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      Zegveld, het dorp waar het leven goed is! 

 
 
Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 
dinsdag 1 december 2015 om 20.00 uur in de Milandhof te Zegveld 
 
Aanwezig waren (43 personen!): 
Margot Stolk (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra (dorpsambtenaar), Ronald van 
der Marel (contactpersoon buiten, gemeente Woerden), Piet Bremmer (DB), Corry Vink 
(DB), Inger van Mourik, Arie Langerak, Jaap van der Knaap, Herman Vergeer, Ko 
Kromwijk, Mariette Rietveld, Manon Verheul, Herman Groen, Mees Weststrate 
(Milandhof), Gert Gerritsen, Theo Nieuwendijk (Thomashuis), Herman Lekkerkerker 
(Welzijn Zegveld) , Cock Hoogerbrugge (participatieraad), Nel Verboom, Gerdi van Elk, 
Mees van Elk, Rinus Verhoeff, Dirk Hoogendoorn, Gert Koster, Karel van Houwelingen, 
Martijn Beukers,  Gijsbert van  Brenk, Henk Oskam, Rebecca de Boer, Klaas Heemskerk, 
Piet van Oostrum, Wim Smeijers, M.C.A. Verboom, (Zegvelders), Wim Hoogendoorn 
(buurtcomité Stichtse Meije), Tanja Adelerhof (GroenWest), Job van Meijeren (CDA), 
Henk van Dam (CU), Jelle IJpma (Progressief Woerden), Jaap van der Does 
(LijstvanderDoes), Tijs van den End (D66), Rinus van der Does (dorpsagent), Piet Brak 
(voorzitter), Paul Vonk (secretaris ad interim) 
 
Afwezig met kennisgeving waren: 
Jan van Amerongen, Hendrie van Assem, Bram Angenent, Inger van Dijk, Dirk Blonk, 
Reem Bakker, Elias Bom.   
 
 
1. Opening vergadering.   

Piet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij constateert dat de 
grote opkomst van de vorige bijeenkomst nagenoeg geëvenaard wordt. Kennelijk leeft 
het Dorpsplatform Zegveld in het dorp. Hij bedankt  Jaap voor het aanplakken op het 
welkomstbord, ook dat zorgt voor de nodige bekendheid! Een aantal mensen heeft 
zich afgemeld, te weten: Jan van Amerongen, Hendrie van Assem, Bram Angenent, 
Inger van Dijk, Dirk Blonk en Elias Bom. Onze nieuwe dorpsambtenaar komt iets later 
zij woont de vergadering van het dorpsplatform Kamerik bij. Vóór de herindeling 
deelden wij de burgemeester, nu onze dorpsambtenaar, de cirkel is weer rond, aldus 
Piet.  



   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 

2

 
 

2. Mededelingen 
 Informatieavond Nijverheidsbuurt. 

Paul geeft aan dat de bijeenkomst door veel ondernemers is bijgewoond. De 
bespreking ging over het voormalige parkeergedeelte (tegenover Bolton) en het 
opknappen/herinrichting van het weggedeelte dat van de gemeente is. De 
ondernemers zijn door de gemeente uitgenodigd om plannen te ontwikkelen met 
betrekking tot het voormalig parkeergedeelte. Zij hebben een schets gemaakt 
die op de informatie avond van 24 november jl. is behandeld. Uit deze schets is 
een voorlopig plannetje gekomen. De gemeente gaat dit in een tekening 
uitwerken. Eind januari a.s. komen de ondernemers weer bij elkaar om over de 
uitwerking te praten. Margot vult aan dat de opkomst groot was en het een 
plezierig gesprek was, waarin de ondernemers er in grote lijnen met elkaar zijn 
uitgekomen.   

 Voetpad Middenweg  
In de vorige vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 22 september jl. is  
uitgebreid gesproken over dit burgerinitiatief. In deze vergadering is  besloten 
om: 

 Eerst met de gemeente over drie punten (onderhoud, hondenpoep en 
privacy) in bespreking te gaan om hiervoor een oplossing te bedenken; 

 Daarna weer met de bewoners om tafel te gaan om de oplossingen te 
bespreken; 

 Vervolgens het plan in de AB vergadering van 1 december a.s. te bespreken 
en het AB om een besluit te vragen. 

 
Helaas is het  niet gelukt om hieraan invulling te geven. Het DB van het 
Dorpsplatform is de afgelopen maanden erg druk geweest met de plannen rondom 
‘’Zegveld Zorgt’’, waardoor dit initiatief helaas even moest wachten.  

