogelijk sleuven worden dichtgemaakt voor de 
kerstvakantie. 

 
 



   Dorpsplatform Zegveld 

 Broeksloot 59,  
 3474  HS Zegveld,  
 Tel.: 0348 691271,  
 E-mail: pj.vonk@ziggo.nl 
  Bezoek ook onze site op internet www.dorpsplatform.zegveld.net 

5

 
 Deze week is Jos Scholman nog aan het rioleren voor Broeksloot 14 t/m 28 

en beschoeiing aan het vervangen langs de waterkant van de sloot in het 
midden van de wijk.  

 Enkele weken geleden was er een tekort aan parkeerplaatsen in de wijk. 
Oorzaak was het vooruit werken van de nutsaannemer A. Hak, dit was zo 
afgesproken, zodat zij een voorsprong konden maken in hun werkzaamheden 
en wij niet op hun hoeven te wachten. De andere oorzaak was het storten 
van puin door Jos Scholman op bewonersparkeerplaatsen. Er was een 
verschil van mening met Jos Scholman over de afvoer van vrijkomend puin 
uit het werk. Jos Scholman heeft als reactie hierop, zonder overleg met 
ons, puin gestort op bewonersparkeerplaatsen. Dit puin kon gewoon worden 
afgevoerd en hoefde niet eerst in de wijk in depot te worden gezet. De 
gemeente heeft Jos Scholman hier direct op aangesproken, maar het puin 
heeft er toch meer dan een week gelegen. 

 De gemeente zorgt ervoor dat parkeerplaatsen zo snel als mogelijk weer in 
gebruik kunnen worden genomen. Ook zijn extra parkeerplaatsen aangelegd 
naast het opslagterrein van de aannemer, op het voetbalveldje en op 
groenvakken. 

 
Gert meldt dat de planning vertraging oploopt, maar dat er géén nieuwe planning 
is en vraagt wanneer er een nieuwe planning komt. Hij vraagt ook om een 
eenduidige aanpak met een betere communicatie. De gemeente neemt dit 
verzoek mee.  
 
Gevraagd wordt of er ook een plan is voor regulier onderhoud. 
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 Ophogen Nijverheidsbuurt  

Hoofdpunten terugkoppeling: 
 Vanavond is er van 19:30-20:30 uur een extra informatieavond voor de 

ondernemers en bewoners van de Nijverheidsbuurt. Hierin praat de gemeente  
hen bij over de stand van zaken. Wethouder Arthur Bolderdijk is hierbij ook 
aanwezig.  

 De planning loopt zeker vier maanden uit vanwege vertraging in de 
werkzaamheden van de kabelleggers. 

 Het verleggen van kabels en leidingen is noodzakelijk om de reconstructie uit te 
voeren. De nutsbedrijven zijn opdrachtgever van kabelwerkzaamheden. 

 De aannemer van de nutsbedrijven, A. Hak en de netbeheerders houden zich 
niet aan afspraken en geven geen inzicht in planning. De gemeente neemt 
juridische stappen, maar dit heeft tot nu toe weinig effect op de planning. 

 Als de nutsaannemer klaar is (wanneer is nog niet bekend) heeft onze aannemer 
Kleywegen nog  4 à 5 maanden nodig voor zijn werkzaamheden (rioolvervanging, 
zettingsarme wegfundering). 

 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe het met de Hoofdweg zelf gaat. 
Deze is tweebaans, het is daar erg druk en de vrachtwagens moeten vanaf de 
Nijverheidsbuurt de weg opdraaien. de weg op. Inger geeft aan dat er  geen 
ruimte is voor banen er bij. Het fietspad wordt omhoog gehaald, zodat het 
duidelijker is met gele belijning. Hij geeft aan dat er goed overleg is geweest 
met de verschillende partijen.  

