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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van  
dinsdag 24 maart 2015 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
Aanwezig waren: 
Margot Stolk (dorpswethouder), Ruud van de Marel (contactpersoon buiten, gemeente 
Woerden), Jacqueline Scheenstra (waarnemend dorpsambtenaar), Jaap van der Knaap, 
Piet Bremmer (DB), Corry Vink (DB), Inger van Mourik, Manon Verheul, Herman Groen,  
Herman Vergeer, Gert Gerritsen, Karel van Houwelingen, Theo Nieuwendijk 
(Thomashuis), Dirk Blonk, Gerdi van Elk, (Zegvelders), Mees van Elk, Henk van Dam, 
(adviserend lid),  Mees Weststrate (Milandhof), Jelle IJpma (progressief Woerden), 
Thijs van den End (D66), Gert Lekkerkerker (Lijst van der Does), Piet Brak (voorzitter), 
Jacco Overeem (predikant), Paul Vonk (secretaris ad interim)   
Afwezig waren:  
Afmeldingen van Rinus van der Does (dorpsagent), T. Adelerhof, Bram Angenent, Ko 
Kromwijk, Mariette Rietveld, Jan van Amerongen, Job van Meijeren, Inger van Dijk, 
Geertje Bol, Hendrie van Assem, Reem Bakker, Peter Vermeij, Piet van Oostrum.  
 
1. Opening vergadering.    

Piet opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Helaas  zijn er nogal 
veel afmeldingen, waardoor de opkomst wat minder is dan normaal.  
Bijzonder welkom aan onze dorpswethouder en de vervangster van onze 
dorpsambtenaar: Jacqueline. Welkom ook Ronald van de Marel, die contactpersoon is 
voor de buitenruimte. Tenslotte bijzonder welkom ook Mees Weststrate als 
voorzitter van de Stichting Milandhof en  de nieuwe Hervormde predikant Jacco 
Overeem.  

2. Mededelingen 
 Informatieavond Nijverheidsbuurt 

De wethouder meldt dat op 13 april a.s. in de Milandhof een avond wordt 
georganiseerd voor de eigenaren en gebruikers van de Nijverheidsbuurt.   
Tijdens deze avond zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen, zoals 
de (her) inrichting van de Nijverheidsbuurt, het parkeren van personen- en 
vrachtwagens en het gebruik van de Nijverheidsbuurt. De  ondernemers krijgen 
een actieve inbreng en worden uitgenodigd hun meningen en ideeën kenbaar te 
maken. Ook chauffeurs die hun vrachtwagen op de Nijverheidsbuurt parkeren 
of dat in de toekomst willen doen zijn welkom. Via de Berichtgever zijn zij 
uitgenodigd.  
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 Ronald van de Marel stelt zich voor. Hij is coördinator Realisatie en Beheer van 

de gemeente en zal waarschijnlijk iedere vergadering aanwezig zijn.  
 De wethouder geeft informatie over de drie mogelijkheden voor nieuw 

afvalbeleid, die aan de raad zullen worden voorgelegd. De drie mogelijkheden 
zullen vervolgens worden voorgelegd aan de bewoners, die door middel van 
stickers op hun container hun voorkeur kunnen aangeven. Deze zullen  worden 
geteld. De uitkomst hiervan zal  (als zwaarwegend advies) aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd. Verder wordt een aantal faciliterende maatregelen 
voorgesteld waaronder oranje containers op een centrale plek voor plastic, 
blikjes en conservenblikjes. Aan lantaarnpalen komen beugels voor de zakken 
met het plastic waardoor deze niet meer wegwaaien.   
De reden van de voorgenomen wijziging  is niet een bezuiniging, maar komt 
voort uit  rijksbeleid. Het Rijk wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval 
gescheiden moet worden aangeleverd. Dat is nu 56% en dus wordt de opdracht 
van het Rijk nog niet gehaald. Eerste optie is: één keer per 4 weken ophalen + 
vermindering van de afvalstoffenheffing. Optie twee is éénmaal per 2 weken 
ophalen met als start het maximaal tarief afvalstoffenheffing en als een 
bewoner dan 13 keer of minder aanbiedt, deze geld terug krijgt. Bij optie drie 
betaalt de bewoner een startarief van € 125 en elke keer dat de inwoner meer 
aanbiedt is € 4,50 per keer. Er komt in mei een voorlichtingsbijeenkomst.  
Mees vraagt of er dan ook 12 x bij de gemeentewerf vuil kan worden 
aangeboden. Margot antwoordt dat dit 24 x wordt, maar dat als hier huisvuil 
wordt aangeboden dit geld kost. In Zegveld wordt één oranje container 
gepland. Over de plek zal met het dorpsplatform worden overlegd. Ook zal de 
oranje container op zaterdag extra worden geleegd als dit nodig is. Margot 
beklemtoont nogmaals dat het géén bezuiniging is, de kosten zijn ongeveer 
hetzelfde, maar een milieumaatregel van rijkswege.  

