Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Jaarverslag 2011
Als er een ding belangrijk is voor het functioneren van het Dorpsplatform Kamerik, maar vermoedelijk geldt dit ook voor de
andere platforms, is dat een goede en open communicatie met de gemeente. Als Dorpsplatform zijn wij geen deelraad, geen
gemeenteraad in het klein, maar een betrokken platform die het beste voor de inwoners van Kamerik nastreeft. Ja, we geven
gevraagd en ongevraagd advies, we mobiliseren iedereen als er dingen te gebeuren staan die echt niet kunnen, maar met alles
wat we doen hebben we het beste voor met de inwoners van Kamerik. In een aantal gevallen besparen wij geld, veel geld.

Doel
Met wijkgericht werken probeert de gemeente zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de bewoners. De
doelstelling van het wijkbeheer is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat voor de
Woerdense wijken en dorpskernen, met als nevendoelstellingen onder andere het bevorderen van de communicatie, het
vergroten van de invloed van de burgers op de inrichting en het beheer en daarmee de betrokkenheid van de burgers en de
snelle en integrale aanpak van knelpunten, zoals ook omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het
Dorpsplatform Kamerik.
Dit Huishoudelijk Reglement is herzien en, na goedkeuring van het Algemeen Bestuur, per augustus 2011 van kracht
geworden. Deze versie is meteen op de website van het Dorpsplatform geplaatst. De veranderde omstandigheden, zoals het
al in 2009 afscheid nemen van de wijkconsulente en de verminderde inzet van gemeenteambtenaren, maar ook de
teruglopende subsidies zijn hierin verwerkt.
Het in maart 2004 opgerichte Dorpsplatform Kamerik zet zich in om door middel van communicatie via openbare
vergaderingen, Nieuwsbrieven en een website de leefbaarheid van Kamerik op een zo goed mogelijk niveau te brengen en te
houden. Zoals in de statuten van de stichting staat: “Het verbeteren en in stand houden van een goed woon- en leefklimaat in
Kamerik”.
In het nieuwe Huishoudelijk Reglement van augustus 2011 is nogmaals duidelijk gezet:

“De doelstelling wordt bereikt doordat leden van het Dorpsplatform problemen en knelpunten signaleren (of
daarover worden geïnformeerd) op het gebied van de leefbaarheid in Kamerik. Vervolgens wordt gezocht naar
een passende oplossing, waarbij zonodig andere instanties (bijvoorbeeld de gemeente Woerden of andere
overheidsinstellingen) worden ingeschakeld. Passende oplossingen kunnen in de vorm van gevraagde of
ongevraagde adviezen aan relevante instanties worden verstrekt”.

Structuur van het Dorpsplatform
Het Dorpsplatform bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Klaas de Wit (voorzitter), Cees Meijers (vice-voorzitter), Edith Voets,
penningmeester en Tineke Mees, secretaris.

Algemeen Bestuursleden zijn Jos Boers, Rick Gouderjaan, Els Kwakkenbos, Co Nell, Gijs Okkerman, Sjanie van Veen en
Koos van der Wind. Ko Droogers is adviserend lid vanaf 01-04-2010.
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De wijkwethouder is Titia Cnossen, wijkambtenaar Jacqueline Scheenstra en wijkagent Cor Doets (tot en met 31 december
2011).
De werkgroepen zijn:
De werkgroep VORK (Verkeer en Openbare Ruimte Kamerik) wordt gevormd door Klaas de Wit, Cees Meijers, Koos van
der Laan, Edith Voets, Tineke Mees (en Stephanie Beijeman namen 3VN voor Verkeer).
In de werkgroep JOS (Jongeren (dus ook scholen), Ouderen en Sport) hebben Jos Boers, Sjanie van Veen, Co Nell en Rick
Gouderjaan zitting.
In de werkgroep PRAK (Public Relations (van en voor dorpsevenementen en Ondernemen/ondernemers), Activiteiten en
Krant (Nieuwsbrief) zijn Sjanie van Veen, Els Kwakkenbos, Gijs Okkerman, Rick Gouderjaan en Koos van der Wind actief.
Omdat per 31 december 2011 een aantal leden te kennen hebben gegeven geen tijd meer te hebben voor het Dorpsplatform
zal begin 2012 een andere indeling van de werkgroepen worden gemaakt.
De leden die per 31 december 2011 stoppen met hun Dorpsplatformwerk zijn: Sjanie van Veen, Co Nell, Gijs Okkerman en
Rick Gouderjaan. Twee nieuwe leden hebben zich reeds gemeld: Adri Kromwijk en Wim de Rooij. Adri wordt in 2012
voorzitter van de werkgroep Verkeer en Wim de Rooij zal zich beraden, na zijn werkzaamheden voor de ROPARUN tot eind
juni 2012, op zijn inbreng vanaf die datum.
Werkzaamheden Dorpsplatform
Het Dorpsplatform Kamerik heeft in 2011 een aantal openbare vergaderingen georganiseerd. In deze openbare
vergaderingen op 15 februari, 19 mei, 15 september en 17 november kwamen onder andere de reparatie en/of vervanging
van de bruggen, de groenwerkplan, het beschoeiing van de Wetering en de uitvoering van het watergebiedsplan aan de orde.
In de extra vergadering op 15 februari 2011, bijna geheel gewijd aan de te vervangen en/of te repareren bruggen kwam ook
kort de aan te leggen skatebaan aan de orde.
Wijknotuliste
Bij de openbare vergaderingen worden de verslagen van het Dorpsplatform gemaakt door Marjan ter Wee. Indien nodig
wordt zij vervangen door Marlies de Kwaasteniet. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden door de secretaris
genotuleerd.
Bestuurszaken
Het Dagelijks Bestuur is in 2011 zes maal bij elkaar gekomen om de agenda’s voor de Openbare Vergaderingen samen te
stellen en de ingekomen correspondentie te bespreken.
Het algemeen bestuur is bijeengekomen op 26 januari, 30 maart, 27 april, 31 augustus en 26 oktober. De Openbare
vergadering zijn gehouden 15 februari, 19 mei, 15 september en 17 november.

