Dorpsplatform Zegveld

Zegveld, het dorp waar het leven goed is!

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van
dinsdag 2 april 2018 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld
Aanwezig waren
George Becht (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Coby
Franken (raadslid Progressief Woerden), Simone Onrust (raadslid Woerdense
VVD), Hans van Kesteren (Zegveld Zorgt), Cok Hoogerbrugge (participatieraad),
Sjaak Voorend, Wim Hoogendoorn (buurtcomité Stichtse Meije), Bram Angenent
(Siveo ’60), Manon Verheul, Arjen Hoogeveen, Gert Koster, Gerdi van Elk, Alex de
Kruijf, Piet van Oostrum, Gijs van Brenk, Margriet Vermeij, Inger van Mourik,
Patricia Grootewal, Marjo Hoenderdos, Pascal Vonk, Arie Langerak, Dirk
Blonk,Karel van Houwelingen, Henk Oskam, S. van der Knaap, Jasper Vennik
(Jorai), Dirk Hoogendoorn, Rinus Verhoeff, Gert Gerritsen, Herman Groen, Adrie
van de Hoeven, Loes Jankie (GroenWest), Corry Vink, Piet Brak, Paul Vonk (DB),
1. Opening vergadering.
Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom is er
voor de dorpswethouder, de dorpsambtenaar en de raadsleden.
2. Mededelingen.
 Vervanging Brug Molenweg-Julianalaan
De reactie van het Dorpsplatform is aan de gemeente gegeven. Volgende week
komen enkele ambtenaren van de gemeente bij ons op bezoek om de zaak ter
plaatse te bespreken.
 Waterdruk Vitens
Wim Hoogendoorn en de dorpsambtenaar hebben de afgelopen tijd het nodige over
dit onderwerp uitgezocht. Deze stukken zijn meegezonden bij de agenda.
De AB-vergadering neemt hiervan kennis en besluit het onderwerp als afgehandeld
te beschouwen. De lagere waterdruk voldoet aan de norm, als inwoners zullen we
hiermee moeten leren leven.
 Slimme watermeters Stedin
Er is in Zegveld een brief van Stedin rondgegaan over het plaatsen van ‘’slimme’’
meters voor stroom en gas. Niet iedereen wil een dergelijke meter. Het wordt
door sommige mensen gezien als een onnodige extra stralingsbron in huis, maar
ook mensen met zonnepanelen willen soms een ‘’slimme’’ meter niet.
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Dorpsbewoner Anita de Jong heeft over dit onderwerp een brief geschreven, deze
is op de website Zegveld.net te vinden. Het is namelijk niet verplicht een “slimme”
meter te nemen. De vraag die leeft is nog wel of het later omwisselen van de
bestaande meter - als deze defect raakt - naar een ‘’slimme’’ meter straks ook nog
gratis is.


Bestemmingswijziging kantoor Boschsloot 26

Jacqueline zegt dat de gemeente enkele weken geleden – na gereedkoming van het
werk - heeft gecontroleerd of dit conform de vergunning is uitgevoerd en dat was
het geval. Zij roept de leden op dat als er toch iets is dat niet door de beugel kan,
het dan bij haar te melden.


AED’s buiten

Patricia deelt mede dat, onder andere door sponsoring van Zegveldse ondernemers
en bijdragen van de gemeente, Zegveld Zorgt en het Dorpsplatform Zegveld, een
aantal buiten AED’s wordt geplaatst. Dit is bij de Coöp Bremmer, de Willem
Alexanderstraat, de Rondweg, dokter Quaak, Fysiotherapie Verbeek en de
Milandhof. De melding gaat via 112, de EHBO hulpverleners krijgen dan een melding
met een code en kunnen daarmee de buiten AED’s gebruiken. Patricia merkt nog op
dat de EHBO vereniging ook reanimatie trainingen doet.


Afgebroken rioleringen Eikenlaan en omgeving

Over de afgebroken rioleringen is nog geen nieuws. Hier komt nog wel een
rapportage over met een goede informatie aan de aanwonenden.