 De wethouder meldt dat de Woonvisie in de conceptfase is. In de 2e/3e week 
van april gaat deze voor een reactie naar de dorps- en wijkplatforms. In 
februari jl. is er een info avond geweest, de presentatie is bij de stukken 
meegezonden. Het dorpsplatform heeft met name de zorgwoningen ingebracht.  

3. Verslag vergadering 9 december 2014  
 Tekstueel; 

Dirk merkt op dat er bij hem nog een kist voor het strooizout moet worden 
bezorgd. Voor het strooien van de brug over de Boschsloot heeft Corry een 
vrijwilliger gevonden. Deze had nog een paar praktische vragen (verzekeringen 
en aansprakelijkheid), deze zijn/worden opgelost.   
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 Naar aanleiding van: 
o Rinus, de dorpsagent, is bijna weer hersteld van zijn blessure. Hij rijdt al 

weer met de auto rond. Binnenkort hoopt hij weer met de motor op pad 
te gaan.   

o De Ooievaar is in een proefopstelling neergezet. Binnenkort wordt 
bekeken of ie stevig genoeg is. De Ooivaar moet naast het fietspad 
komen. Inger sponsort het beton. De aanwezigen vinden dat hij er 
prachtig bij staat!  

o Mees maakt een notitie over groen en stuurt deze naar Paul voor de 
notulen.  

o Manon stelt dat de Hazekade nog niet op de tekening van  het 
strooischema is opgenomen. De gemeente zorgt er voor dat de Hazekade 
in de tekening komt.  

o Manon meldt dat de electriciteitsdraden bij de lantaarnpalen op de 
Milandweg nog steeds bovengronds lopen. Ronald pakt dit op.  

o De gemeente meldt dat zij van de CSZ geen bezwaar heeft ontvangen 
tegen de leges voor de dorpsbijeenkomst op het plein, maar belooft dit 
uit te zoeken.  

o Piet meldt dat hij bij de gemeente heeft aangekaart dat de versmalling 
bij de Middenweg, richting Rondweg erg duister is. De gemeente zal 
bekijken hoe dit het beste kan worden opgelost.   

o De brief van  het ministerie over de langere aanrijtijden door de fusie 
van het Hofpoortziekenhuis  is nagezonden. Normaal gesproken zouden 
aanrijtijden vanuit Zegveld  binnen 45 minuten moeten kunnen lukken 
volgens het antwoord van het ministerie.  De gemiddelde aanrijtijd neemt 
wel toe blijkt uit het antwoord.  

4. Ingekomen en verzonden stukken 
De stukken konden worden ingezien bij de secretaris.  

5. Vergunning Middenweg 9e   (in de plint Florijn) 
De plint heeft de  bestemming centrumdoeleinden  (winkel, kantoor, etc.). De eigenaar 
van één van de units heeft vergunning gekregen om dit voor woondoeleinden te 
bestemmen. Omwonenden en gebruikers hebben hiertegen bezwaar ingediend. Het 
dorpsplatform heeft dit niet gedaan, omdat dit niet de functie is van het 
dorpsplatform. Het dorpsplatform vindt overigens wel dat de unit niet geschikt is om 
te wonen en bovendien aan de plint wordt onttrokken, wat zij onterecht vindt, omdat 
de plint beschikbaar moet blijven waarvoor zij bedoeld is. Op een vraag van Manon  
antwoordt Piet dat als de aanvraag gepubliceerd is  hiertegen nog geen bezwaar 
gemaakt kan worden maar al wel geïnformeerd kan worden bij de gemeente, eventueel 
vergezeld van opmerkingen. Verder valt op dat het niet eerder te koop is aangeboden 
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en niet is aangekaart bij de ondernemersvereniging. Theo merkt op dat vorige week 
het pand voor € 85.000,-- te koop is gezet. Paul merkt op dat dit een risico op 
precedentwerking heeft. Als andere ruimtes ook leeg staan in de plint of elders in het 
centrum van het dorp, kunnen deze dan ook een woonbestemming krijgen, zo vraagt hij 
zich af. Paul is van mening dat  tijdelijke leegstand  een ondernemersrisico betreft en 
dat een woonbestemming tot ongewenste activiteiten kan leiden en de woon- en 
leefomgeving kan aantasten.  
 