Informatie naar de bewoners van Kamerik
· De Nieuwsbrief van het Dorpsplatform verschijnt voorafgaand aan iedere openbare vergadering. Hierin wordt, naast
allerlei actuele zaken, de agenda opgenomen. In 2011 zijn er vier Nieuwsbrieven verschenen; deze verschenen in februari,
mei, september en november.
· Op de door Marijke Okkerman, belangeloos, bijgehouden website van het Dorpsplatform, www.platformkamerik.nl
worden naast de aankondiging van de openbare vergadering, de agenda en het verslag gepubliceerd. Daarnaast plaatst
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Marijke Okkerman allerlei informatie, wetenswaardigheden en foto’s en dergelijke op de site, die voor de inwoners van
Kamerik van belang zijn. Zij heeft ook de commissie Wetering/Polderpeil ondersteund en daarvoor haar website MOKK
ter beschikking gesteld voor reacties van Oud Kamerikers.

Verslagen Werkgroepen
Werkgroep VORK
Verkeer
De afspraak met de wijkwethouder destijds (Martin Schreurs) is destijds afgesproken dat het Dorpsplatform zelf met een
verkeersplan voor Kamerik zou komen. In dit plan van het Dorpsplatform wordt het doorgaande vrachtverkeer geweerd in
de dorpskern; bedrijven in Kamerik geven de gewenste aanrijroute via de Beukenlaan al door, maar het gaat hier vooral over
chauffeurs die aan het zoeken zijn. Door middel van het plaatsen van enkele borden (inrijverboden) is dit in 2011
gerealiseerd. Het verplaatsen van het Informatiebord naar de hoek Beukenlaan/Eikenlaan met bijbehorende parkeerplaats
nog niet.