Themabijeenkomst 24 april 2019 over handhaving en het Integraal Veiligheidsplan

Gert Koster maakt met enkele kadergroepleden en de gemeente een opzet voor de
thema avond. Hieraan zullen meewerken de BOA’s, de politie, het team
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Dit zal via de social media en flyers
bekend worden gemaakt.



Themabijeenkomst Zegveld Zorgt en gemeente op 16 april 2019 over Leefbaarheid
en wonen in Zegveld

Zegveld Zorgt houdt op 16 april a.s. haar Algemene Leden Vergadering, deze duurt
kort. Na deze vergadering wordt een themabijeenkomst over leefbaarheid en
wonen in Zegveld gehouden, waarbij onder andere de wethouder Wonen aanwezig
zal zijn. Verder komt GroenWest iets vertellen over het toewijzingsbeleid, Arc 2
over het nieuwe plan Pionier, Bolton over de woningbouwplannen bij Weidz en
Henk Oskam over de leefbaarheid in het dorp. Dit zal via flyers bekend worden
gemaakt.


Dorpsvisie/Dorpsplan

Paul gaat dit voorjaar een opzetje maken. Het huidige plan geeft met name een
doorkijk van 2020 tot 2024. Het nieuwe plan zal meer toekomstgericht zijn en
verder vooruit kijken, tot medio 2030 dus. Meedenkers zijn welkom en worden
gevraagd zich bij Paul te melden.
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Jaarrekening 2018

Deze zal de volgende vergadering worden behandeld.
3. Verslag vergadering 18 december 2018
 Tekstueel
Het verslag wordt met in achtneming van één typefoutje ongewijzigd vastgesteld.
 Naar aanleiding van
Er wordt gevraagd wanneer de flyer over het hondenbeleid komt. Piet geeft aan
dat het op dit moment erg druk is met allerlei zaken, thema avonden, etc. maar
dat dit beslist nog komt.
 Eerder is gemeld dat er weinig meldingen binnenkomen bij de BOA’s, maar het
blijkt dat als je dat nummer belt, je de klachtenlijn aan de lijn krijgt en niet de
BOA. Dit punt zal op de themavond over handhaving worden meegenomen.
 Wim meldt ten aanzien van een aantal klachten over de Middenweg dat er in
december de melding is binnen gekomen dat het was afgehandeld, maar niet bij
de indiener zelf. Het is wellicht goed de mail even aan te passen.
 Vervroegde rondvraag over huurzaken
o Manon vraagt naar de mogelijke plannen ten aanzien van complex Boschsloot.
De woningen zouden wellicht worden opgeknapt. Piet antwoordt dat deze
plannen destijds te duur waren. Dit is wel een onderwerp dat in het
Dorpsplan kan worden opgenomen, zoals ook de lange termijnplannen ten
aanzien van complex Zonkant.
o Cock stelt de verrommeling aan de orde in straten bij huurwoningen en
vraagt of GroenWest dit ook zelf signaleert.
o Manon merkt op dat de brandgangen bij huurwoningen niet worden
opgehoogd, maar bij koopwoningen wel. Dit zal worden nagezien.
