Dorpsplatform Zegveld

Zegveld, het dorp waar het leven goed is!

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van
dinsdag 9 december 2014 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld
Aanwezig waren:
Margot Stolk (dorpswethouder), Marjolein Bekkers (gemeente Woerden), Nanda de
Ridder (dorpsambtenaar), Jaap van der Knaap, Piet Bremmer (DB), Corry Vink (DB), Peter
Vermeij, Inger van Mourik, Manon Verheul, Herman Groen, Herman Vergeer, Jan van
Amerongen, , Karel van Houwelingen, Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Ko Kromwijk, ,
Mariëtte Rietveld, Dirk Blonk, Gerdi van Elk, (Zegvelders), Henk van Dam, Job van
Meijeren (adviserende leden), Herman Schuiveling (Milandhof), Hendrie van Assem
(Inwonersbelangen), Jelle IJpma (progressief Woerden), Gert Lekkerkerker (Lijst van
der Does), Piet Brak (voorzitter), Paul Vonk (secretaris ad interim)

Afwezig waren:

Afmeldingen van Arie Langerak, Rinus van der Does (dorpsagent), T. Adelerhof, Mees van
Elk.

1. Opening vergadering.

Paul meldt de afwezigen. De voorzitter heeft een speciaal welkom voor de
dorpswethouder, de dorpsambtenaar en Marjolein Bekkers, het hoofd van de afdeling
Realisatie en Beheer. Welkom worden ook geheten de verschillende fractieleden.

2. Mededelingen.






Rinus (onze dorpsagent) zit in de lappenmand. Hij is gisteren geopereerd aan
zijn schouder. Paul zal hem vereren met een bezoekje met een aardigheidje.
Piet en Paul zijn bij het afscheid van wethouder van Tuijl geweest.
De dorpswethouder, de dorpsambtenaar en de voorzitter hebben op 13
november jl. een rondje door het dorp gemaakt. Opgemerkt werd dat het mooi
is dat Zegveld in de Clausstraat al jarenlang drie koeienbeelden heeft en
Woerden er nu ook één krijgt.
Manon vraagt aandacht in de flyer voor oud en nieuw voor rieten daken,
veestallen, dierenpension.
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De Ooievaar - gemaakt door twee Minkema leerlingen van Ries Voorend en
geschilderd door het Thomashuis is afgeleverd. Dank aan degenen die hiervoor
hebben gezorgd. De poten worden nog wat verzwaard. De Ooievaar (vuilvanger)
wordt dicht bij Ko Kromwijk en het Thomashuis geplaatst en zal in beton
worden gegoten. Nanda geeft toestemming voor plaatsing (let op leidingen!).
Het legen zal wellicht door Ferm Werk kunnen of anders zal Ko dit voor zijn
rekening nemen.

3. Verslag vergadering 30 september 2014
 Tekstueel:


Ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 De advertentie voor een nieuwe secretaris heeft niets opgeleverd. Het
DB pakt dit in januari op.
 Manon vraagt zich af waarom het groenonderhoud niet op de agenda
staat. Piet zegt dat dit weliswaar niet op de agenda staat, maar later nog
kan terugkomen. De meningen zijn in eerdere instantie gegeven, daar
zullen wij het mee moeten doen.
 De gemeente meldt dat er inzake het ophogen Meijedijk een gesprek
heeft plaatsgevonden, maar dat er nog geen overeenstemming met
Hoogheemraadschap Rijnlanden is. De gemeente krijgt niet meer
informatie dan dat het in beraad is, aldus Marjolein.
 Manon meldt dat Kruijt een mail naar de transportafdeling van Friesland
Campina heeft gestuurd om het transport met LZV te beperken.
 Voor dit seizoen lukt het niet om het strooischema aan te passen.
Marjolein meldt dat hoofdfietsroutes en hoofdroutes voor autoverkeer
worden gestrooid, geen zijwegen. Zij voegt hieraan toe dat een
weg/fietspad veel bereden/befietst moet worden omdat anders het zout
niet werkt. Bij sneeuw en ijzel zet gemeente andere methodes in. Met de
buitendienst wordt dan bekeken wat er gedaan kan worden. Binnen het
dorpsplatform is er ongenoegen over het strooibeleid, dat al twee jaar
op de agenda staat. Marjolein voegt toe dat met Nieuwkoop afspraken
zijn gemaakt wie er strooit. Naar het ontbreken van de Hazekade in het
strooischema wordt nog een keer gekeken. Paul legt uit dat je wel eens
verliest. Je kunt niet altijd je gelijk/zin krijgen. Soms heb je een paar
keer iets geprobeerd, maar krijg je het toch niet voor elkaar. Dat zullen
wij moeten accepteren. Als het een zwaarwegend punt is, dan staat de
weg naar de gemeenteraad open. Jaap vindt dat de school ook zelf wel
kan strooien. Bij de Nijverheidsbuurt staat ook een kist met zout. Dirk
strooit Nijverheidsbuurt. Voor de brug bij de Korensloot (nabij
Milandweg) zal naar een vrijwilliger worden gezocht.
2