Bruggen
Tijdens de Openbare Vergadering van 30 november 2010 bleek de communicatie tussen de gemeente en het Dorpsplatform,
ook op het stadhuis zelf, over de Dorpsbrug en de Kwakelbrug, niet goed te zijn. Het Dorpsplatform schreef een brief aan de
gemeente hierover met als resultaat, tot nu toe, een extra vergadering over de Dorpsbrug op 15 februari 2011. De gemeente
beschouwde de presentatie van 30 november 2010 als een voorstel.
In een brief aan de wethouder adviseert het Dorpsplatform, na inwinnen van advies bij Arcadis, dat de Dorpsbrug moet
bestaan uit één rijbaan, met aan beide zijden een wandelpad, het uiterlijk hebben van een historische brug, worden
voorbereid op het later beweegbaar maken van de brug en dat het gewenst is een goede doorvaarthoogte aan te houden. Ook
de Kwakelbrug zou nu eindelijk moeten worden aangepakt.
Voor destijds in 1997 aan de gemeente overgedragen Kippen/koeienbrug is een aanbod ontvangen van een Kamerikse
ondernemer om deze brug kostenloos te vervangen door een onderhoudsvrije aluminium brug. De reactie van de gemeente
nam enige maanden in beslag en hield slechts het voeren van een gesprek in. Er is niets met dit aanbod gebeurd.
Na alle commotie gebeurde er niets. In de dorpsschouw van 19 november werd hier opnieuw op gewezen. Het jaar is
afgesloten zonder opgeknapte bruggen.
Burgemeester Breenplantsoen
Een hiervoor ingestelde projectgroep onder leiding van Cees Meijers heeft een Plan van aanpak opgesteld voor het
opknappen van het plantsoen. Door het bestuur zijn een aantal voorstellen overgenomen. Voor het Breenplantsoen is de
constructie Vrienden van het Breenplantsoen voorgesteld. Het achterstallig onderhoud zou de komende twee/drie jaar met
behulp van de gemeente door vrijwilligers kunnen worden aangepakt.
Het ingewonnen advies bij KNHM wierp een aantal vragen op: wie voelt zich er verantwoordelijk voor? De bevolking van
Kamerik voelt zich verantwoordelijk? De heer Rozema van KNHM adviseert om de uitdaging aan te gaan met een aantal
vrijwilligers. KNHM wil graag helpen bij het maken van een plan voor het plantsoen.
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Het Waterschap c.q. Oud Kamerik
In de Openbare vergadering van april heeft Astrid van Veldhoven het Watergebiedsplan Kamerik – Kockengen
gepresenteerd. Door deze presentatie zijn een aantal dingen helder geworden: de Kamerikse Wetering zou gekruist worden
door de nieuw te graven maalvliet en daarbij zou de Wetering onder de maalvliet via een syphon doorgaan. Het
Dorpsplatform heeft bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning door de gemeente. Ook heeft het
Dorpsplatform via de voorzieningenrechter de gevraagde vergunning op te schorten. Na overleg met een aantal inwoners van
Oud Kamerik de commissie Wetering/Polderpeil opgericht en zijn gezamenlijk protestborden in de Wetering geplaatst. Dit
heeft de discussie op gang geholpen. Uiteindelijk bleek dat de plannen van het Waterschap niet gebaseerd waren op de juiste
juridische gronden. De geplande uitvoering stemde niet overeen met het eerder door de Provincie Utrecht vastgestelde
peilbesluit voor het gebied ten noorden van de Kwakelbrug (Oud Kamerik). Na vele gesprekken met het Waterschap is de
syphon geschrapt en wordt er nu een gedegen onderzoek door het Waterschap uitgevoerd naar de werkelijke toestand van de
gebouwen in Oud Kamerik. Na dit onderzoek zal komend jaar worden besloten of Oud Kamerik in een collectief hoog
waterpeil zal komen en worden (aanvullende) peilbesluiten bij de provincie ter goedkeuring voorgelegd..

Werkgroep PRAK (Public Relations (van en voor dorpsevenementen en Ondernemen/ondernemers)dere Ondernemers en
dorpsevenementen)
De werkgroep heeft op 14 januari 2011 de eerste wintereditie van Kamerik Proeft georganiseerd: Kamerik Proeft
Stamppotten. Bijna 300 Kamerikers waren aanwezig en waren getuige van de huldiging van Cor van der Meer, die jarenlang
als vrijwilliger heeft gewerkt en nog steeds werkt op zijn leeftijd (91 jaar). De zomerse editie van “Kamerik Proeft” is op 20
augustus 2011. De volgende editie Kamerik Proeft Stamppotten zal dit keer plaatsvinden op 13 januari 2012; naast de
bekendmaking van de Kameriker van het jaar 2011 wordt ook door de Sleutelclub Kamerik een loterij gehouden. Inmiddels
is de stichting Kamerik Leeft! opgericht die in het vervolg de Kamerik Proeft evenementen gaat organiseren; daarnaast
kunnen door Kamerik Leeft in samenwerking met het Dorpsplatform en het Dorpshuis De Schulenburch ook andere
evenementen worden georganiseerd.
Voorafgaande aan iedere Openbare Vergadering wordt door de werkgroep de Nieuwsbrief gemaakt. In deze Nieuwsbrief
worden naast agenda en de toelichting op de agenda allerlei oproepen en berichten van onder andere de PlusBus opgenomen,
maar ook uitgebreid, met foto's, verslag gedaan van diverse activiteiten in het dorp. Deze Nieuwsbrief wordt huis aan huis
verspreid door de Plus c.q. Kees Romijn. Sjanie van Veen heeft de Nieuwsbrieven gemaakt, alleen de laatste Nieuwsbrief
van 2011 is gemaakt door Els Kwakkenbos.

Werkgroep JOS (Jongeren (inclusief scholen), Ouderen en Sport)
De aangelegde jeu-de-boules-baan trekt veel Kamerikers. Aan de skatebaan wordt hard gewerkt. De geplande datum voor de
opening in november zal niet worden gehaald. Vermoedelijk zal de opening nu plaats vinden in april 2012.
Kamerik Schoon is dit jaar gehouden op 16 maart. Deze actie die door Jan Luidens met de gezamenlijke scholen en het
Dorpsplatform is georganiseerd heeft dit jaar ruim drie kuub vuilnis opgeleverd.

1Bijlage: Financieel verslag 2011
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Begroting 2012
Stichting Dorpsplatform KAMERIK
inkomsten

€

uitgaven

Subsidie

5.247,70

Secretariaat e.d.

697,70

Notuleren

950,00

Diversen
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5.247,70
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Nieuwsbrief

1.200,00

Vergaderingen

1.300,00
5.247,70
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