Theo merkt op dat voor  een woonbestemming toch andere maatregelen/eisen worden 
gesteld. Hij geeft vervolgens aan dat de andere gebruikers ook niet zijn betrokken. 
Henk merkt op dat de zaak nu bij de bezwarencommissie ligt en het voor het dorp 
beter is als de bestemming centrumdoeleinden gehandhaafd blijft. Paul vindt het wat 
‘eng’ als alleen leegstand een motivatie is om een bestemming te wijzigen. De 
bezwarencommissie heeft een zitting hierover op 7 april a.s. Het dorpsplatform vindt 
dat als een dergelijke ontwikkeling zich weer voordoet, zij hier graag vooraf bij 
betrokken wordt. De wethouder meldt dat bij het afgeven van de vergunning 
waarschijnlijk niet goed gehandeld is. Afgesproken wordt dat het DB een brief aan 
het College zal schrijven.   

6. Verkeersplannen Woerden West 
Onlangs zijn er inloopavonden geweest voor Woerden noord en west, naar aanleiding 
van studies die gemaakt zijn. Inger en Piet zijn er namens het dorpsplatform geweest 
en hebben de plannen bekeken. Het blijkt dat effecten voor het dorp Zegveld 
nauwelijks aan bod zijn gekomen. Nu komen er al 4.800 auto’s per dag over 
Uitweg/Hoofdweg en dit zullen er zeker meer worden, omdat het risico van 
sluipverkeer groter wordt. Bij de inloopavonden werd op vragen van Piet en Inger 
aangegeven dat de Gildebrug nauwelijks effect zou hebben. Gert geeft aan dat er 
door de politiek over negatieve effecten niet echt is nagedacht. Gert (Berichtgever) 
geeft aan dat het ook gemak geeft voor Zegvelders, die richting Utrecht moeten. 
Gesteld wordt dat sluipverkeer vooral vanaf Bodegraven en de A12 komt. Henk stelt 
voor een avond te houden en hierbij de politieke partijen aan bod te laten komen. De 
wethouder stelt dat de A12 vaak een probleem heeft en je dan inderdaad met 
sluipverkeer te maken hebt. Er is nu een afname van het verkeer waarneembaar, aldus 
Margo. Er worden nu metingen gedaan over luchtkwaliteit e.d. Eind april gaat er een 
voorstel naar de raad. Eind mei wil de raad zelf een hoorzitting organiseren. Op die 
hoorzitting zouden wij ons kunnen laten horen, daarna gaat een voorstel naar de raad. 
Een MER (Milieu Effect Rapportage) neemt wel veel tijd in beslag, dus de planning is 
wel spannend. Dirk vraagt of er wel eens is gekeken naar de oude Leidsestraatweg, als 
die open zou gaan, geeft dat minder belasting voor de Rembrandtlaan. De vergadering 
is het er over eens dat het belang van fietsers in de gaten moet worden gehouden.  
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7. Hondenbeleid/hondenuitrenvelden  
Piet legt uit dat het dorpsplatform in samenwerking met de gemeente een 
hondenbeleid had ontwikkeld en er nu ineens een nieuw hondenbeleid is vastgesteld 
dat wij niet kenden. Vervolgens werden ook – tot onze verrassing - uitrenvelden 
gerealiseerd. Voor Zegveld zouden dat er drie moeten zijn, één bij de Boschsloot 
(voor de appartementen), één bij de Clausstraat en één bij het ‘Zwarte Pad’. Deze 
laatste is nog niet gerealiseerd. Het dorpsplatform heeft van diverse inwoners een 
reactie ontvangen. Dirk stelt dat het hondenbeleid zijn doel voorbij schiet. Hij zegt 
dat mensen uit Woerden met de auto naar het terrein bij de firma Kruijt of het  
weiland van Frank de Bruijn komen om daar hun honden uit te laten, met alle overlast 
van dien. Herman merkt op dat er ook honden worden uitgelaten langs de Hazekade.      
De algemene conclusie is dat de uitrenvelden vooralsnog niet veel worden gebruikt. 
Mees stelt dat - naast handhaving – het toch vooral om de houding van de mensen zelf 
gaat. Henk vraagt hoe het zit  met het beleid dat wij toen zelf hebben vastgesteld, nu 
lijken er twee soorten beleid door elkaar te lopen. Jacqueline antwoordt dat er iets 
niet goed is gegaan met de participatie richting het dorpsplatform.   
Omwonenden zijn wel aangeschreven destijds, maar het dorpsplatform is er niet bij 
betrokken. Van inwoners zijn ook enkele reacties bij de gemeente binnengekomen, 
aldus Jacqueline. Op voorstel van Henk zal er een klein clubje worden gevormd (enkele 
hondenbezitters en enkele niet hondenbezitters) om te zien hoe het nu verder moet, 
hoe het oude en nieuwe beleid zich met elkaar verhoudt, of de hondenuitrenplaatsen 
moeten blijven, etc.  