 
 Brug Molenweg-Julianalaan (Julianabrug) 

De brug moet vervangen worden. De gemeente wil hier een fietsbrug van maken. 
Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat het een gewone brug blijven. Het moet 
breder worden bezien. De doorgang bij de COOP is enorm druk. Er komen 
dagelijks 2.200 auto’s langs en om door de afsluiting van de brug nóg meer 
auto’s langs te sturen is geen goed plan.  

 
Cock vult aan dat een aantal straten te smal zijn om te draaien. Dat betekent 
dat de auto’s een rondje maken en dan via de Julianalaanbrug het dorp verlaten. 
Als je de brug weghaalt, dan moet al dat verkeer in de straten zelf keren (wat 
niet kan omdat deze te smal zijn) en dan via de Middenweg of via de Julianalaan 
het dorp uit moeten rijden. Ook de bewoners zijn tegen dit plan. De Julianalaan 
is een woonstraat en is daar niet voor aangelegd en het wordt dan ook daar 
weer veel drukker, dit is dus het verplaatsen van het probleem.  

 
De gemeente en het Dorpsplatform Zegveld gaan hierover in gesprek.   
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 Toelichting op het Meerjarig Onderhouds Programma 2019-2022 

Dit is de nieuwe MOP. Het verzoek aan de aanwezigen was om dit goed te 
bekijken. Voor Zegveld missen wij drie punten: het fietspad langs de 
Milandweg, dit heeft zwaar geleden onder de werkzaamheden, onderhoud aan 
de Hazekade, onderhoud Hoofdweg, het fietspad langs de Uitweg en een goede 
ontsluiting van het plan Weidz.  
 
Als aanvulling, maar dat staat eigenlijk los van het MOP wordt gemeld dat de 
putten in de Middenweg kleiner werk PIET HELLEP IK WEET DIT NIET MEER 

 
8. Verkeer 

 De uitwerking van de Verkeersvisie start. Inger, Johan, Erik en Rinus stellen 
zich beschikbaar om hierin namens het Dorpsplatform in mee te doen. 

9. Uitbreiding Kruijt aan Nijverheidsbuurt  
Bij de stukken waren bijlagen meegestuurd. Het stoort het dorp dat er bij de 
verplaatsing destijds geen harde afspraken zijn gemaakt over het afstoten van de 
oude vestiging, terwijl dit toch de voorwaarde was om de nieuwbouw toe te staan. 
De oude vestiging is nog steeds in functie en nu wil het bedrijf bij de nieuwe vestiging 
uitbreiden! Dit is voor het dorp niet te begrijpen. De wethouder zegt toe in gesprek 
te gaan met het bedrijf, hoewel er in principe geen juridisch kader is om uitbreiding 
tegen te gaan.  

10. Waterschapszaken  
 Herziening peilbesluit Zegveld 

Freek de Wette geeft een toelichting. Hij woont sinds 2002 aan de Hoofdweg. 
Begin dit jaar is er een informatie avond gehouden in verband met het nieuwe 
peilbesluit. Freek zit in de klankbordgroep. De eerste vergadering ging over wat 
er eigenlijk aan de hand is in Zegveld. Dit heeft uiteraard te maken met het 
zakken van de weg. Als de grond tussen de Hoofdweg en de polder hard zakt, 
kan het wel eens te duur zijn voor het waterschap om maatregelen te treffen. 
Freek vindt dat 10 mensen in klankbordgroep te weinig is en vind dat de 
bewoners breder betrokken zouden moeten worden. In de laatste vergadering 
van de klankbordgroep is besloten dat Freek dit onder de aandacht zal  
brengen, omdat komende provinciale verkiezingen hier natuurlijk een goed 
moment voor is. De vraag luidt hoe kunnen wij Zegveld goed informeren over 
peilbesluit en er over gaan meedenken. Er moeten dus meer Zegvelders 
aansluiten bij overleggen en beseffen wat het belang is van het peilbesluit. Er 
is contact met het dorpsplatform Kamerik, die er in het verleden mee te maken 
heeft gehad. In februari a.s. wordt er een thema avond georganiseerd met het 
waterschap, de gemeente en het Dorpsplatform Zegveld.  
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 Dijkverhoging Meije o.a. uitkomst infoavond 1 november 2018 