 
Het DB zal eerst invulling geven aan bovenstaande afspraken en daarna weer met 
de bewoners in gesprek gaan om e.e.a. te  overleggen.  

 
 De bewoners zijn over bovenstaande door middel van een brief geïnformeerd.  
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 Werkzaamheden transportleiding (van waterleidingbedrijf Oasen) 

Paul geeft aan dat de werkzaamheden ten aanzien van de transportleiding  
duidelijk zichtbaar zijn. Er wordt met groot materieel gewerkt en hij vreest 
voor schade aan wegen, voetpad, bermen en het parkeerterrein van Siveo, waar 
zwaar materiaal is opgeslagen/geparkeerd. Manon vindt het jammer dat het 
Dorpsplatform en via dit platform het dorp niet beter is geïnformeerd dan het 
vermelden van de vergunningen in de Woerdense Courant. Margot onderkent dit 
punt en heeft intern gekeken hoe dit proces is gelopen. Moeilijkheid daarbij is – 
en dat is meer gebleken - dat dergelijke nutsbedrijven moeilijk aan te sturen 
zijn.  Ook Margot spreekt haar zorg uit hoe over het wordt achtergelaten. Zij 
zegt toe dat de gemeente hier zeker op zal letten, en niet alleen ten aanzien 
van de schade die direct zichtbaar is, maar ook hóe dit wordt verholpen, zodat 
er later niet alsnog verzakkingen plaatsvinden. Manon vraagt aandacht voor 
verkeersveiligheid. Onze dorpsagent zegt toe hier speciaal op te letten. 
Opgemerkt wordt dat ook de Middenweg, na de Eikenlaan. is kapot gereden. 
Ronald zal dit meenemen. Wim Hoogendoorn geeft aan dat tengevolge van de 
werkzaamheden zwaar vrachtverkeer door de Meije komt. Overigens zijn daar 
wel verkeersmaatregelen voor genomen. Jaap vindt dat de weg goed wordt 
afgezet en schoongemaakt.  

 Compensatie vervanging gekapte bomen.  
Piet geeft aan dat eerder aan de Milandweg en later ook bij werkzaamheden 
aan de schoeiing langs de Rondweg  bomen zijn gekapt. Deze worden door de 
gemeente op een overzicht bijgehouden en de bomen worden later alsnog 
vervangen.   

 Locatie Waldhoorn. 
Paul geeft aan dat in de spouwen van de voormalige basisschool vleermuizen 
bivakkeren. Er zijn maatregelen genomen die er toe moeten leiden dat deze 
vleermuizen daar weggaan. Daarna kan het pand worden gesloopt. Zoals bekend 
is deze locatie bestemd voor maatschappelijke doeleinden (woningen voor 
ouderen/zorgwoningen).  

 Evaluatie hondenbeleid 
Voor de evaluatie wordt een werkgroep gevormd. Enkele aanwezigen en 
dorpelingen hebben zich voor deze werkgroep gemeld. De werkgroep komt op  
12 januari a.s. bij elkaar. Ook zal de gemeente hierbij aanwezig zijn, immers het 
gaat om de evaluatie van het gemeentelijk hondenbeleid.   

 Zoutkisten  
De zoutkisten (Broeksloot/brug Milandweg en bij de Nijverheidsbuurt) worden 
binnenkort geplaatst. Twee vrijwilligers zijn gevonden om deze te beheren.  
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3. Verslag vergadering 22 september 2015  

 Tekstueel; 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  

 Naar aanleiding van: 
 De volgende vergadering zal Margot/Mees iets vertellen over het 

onderwerp recreatie en toerisme. Manon tipt over het gebruik van een 
QR code.  

 Gert Koster heeft de rapporten over onderzoek naar bodemgesteldheid 
en de maatregelen hieromtrent (ophogen wegen) ontvangen en wil het 
daar nog een keer over hebben. 

 Mees Weststrate vraagt of er ten aanzien van het pontje contact is 
opgenomen met het wijkplatform Schilderskwartier. Piet antwoordt dat 
dit is gebeurd. Jaap van der Does vult aan dat hij er voor zal zorgen dat 
dit de volgende keer op de agenda wordt meegenomen (noot: inmiddels is 
er een mail ontvangen van het wijkplatform Schilderskwartier dat dit 
punt de volgende keer op hun agenda staat). 

 Manon vraagt of het strooien van de Hazekade nu geregeld is. De 
gemeente heeft geantwoord dat de Hazekade (tussen Dwarsweg en 
Meije) voor de gehele winterperiode wordt gestrooid, Daarna wordt 
e.e.a. geëvalueerd. Het Dorpsplatform heeft door middel van een 
aanvraag vanuit het Projectenbudget meegewerkt aan de financiële 
dekking. 