8. Zorgcoöperatie. 
Piet legt nog even kort uit wat de opzet van de Zorgcoöperatie is en verwijst naar het 
artikel in de Berichtgever. Volgens Piet zijn er al veel enquêteformulieren 
binnengekomen. De werkgroep heeft veel aan communicatie met de inwoners gedaan 
en klaarblijkelijk werpt dit zijn vruchten af. Op 14 april a.s. wordt er in de Milandhof 
voor alle inwoners een informatie avond over dit onderwerp gehouden. 

9. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot 
De wethouder meldt dat in mei in de Milandhof een informatieavond wordt  gehouden. 
Er is nog onderzoek geweest naar nieuwe ideeën. De uitvoering vindt plaats op 
dezelfde manier als in Kanis. De hele wijk zal worden opgehoogd. Met de uitvoering zal 
eind dit jaar, begin volgend jaar worden gestart. Manon geeft als tip mee de 
informatie avond niet in de mei vakantie te ouden. Gerrit merkt op dat het plan al een 
aantal malen is verplaatst en hoopt dat  het plan nu volgens planning loopt.   

10. Afronding werkzaamheden Middenweg 
Met betrekking tot dit punt zijn nog stukken nagezonden. Vorige week is er een 
inloopavond geweest, waarvoor overigens geringe belangstelling was, maar dat komt 
wellicht omdat er al veel informatie was gegeven. Er volgen twee reparaties, de 
spoorvorming en de versmalling vanaf Frank Burgers tot Rondweg wordt opnieuw 
geasfalteerd en de graskanten voorzien van grastegels (betonkeien). Ronald zal nog 
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even nakijken wanneer de Middenweg - deel Rondweg tot aan de Meije – gepland is.   
Gerdi meldt dat zij de klachtenlijn heeft gebeld over een aantal punten en zij netjes 
werd teruggebeld. Piet meldt dat het DB het idee heeft ingebracht om een wandelpad 
van gralux aan te leggen vanaf hoek Korensloot/Middenweg richting Rondweg tot waar 
het fietspad begint.  Nu is daar de gelegenheid voor, omdat dat deel is omgewoeld en 
toch nog moet worden afgewerkt.  Wellicht zijn er mogelijkheden om dit als  
bewonersinitiatief te doen, er is bij het dorpsplatform draagvlak voor! Graag via 
Ronald ivm coördinatie.  

11. Initiatieven glasvezel 
Er is bij de stukken een notitie meegestuurd. Manon, Piet Bremmer en Mees zijn  
deelnemer van werkgroep. Gemeld wordt dat Fiber overgenomen is door KPN. 
Aangegeven is dat er vorlopig geen glasvezel in Zegveld komt omdat eerst koperen 
leidingen meer uitgenut moet worden. De werkgroep hoopt dat de gemeente Woerden 
druk wil uitoefenen naar KPN. Verder wil de werkgroep dat in nieuwe wijk of bij 
renovatie/ophogen van wijken vast voorzieningen worden aangebracht (mantalbuizen 
oid), zodat de aansluiting daarna eenvoudiger is en de weg niet opnieuw open hoeft.  In 
de buitengebieden zoals de Meije koste de aanleg 2 tot 4 duizend euro, in Bodegraven 
is dit € 1.100 omdat de waterleiding daar toch moet worden opgehaald. Fiber wil wel 
een kostenberekening maken, maar een onderzoek kost ongeveer € 5.000 euro. Manon 
heeft te horen gekregen dat de gemeente hier in 2015 geen geld meer heeft. 
Jacqueline gaat dit uitzoeken. De wethouder meldt nog dat de gemeente weinig of 
geen invloed heeft op dit soort bedrijven, maar belooft als er de mogelijkheid is om 
de voet tussen de deur kan, de gemeente dit zeker zal doen. Karel vraag of een 
draadloos systeem de ontwikkelingen rondom glasvezel inhaalt. Manon antwoordt dat 
dit – vanwege verstoringen – op dit moment niet het geval is. Herman geeft aan de de 
vergelijking met de Meije niet opgaat omdat daar een vergoeding wordt gegeven in 
verband met de erfdienstbaarheid.  

12. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
 Inger en Dirk zeggen dat zij melding hebben gedaan dat de graskeien recht 

tegenover de Nijverheidsbuurt opgehaald moeten worden. Na de melding heeft 
men foto’s genomen, maar er gebeurt verder niets. Ronald zal dit meenemen. 

13. Vergaderdata 2015  
 Maandag 15 juni; 
 Dinsdag 22 september; 
 Dinsdag 1 december. 

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

 
********** 