Bezoek ook onze site op internet www.dorpsplatform.zegveld.net

Broeksloot 59,
3474 HS Zegveld,
Tel.: 0348 691271,
E-mail: pj.vonk@ziggo.nl

Dorpsplatform Zegveld

 Inzake de Nijverheidsbuurt zegt Inger dat de gemeente niets doet. De
wethouder zegt dat een gesprek is geweest bij Promatrix. Er komt een
uniform parkeerbeleid, dat zal worden gehandhaafd (ook op containers
en andere overlast). Er zal eerst een parkeerbesluit moeten worden
genomen, aldus de wethouder. Inger meldt dat hij over rotzooi de
klachtenlijn heeft gebeld, maar volgens Inger is er niets concreets mee
gebeurd. Dat de Nutsbedrijven hun werk niet goed afmaken is een lastig
punt, zij hebben zo hun eigen wereld.
 Marjolein meldt dat de volgende keer de wijkopzichter (Cor Vendrig)
aanwezig is.
 Manon meldt dat de lantaarnpalen aan het begin van de Milandweg nog
steeds met een lus verbonden zijn. Marjolein vraagt het na.
 Rinus meldt dat de lantaarnpaal nabij Nico Heikamp het weer doet.
 Gerdi geeft alle opmerkingen n.a.v. de renovatiewerkzaamheden tegelijk
door aan de gemeente.

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. Een paar punten hieruit:
 Het Ooievaarsdorp dankt de gemeente en het Dorpsplatform voor de bijdragen.
De dieren zijn goed ondergebracht.
 Inzake de leges voor de CSZ (maatschappelijke organisatie) zal de gemeente
nagaan waarom dit betaald moest worden (er zou toch vrijstelling voor dit soort
zaken zijn?).
 Rinus meldt een probleem bij de versmalling aan het einde van de Middenweg,
het is donker en er is geen reflectie. Marjolein neemt het mee.

5. Dorpsplan 2015-2019.

Verenigingen, clubs, inwoners, dorpsplatform en bedrijven hebben er – zo staat in het
Dorpsplan beschreven - met elkaar voor gezorgd dat veel is bereikt. Nieuwe punten
zijn geïnventariseerd en in het nieuwe plan opgenomen.
Marriet stelt dat de verplaatsing van Kruijt wel is gerealiseerd, maar dat er nog
steeds vrachtwagens naar de vestiging langs de Hoofdweg komen. Piet meldt dat dit
na de ontwikkeling van deze locatie opgelost moet zijn. In de toelichting zal een
nuancering worden aangebracht.
Dirk meldt dat de Nijverheidsbuurt nog opgehoogd moet worden. Hij stelt voor de
subsidie voor een pilotproject hiervoor te gebruiken. Als je eerst de Nijverheidsbuurt
met subsidie ophoogt, daarmee doe je ervaring op voor de andere straten, aldus Dirk.
Hij stelt voor om een werkgroep in te stellen. Marjolein neemt het aanbod aan om te
kijken of hiermee een pilot gestart kan worden. De wethouder zegt dat het ‘en en’
moet zijn. Laat het in de planning staan. Manon vindt het Dorpsplan er mooi en
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duidelijk uitzien. Henk stelt voor om uit de vijf jaar een planning te maken voor
bijvoorbeeld 2 jaar.