Sjaak is naar de informatieavond geweest voor de Meijenaren. Er zijn drie 
oplossingen:  

o De weg en bermen ophogen. 
o De weg verhogen, maar niet de berm, met een damwandje. 
o Een stalen damwand zodat weg geen keringsfunctie meer heeft. De 

klankborgroep komt in januari weer bij elkaar. Het zal wellicht een 
combinatie zijn tussen de verschillende oplossingen. In maart nemen de  
gemeente en de ADSR een besluit. De meeste aanwonenden zijn voor 
damwand.  

11. Zorg en Welzijn 
 Bibliotheek en Milandhof 

In juli is er  overleg geweest over bibliotheek. Dit wordt nu breder getrokken  
en in februari zullen er vervolggesprekken plaatsvinden met alle betrokken 
partijen. De toekomst van de bibliotheek wordt in breed perspectief geizen van 
de ontwikkelingen rondom huizen van Woerden. Het jaar 2019 blijft een 
overgangsjaar, de gemeente zal het budget voor de ruimte van Welzijn Zegveld 
gewoon ter beschikking stellen. geld blijft er gewoon.   

12. Initiatieven snel internet voor Meije en Zegveld 
Manon informeert de vergadering. Eerst zou de BAM het gaan aanleggen maar deze 
heeft zicht teruggetrokken. Het zal nu door Spitters worden aangelegd, naar 
verwachting wordt in het 3e kwartaal 2019 gestart met aanleg. In de 
Nijverheidsbuurt lig er al een kabel voor snel internet (Ziggo).  

13. Begroting Dorpsplatform 2019 
De begroting was bij de stukken meegestuurd en wordt ongewijzigd vastgesteld.  

14. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
- De volgende vergaderingen zijn op 2 april en 18 juni 2019. 
- De vergadering wordt gevraagd individuele klachten bij de klachtenlijn van de 

gemeente te melden. Dat kan via de telefoon of via internet. Deze klachtenlijn, zo 
is ook de ervaring van het Dorpsplatform Zegveld, werkt prima en deze hoeven dat 
niet in de vergadering te worden gespuit. 

- Hondenbeleid nog een duidelijkheid gerdi 1e kw 2019 HELLEP PIET DIT BEGRIJP 
IK NIET 

- Gemeld wordt dat de putten in de Eikenlaan en omgeving veel lager liggen dan de 
weg. Dit levert verkeersonveilige situaties op.   

- Johan meldt dat de ‘slalom’ voor zijn deur verplaatst zou worden. Hij ondervindt 
schade door deze slalom. Hem wordt geadviseerd de gemeente hierop aan te 
spreken. Piet geeft aan dat dit onderwerp in de kadergroep besproken zal worden.  
Johan vraagt om inzage in de stukken die voor de Hoofdweg 80 aan het 
Dorpsplatform zijn gepresenteerd.  
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- Gert vraagt wat er met de openingstijden van het pand van ‘’de Griek’’ gaat 
gebeuren, nu ‘’de Griek’[ weg gaat. Dit is bij het Dorpsplatform Zegveld niet 
bekend.  

- Manon vraagt naar de organisatie van de oud en nieuw viering in de Milandhof. Door 
Mees en Erik wordt uitgelegd waarom dit dit jaar niet plaatsvindt. Verwezen wordt 
naar het stuk hierover in de Berichtgever. Wellicht dat er voor de leden van Siveo 
nog iets bij Siveo wordt georganiseerd.  

- Inger merkt op dat de rechte lichtmast weinig licht geeft, zeker niet op het 
fietspad.  

- De dorpswethouder meldt dat de voorbesprekingen met het Dorpsplatform 
Zegveld voortaan eerder zullen plaatsvinden, zodat de vergaderingen ook beter 
kunnen worden voorbereid.  

 
 
 
15. Sluiting.  
 
 
 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
 