 Vanuit de vergadering worden  er waarderende woorden geuit voor de 
plaatsing van het herdenkingsmonument en de organisatie van de 
onthulling op 8 oktober jl. Piet voegt hieraan toe dat het de bedoeling is 
volgend jaar dichtbij het monument een passende bank te plaatsen en 
een paaltje met QR-code. Passanten kunnen dan door de QR-code te 
scannen de historie van de neergestorte B-17 bekijken op de al 
bestaande website ‘B17 Memorial Zegveld’. Op deze site (ook te 
benaderen via Zegveld.net) is  al veel te lezen over de Amerikaanse  B-17 
San Antonio Rose. Het Dorpsplatform bekijkt of er in 2016 ruimte is 
voor een financiële bijdrage aan dit laatste deel van het 
herdenkingsmonument. 

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. Manon vraagt of er aansluiting is 
met het buurtcomité de Meije. Wim Hoogendoorn, lid van het buurtcomité Stichtse 
Meije (dat al 30 jaar bestaat) geeft aan dat het buurtcomité aansluiting zoekt met 
het Dorpsplatform Zegveld, voorlopig door het uitwisselen van verslagen. Zij zullen in 
voorkomende gevallen samen optrekken.   
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5. Zorgcoöperatie (voortgang) 

Piet geeft aan dat de werkgroep gesprekken heeft gevoerd met de gemeente 
Woerden. De werkgroep Zorg heeft de afgelopen maanden veel tijd en energie 
gestoken in het oprichten van de Zorgcoöperatie. Zo heeft de werkgroep  een 
bedrijfsplan geschreven en een begroting gemaakt. De gemeente heeft ten aanzien 
van het bedrijfsplan groen licht gegeven en dat is goed nieuws! De werkgroep kan 
verder met het opstellen van een invoeringsplan. De gemeente geeft een  subsidie van 
€ 10.000 voor het realiseren van informele zorg . Verder gaat de gemeente de kosten 
van de dorpsconsulent voor haar rekening nemen. Op korte termijn gaat de werving 
van deze dorpsconsulent beginnen. De werkgroep gaat op zoek naar bestuursleden en 
andere vrijwilligers die bij de activiteiten gaan meedraaien. Verder wordt 
samenwerking gezocht met bestaande vrijwilligersorganisaties/verenigingen. 
Vervolgens zal een  formele oprichtingsvergadering worden gehouden. Jaap van der 
Does vraag hoe lang de bekostiging van dit plan door de gemeente is geborgd. Piet 
geeft aan dat het bedrag van € 10.000 in eerste instantie eenmalig is en het bedrag 
voor de consulent structureel is. Uiteraard zullen tussentijds wel de effecten hiervan 
worden gemeten. Manon vraagt of er al een locatie voor de zorgconsulent is. Piet 
geeft aan dat dit nog moet worden uitgewerkt. Cock vraagt of hij vanuit zijn rol 
(Participatieraad) het concept plan kan krijgen. Piet zal dit naar hem toesturen. Piet 
voegt er aan toe dat er vóór de volgende bijeenkomst van het Dorpsplatform weer een 
openbare vergadering voor het dorp wordt gehouden, zodat de inwoners aangesloten 
blijven.  

6. Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot (uitkomst wijkschouw en bewonersavond 
op 30 sept.). 
Piet merkt op dat de formule van wijkschouw en bewonersavond goed heeft gewerkt. 
De wijkschouw was in drie delen geknipt en veel inwoners hebben hieraan 
deelgenomen. Ook de bewonersavond daarna werd druk bezocht en door de bewoners  
werd daaraan intensief deelgenomen. Tijdens de avond konden de bewoners in groepen 
op grote tekeningen concreet hun wensen aangeven. Ronald geeft aan dat er twee 
zaken duidelijk naar voren kwamen: de kwaliteit/kwantiteit van het groen en het 
tekort aan parkeerplaatsen. Deze twee punten hebben uiteraard veel met elkaar te 
maken, aldus Ronald. Paul voegt hieraan toe dat tijdens de avond sterk is gepleit voor  
 