6. Zorgcoöperatie.

Piet legt – met behulp van de andere werkgroepleden - de bedoeling van de
zorgcoöperatie uit. Er komt hierover een stukje in de Berichtgever. Manon vraagt of
de standplaats in de Milandhof komt. Piet en Henk stellen dat de consulent vooral
naar de mensen thuis gaat. Dokter Quaak staat achter het plan. De opstartgroep
zorgt voor de statuten, een werkplan, een enquête, etc. Daarna zal er een bestuur
gevormd moet worden. Een startsubsidie is door de gemeente toegekend. Dit wordt
vooralsnog even bij het Dorpsplatform ‘geparkeerd’ en in de boekhouding apart
gehouden. Gerdi vraagt of er alleen betalende leden worden geholpen. Piet antwoordt
dat dit nog een uitzoekpunt is, maar in principe worden alle inwoners geholpen

7. Zorgwoningen/locatie de Waldhoorn (later Pionier).

Al een tijd lang bestaat het idee om op die locatie een vorm van zorgwoningen te
realiseren. De plannen van Futura schuiven telkens op, daarnaast blijkt dat in
Oudewater de maandhuur behoorlijk hoger wordt, waardoor de plannen niet voor
iedere Zegvelder bereikbaar worden. Het Dorpsplatform vraagt zich af of wij het
toch niet over een andere boeg moeten gooien, bijvoorbeeld ouderenwoningen met
domotica, bijvoorbeeld met Groen West. Op het moment dat de woonvisie gereed is,
medio zomer 2015, zal hierover een uitspraak gedaan moeten worden. De gemeente
komt medio februari a.s. de wensen voor de woonvisie ophalen bij de inwoners en het
Dorpsplatform. Mariët vraagt naar het thuishuis. Piet meldt dat het DB twijfelt of
dit concept wel bij ons dorp past. Piet meldt dat het DB hierover met Groen West
gaat praten.

8. Afvalbeleid.

De wethouder meldt dat het recente voorstel van het college is ingetrokken. Er is een
proef geweest, maar deze is niet geslaagd, aldus de wethouder en het college gaat
hier dan ook niet verder mee. Zij meldt dat de gemeente eind 2016 van het rijk 65%
afval gescheiden moet aanbieden en 75% procent in 2020. Nu ligt dat ongeveer op
57%. Bezien wordt welk nieuw voorstel naar de raad gaat en of de bevolking er
achter staat. Job stelt voor om hierover met elkaar na te denken en het nieuwe
concept ook in het Dorpsplatform te bespreken zodat wij hierover kunnen meedenken.
De wethouder meldt dat het niet om een bezuiniging gaat. Het gaat volgens Job en
Henk vooral om de bruine bak. Manon vraagt of er projecten van nascheiding zijn. De
wethouder antwoordt dat dit peperduur is. Zij meldt dat in januari een procesvoorstel
en kaders bij de raad worden opgehaald. Als er eerder reactie verlangd wordt, dan
horen wij dit. Inger, Dirk, Ko, Peter willen wel in een werkgroepje als er eerdere
betrokkenheid nodig is.
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9. Fusie Hofpoort ziekenhuis Woerden.

Manon heeft dit de vorige keer ingebracht. Met dank aan Manon is er een brief
opgesteld, Henk en Job hebben als adviserend lid meegedacht. De brief is naar het
ziekenhuis gestuurd. Op basis hiervan heeft er een gesprek met het DB
plaatsgevonden. Er is hiervan een samenvatting aan de leden gestuurd.
Bereikbaarheid, toegankelijkheid en kleinschaligheid en bezoek en aanrijtijden zijn de
belangrijkste punten. Het Hofpoort zegt dat alles afgedekt is. Manon heeft een
rekenmodel gemaakt en het blijkt toch allemaal krapjes te zijn, qua aanrijtijden.
Herman zegt dat bereikbaarheid ook nu lastig is en geeft een paar voorbeelden. Piet
Bremmer meldt dat de ambulances fysiek wel bij het Hofpoort ziekenhuis blijven
staan en veel wordt als de ambulance is gearriveerd al thuis opgelost. Manon stelt
voor dat wij moeten aangeven dat in Zegveld en Meije de rijtijdennorm van 45
minuten niet gehaald wordt. Hendrie van Assem adviseert toch brief aan minister te
sturen. Henk geeft als suggestie aan om de focus op de aanrijtijden te leggen.

10. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot (planning).

Marjolein meldt dat een andere fasering niet eenvoudig is. Het riool moet het water
kwijt kunnen en daarom wordt soms voor een bepaalde fasering gekozen. Met de
onderzoeken is inmiddels gestart. Medio het eerste/tweede kwartaal 2015 vindt er
vervolgens overleg plaats. Marjolein vraagt zich af of de hele straat wel ineens
geïnformeerd moet worden. Zij meldt dat eerst een algemene informatie avond wordt
gehouden voor het totale gebied en dat vervolgens de rondwandeling in de wijk
plaatsvindt. Paul stelt dat bewoners de planning niet meer geloven, omdat deze steeds
weer wordt aangepast. De gemeente geeft aan dat de planning van de vorige keer nu
hard is.

11. Afronding ophoging gebied Prunuslaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Esdoornlaan,
Lijsterbeslaan, Elzenlaan, Middenweg.

Gerdi zal in een keer melding maken bij klachtenlijn van problemen over lantaarnpalen.
Mariët meldt dat de steeg achter de Prunuslaan er niet uit ziet. Het speeltuintje bij
de Elzenlaan en het grasveld bij de Esdoornlaan zij nog verdiept, verder moet de
Middenweg nog worden afgerond. Manon stelt dat de pompen te lang hebben
aangestaan, waardoor het nu al weer gezakt is. Mariët is tevreden met de inrichting.
Karel vindt de samenwerking met de aannemer prima, maar met de nutsbedrijven was
het een en al ellende. Ook de aankleding wordt nog nagelopen, aldus Karel. Piet meldt
dat de Middenweg (stukje weg na bebouwde kom richting de Meije) is stuk gereden.
De gemeente kijkt wanneer dit in de planning staat. Marjolein zal de openstaande
punten meenemen.
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12. Begroting 2015.

Deze is ongewijzigd vastgesteld.

13. Initiatieven glasvezel.

Manon meldt dat een inventarisatie aangeeft dat 28% van de bewoners/bedrijven
glasvezel wil. In de Meije is dit 56% , maar dat komt waarschijnlijk omdat zij daar nog
geen kabel hebben. Van de bedrijven zou volgens Manon 30% geïnteresseerd zijn. De
gemeente Woerden heeft een bedrijf ingeschakeld om de gehele gemeente in kaart
te brengen. Op 15 december a.s. vindt er een afspraak plaats tussen de gemeente
Woerden en KPN. Uit de vergadering wordt gemeld dat langs de Hoofdweg en de
Milandweg al een glasvezelkabel ligt. Ook zijn in het verleden mantelbuizen aangelegd.
De gemeente geeft aan dat niet bekend is wat er ligt, omdat het niet is
geregistreerd. De gemeente gaat wel proefboringen doen. Binnenkort wordt een
afspraak gemaakt met het bedrijf dat de beste optie voor de lintbebouwing heeft.
Dirk geeft aan dat er ook een kabel is aangelegd op rekening van installateurs als
Ravestein, BAM, etc.

14. Woonvisie 2015.

Elke kern eigen krijgt een eigen woonvisie waarin staat waar behoefte aan is en waar
dan gebouwd kan worden. Ook de ouderenwoningen aan de Boschsloot worden hierin
meegenomen.

15. Datum volgende AB-vergadering.

Het vergaderschema van de raad is opgevraagd, alsmede de verschijningsdata van de
Berichtgever. Aan de hand hiervan zal spoedig een jaarschema worden gemaakt.

16. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.

 Nanda meldt dat zij de eerste drie maanden van 2015 afwezig is vanwege een
wereldreis. Zij zal worden vervangen door Jacqueline Scheenstra.
 Manon meldt dat het pontje over de Grecht al een tijdje stuk is. Zij belooft
het recreatieschap te mailen.
 Herman stopt als voorzitter van de Milandhof. Hij zal worden opgevolgd door
Mees Westrate. Herman wordt bedankt voor zijn inzet in het Dorpsplatform.
 Paul meldt dat de ziekenauto regelmatig verkeerd rijdt. Hij zal het regionale
ambulance vervoer bellen.

17. Sluiting.

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

************
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