o Gemeld wordt dat de woning aan de Boschsloot 13 als vakantiewoning wordt
gebruikt.
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 geen gebruik
gemaakt.
 Gerdi meldt ten aanzien van de lijst dat er staat dat een melding over een kuil
is opgelost, maar dit is niet zo.
 Jacqueline deelt mede dat er een pilot loopt over gebiedsgericht werken met
als doel om beter te weten wat er leeft. Ook Zegveld Zorgt is hiermee bezig.
 De Wijkanalyse zal aan de orde komen in de kadergroep van het Dorpsplatform.
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5. Woningbouw
 Plan locatie Waldhoorn/Pionier.
Vóór de zomer zal het plan in procedure worden gebracht en als alles dan goed
loopt, start de bouw eind van dit jaar. Er is elke drie weken overleg met
Zegveld Zorgt, Dorpsplatform, GroenWest en Bolton en er is een
klankbordgroep met zowel omwonenden als kandidaten over het ontwerp. Als
iemand wil meedenken, dan kan dit bij Hans van Kesteren, voorzitter van
Zegveld Zorgt, worden gemeld.
 Plan Weidz.
Vanavond vindt er een Algemene Leden Vergadering van de tennisvereniging
plaats over de verhuizing van de velden en het clubhuis. Vrijdagavond as. is er
een extra overleg tussen de kadergroep van het Dorpsplatform Zegveld, Bolton
en de gemeente.
6. Wegen:
 Ophogen Slotenbuurt
Gert Koster meldt dat er een werkgroepje is geformeerd vanuit het
Dorpsplatform Zegveld. De gemeente wilde eerst overleg tussen de gemeente,
de aannemer en het Dorpsplatform, maar de werkgroep vond het beter dat dit
tussen de gemeente en de werkgroep zou gaan, omdat de gemeente immers
verantwoordelijk is. De gemeente neemt het signaal van de werkgroep uit het
Dorpsplatform ter harte en gaat zelf communiceren over de voortgang en
planning.
Klachten kunnen natuurlijk aan de aannemer worden gericht (Jolijn,
omgevingsmanager). Om zicht te houden op de klachten wordt gevraagd deze
ook te mailen aan een speciaal email adres van de werkgroep:
klachtenslotenbuurt@gmail.com.
Er zijn binnen de werkgroep zorgen over de meerkosten. De gemeente heeft al
een aantal zaken opgepakt, zoals de bereikbaarheid van de ambulance en het
parkeren. De inzet van de werkgroep werkt klaarblijkelijk. Er vindt elke vier
weken overleg plaat.
Manon merkt op dat bij een aantal woningen vorig jaar mei begonnen is en de
tuinen en paden nog steeds open liggen. Zij vindt het kwalijk dat zaken niet
worden afgemaakt en er teveel tegelijkertijd wordt opgepakt.
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Het parkeerterrein achter de Milandhof is stuk gereden. Gert neemt dit mee.
De opmerking van Manon over de schade aan de waterleiding door Hak wordt
door Gert meegenomen.