goede voorzieningen tijdens het ophogen. Bij de renovatie van de bomenbuurt is een 
tijdelijke parkeervoorziening in het land aangelegd en dat is door de bewoners erg 
gewaardeerd. Paul stelt voor een dergelijke voorziening ook hier te realiseren. Ronald 
geeft aan dat dit ook hier de bedoeling is. Verder wordt vanuit de vergadering 
aandacht gevraagd voor een goede uitvoering. In de bomenbuurt is op diverse plekken 
nu al sprake van grote verzakkingen. Dit kan niet worden veroorzaakt door de 
bodemgesteldheid, maar heeft meer te maken met de wijze waarop de ophoging heeft  
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plaatsgevonden. Ronald geeft vervolgens aan dat aan twee schetsen wordt gewerkt, 
waarin de resultaten van de schouw/avond zijn verwerkt. Over deze voorlopige 
schetsen kan worden gediscussieerd. Corry Vink geeft aan dat de KPN heeft gezegd 
dat de kabel niet omhoog gaat. Ronald antwoordt dat dit wel het geval is, maar het de 
vraag is of de KPN kabel wel vervangen gaat worden.  

7. Asfaltonderhoud Middenweg (tussen Rondweg en Meije) 
Piet geeft aan dat de houtwal flink is ingekort en de bermen met puinverharding en 
granulaat zijn aangevuld. In het voorjaar staan weginspecties op de rol, zodat dan 
bezien wordt wanneer de rest van de Middenweg aan de beurt is. Bij de agenda is een 
mail van de gemeente gevoegd waarin aangeven wordt wat de kosten van 
wisselplaatsen zijn. Het Dorpsplatform heeft voorgesteld om acht wisselplaatsen  te 
realiseren tussen de Rondweg en de Meije. Uit de mail blijkt dat de aanleg van acht 
wisselplaatsen € 60.000 kost. Op dit moment zijn er enkele simpele passeerplaatsen 
van puin. In de vergadering wordt de suggestie gedaan om grastegels aan te brengen. 
Het nadeel hiervan is echter dat de mensen harder gaan rijden, omdat de weg dan 
breder wordt. Manon geeft mee om de passeerplaatsen met paaltjes te markeren. 
Rebecca vindt dat de weg echt is opgeknapt, maar de rest is daardoor gezakt. Zij wil 
heel graag de passeerplekken. Ko stelt voor de passeerplekken eerst maar eens te 
verhogen met puin, dan een paar jaar te wachten, zodat het kan gaan ‘’zitten’’ en het 
stabieler wordt en het daarna pas te asfalteren, zodat de kosten een  stuk lager zijn. 
Gebroken puin zal ook de snelheid niet verhogen, aldus Ko. Gert vraagt  wat de 
gemeente wél wil investeren. Cock stelt voor een brief aan de raad te sturen om dit 
budget alsnog vrij te maken. Piet concludeert dat de fracties wellicht hierin nog wat 
kunnen betekenen. Het werkgroepje zal met de gedane suggesties aan de slag gaan.  

8. Sanering verkeersborden  
Martijn doet vanuit de werkgroep verslag. Op 7 oktober jl. is de werkgroep bij elkaar 
geweest, samen met twee medewerkers van de gemeente. Jan en Bram hadden al veel 
voorwerk gedaan door knelpunten en voorstellen op papier te zetten. Het was een 
prima avond, aldus Martijn, waarin aan de hand van de plattegronden het dorp ‘’weg 
voor weg’’ is doorgenomen. Gebleken is wel, zo heeft de gemeente laten weten, dat de 
bevindingen en ideeën van de werkgroep impact hebben op het proces, waardoor het 
wat langer duurt. Om een voorbeeld te noemen: Op de Nijverheidsbuurt mag je  
eigenlijk 80 km. rijden. Wil je dit aanpakken, dan zijn er natuurlijk ook maatregelen 
nodig. De werkgroep krijgt van de gemeentezijde overigens complimenten voor het 
gedegen (voor)werk.  
 
De werkgroep en de gemeente zijn niet uit de vraag gekomen of de gele palen aan het 
begin van het dorp moeten worden weggehaald of juist niet. Nadeel is dat de palen 
het maaien belemmeren. Voordeel is dat het beter zichtbaar is dat je het dorp in 
rijdt (met name in het donker). Een kleine meerderheid is vóór het handhaven van  
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deze palen. Duidelijk is wel dat deze dan weer netjes rechtgezet moeten worden. 
Martijn zal dit aan de gemeente doorgeven.  
Het tweede punt is het aantal invalideparkeerplaatsen. Er is er één voor de Coöp en 
twee achter de sporthal. Piet Bremmer geeft aan dat de invalideparkeerplaats bij de 
Coöp niet veel wordt gebruikt. Besloten wordt het aantal derhalve  niet uit te breiden.  
Als de ideeën van de werkgroep verwerkt zijn, zal de gemeente het resultaat hiervan 
terugkoppelen met het Dorpsplatform.  
Piet dankt Martijn en de werkgroep, die zo enthousiast met dit plan bezig zijn 
geweest voor haar inzet.  

9. Initiatieven glasvezel (voortgang) 
Manon meldt dat er een gesprek is geweest met Mark Goossens en Erik Vervoorn van 
de gemeente over de aanleg van glasvezel in de nieuwbouw en Slotenbuurt, die volgend 
jaar wordt opgehoogd. Er komt een gesprek tussen de projectgroep, gemeente, KPN, 
Reggefiber en de dorpsplatforms van Kamerik en Harmelen. In dit gesprek wordt aan 
de orde gesteld wat de plannen/mogelijkheden zijn, wat dan de bijdrage van de 
bewoners moet zijn, wat de ontwikkelingen zijn, etc.   

10. Stand van zaken plan Zegveld Zuidzijde. 
Paul deelt mede dat momenteel onderzocht wordt welke funderingsmethode in het 
openbaar gebied kan worden toegepast, zodat er geen verzakkingen plaatsvinden en 
overleg wordt gevoerd over financiële berekeningen van het plan en de overname  van 
de grond onder de tennisbanen. Paul hoopt dat de partijen er snel uitkomen, omdat 
het risico bestaat dat jonge Zegvelders niet nog langer willen wachten en alsnog 
wegtrekken.  De aannemer heeft aangegeven dat hij de woningen in het voorjaar in de 
verkoop wil brengen.  

11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt 
- Jacqueline vertelt iets over gebiedsgericht werken. Hierin wordt als vast punt 

input gegeven vanuit de wijk- en dorpsambtenaren met betrekking tot 
aandachtspunten voor wijken en kernen. Voor Zegveld kwamen hier alcohol- en 
drugsgebruik uit, mensen die vanwege privacy liever door mensen van buiten het 
dorp worden geholpen en overgewicht. Deze punten zullen nader worden 
uitgezocht, gaat het om ouderen én jongeren, of alleen ouderen, etc. De punten  
komen tijdens het volgende overleg terug.   

- Margot deelt mede dat in de vorige evenementen top10 de kleine kernen nooit aan 
bod kwamen omdat de activiteiten ten opzichte van de grote kern te kleinschalig 
waren. Nu wordt per kern één evenement gehonoreerd met € 500. Vanuit Zegveld 
waren er zes aanmeldingen en ‘’Zegveld helpt’’  heeft dit jaar een bijdrage 
gekregen. Margot voegt hieraan toe de je zelf je evenement moet aanmelden.  
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- Mariët merkt op dat het woord ‘’handhaven’’ wel erg vaak valt. Zij stelt dat als er 

niet wordt gehandhaafd het beleid/plan ook geen zin heeft. Theo voegt hieraan 
toe dat veel ook afhangt van de discipline van de mensen zelf. Gert sluit de rij met 
de opmerking dat er ook ruimte moet zijn om elkaar onderling aan te spreken, wat 
nog al eens een probleem is.  

- Manon vraagt naar de ontwikkelingen rondom de afvalcontainers. Margot 
antwoordt dat er op 11 december a.s. een nieuwsbrief komt. Zij biedt aan de 
volgende vergadering iets meer hierover te vertellen.  

- Karel meldt dat de schade aan een stukje fietspad nabij de Oude Meije is hersteld 
door asfaltering.  Nu ontbreekt  belijning op dit stukje  fietspad .  Ronald zal dit 
punt meenemen. 

- Rebecca merkt op dat de ondernemersvereniging is gegroeid naar 50 leden en de 
ondernemersvereniging in Zegveld, samen met andere ondernemersverenigingen, 
zich hebben verenigd in een platform, waarin ook de gemeente zit. Dit moet leiden 
tot een betere samenwerking en communicatie.   

- Rinus vraagt hoe het zit met de ‘’afvalooievaar’’. Piet geeft aan dat vanwege de 
drukte bij het platform het DB hieraan nog niet is toegekomen.  

- Ko meldt dat Welzijn Woerden een aantal mantelzorgers in de zorg in de 
bloemetjes heeft gezet, waaronder ook veel in Zegveld. Dit wordt bijzonder 
positief ervaren.  

- Herman heeft wat moeite met het geluid in de zaal. Bekeken zal worden of hier 
iets aan te doen is.  

12. Vergaderdata 2016 
 Vergaderschema wordt nog gemaakt, de schema’s zijn opgevraagd.  

13. Sluiting.  
 
 
Paul Vonk 
Waarnemend secretaris 
 
 
 
 
 
 