 Ophogen Nijverheidsbuurt
Inger geeft aan dat het daar beter loopt en er minder klachten zijn.
 Meerjarig Onderhouds Programma 2020-2023 (MOP)
Piet meldt dat het lijstje van het Dorpsplatform is ingediend bij de gemeente.
Een aantal punten wordt nog dit jaar opgepakt, andere volgend jaar. Inger en
Piet zijn bij de bijeenkomst geweest. Het Branderpad is door
baggerwerkzaamheden kapotgereden, hier staat ook een bord bij. Dit punt
staat op de lijst. Adri meldt dat het pad bij de volkstuin slecht is.
7. Verkeer
 Participatiegroep Verkeersvisie Woerden
Erik Franssen, Johan Splinter en Inger van Mourik zitten namens het
Dorpsplatform in de participatiegroep. Morgen is voorlopig de laatste
vergadering. Tot vorige week konden reacties worden gegeven, daarna gaat het
stuk naar de raad. Wellicht daarna wordt de participatiegroep opnieuw
opgeroepen.
 Werkgroep Verkeer
Het Dorpsplatform Zegveld heeft een werkgroep verkeer ingesteld die alles op
verkeersgebied op Zegvelds grondgebied bekijkt. Zowel de oude dorpskern, de
verkeersafwikkeling bij Weidz, de Uitweg en de Hoofdweg worden bekeken. Als
er iets concreets is, dan wordt dit voorgelegd aan het AB.
8. Waterschapszaken
 Herziening peilbesluit Zegveld (themabijeenkomst 5 maart 2019)
De thema avond was drukbezocht, ongeveer 75 personen. Het aantal agrariërs
en burgers was redelijk in evenwicht. Het waterschap en gemeente waren
aanwezig. Er komt een nieuwsbrief vanuit het waterschap. Vooral keringen bij
groter peilverschil zouden een probleem kunnen worden. De bodemdaling zal op
termijn een punt gaan worden. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt een
peilbesluit genomen. Cok geeft aan het een boeiende avond te vinden, waarbij
opviel dat de mening van het waterschap over hoe hoog het water staat anders
was dan de boeren aangeven.
 Dijkversterking Meije
Sjaak en Wim merken op dat de bewoners zich wat zorgen maken over
buitendijkse maatregelen (aan de Nieuwkoopse kant), met name hoe het gaat
met laagliggende huizen en woonboten. Zij hopen dat de keukentafelgesprekken
duidelijkheid zullen geven. De bewoners zijn bang dat ze te laat zijn met de
inspraak over de uitvoeringsplannen en vragen om vooral goed hierover met de
bewoners te communiceren. De concrete uitvoeringsplannen moeten nog komen.
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9. Zorg en Welzijn
Op 28 mei a.s. is er een overlegavond over de rol van dorpshuizen en wijkcentra. Ook
de rol van de bibliotheek wordt daarin meegenomen en dan gaat het vooral om de
organisaties die gebruik maken van de Milandhof. Mees en Piet zijn bij de avond
aanwezig. Binnenkort volgen de uitnodigingen. De gemeente wil graag een ‘’huis van
Zegveld’’ en uiteraard hoort de Milandhof daarbij.
10. Initiatieven snel internet voor Meije en Zegveld
Manon meldt datvorige week er een stukje in het AD stond. Dat de aanleg gestart
gaat worden, maar wat er in Zegveld gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.
Twee partijen gaan klaarblijkelijk aanbieden, maar de vraag is of dit rendabel is. Zij
heeft het idee dat dit niet allemaal zo vlot gaat. Er is verontrusting of dit gaat
goedkomen. George zegt dat er nog gesprekken worden gevoerd over de uitvoering,
dit wordt nagevraagd.
11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 Sjaak complimenteert de gemeente met het snoeien in de Meije, er is beter
zicht ontstaan. Sjaak vraagt de gemeente om in de bochten iets dieper te
maaien en om de bermen aan te vullen.
 Gert vraagt wat er met Hoofdweg 80 en het pad gebeurt. Piet geeft aan dat dit
in de eerstvolgende kadergroepvergadering op de agenda zal worden gezet.
 Karel merkt op dat de plantsoenen vorig jaar prima gemaaid zijn, maar dat dit
het jaar ervoor niet het geval is en vraagt wie het nu maait. De gemeente geeft
aan dat dit dezelfde aannemer is van het afgelopen jaar.
 Cok stelt dat flyeren als communicatiemiddel een probleem geeft omdat veel
huizen een sticker op de deur hebben. Hierdoor wordt misschien 20% niet
bereikt. Cock pleit voor het publiceren in de Berichtgever of een flyer insluiten
bij de Berichtgever Hans antwoordt dat aankondigingen ook via het bord aan
de ingang van het dorp worden gedaan, dit heeft een breed bereik
 Gerdi vindt dat het wandelpad (dat niet gerealiseerd is) langs de Middenweg
erg verrommeld is. Gesteld wordt dat dit toch ook een beetje door de
aanwonenden wordt veroorzaakt (zelf tegelpaden gelegd, zelf snoeien, etc.).
 Manon merkt op dat de boom bij de ingang van de Boschsloot (vanaf speelveldje
gezien) weg is. Dit punt komt in het dorpsplan terug.
 Overleg gemeente met Zegveld Zorgt over haar toekomst. Hans merkt op dat
Zegveld Zorgt nog een secretaris/secretaresse zoekt. Hij vertelt verder over
‘’Zegveld ontmoet en groet’’ elke eerste zaterdag van de maand.
Zegveld Zorgt staat dan bij de Coop Bremmer . Hiervan wordt veelvuldig
gebruik gemaakt.
 Vanuit de vergadering wordt het idee neergelegd om in het dorp te gaan werken
met bellijsten om te voorkomen dat iemand een paar dagen dood in huis ligt.
 George zal via de secretaris informatie geven over het onderwerp snel internet.
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12. Sluiting.
Piet sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

Volgende vergadering:
 Volgende vergadering 18 juni.

Paul Vonk
Waarnemend secretaris
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