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De Kamerikse Wetering is in gevaar
Het Dorpsplatform heeft bezwaar ingediend bij het
college van B & W van gemeente Woerden tegen
het verlenen van een omgevingsvergunning volgens
bijgaande informatie – gepubliceerd op 28 september 2011.

Van de voorzitter
Nog geen Openbare Vergadering van het Dorpsplatform gepland en toch een Nieuwsbrief. Dat is iets
bijzonders. Ja, dat klopt. En het gaat over de Kamerikse Wetering. Misschien heeft u al in de krant gezien dat er grote veranderingen in de waterhuishouding in Kamerik worden voorbereid. En dat is goed
want we willen graag droge voeten houden. Het
polderpeil moet omlaag en de voorbereidingen van
het Waterschap daarvoor zijn in volle gang. Het
Dorpsplatform is het daar mee eens.
Toch deze Nieuwsbrief. Op een punt maakt het
Dorpsplatform Kamerik een bezwaar tegen de uitvoering want het kan anders. Juist voorbij de
Kwakelbrug wordt een nieuwe watergang aangelegd die loopt vanuit de oostelijke kant van de polder Teylingen dwars door de Kamerikse Wetering
naar het nieuwe gemaal bij de Grecht. De kruising
van deze nieuwe watergang met de Kamerikse Wetering zal het eeuwenoude beeld van de Kamerikse
Wetering voorgoed veranderen. Het water wordt
afgedamd, het waterpeil gaat ter plekke sterk naar
beneden. En even verderop na de tweede dam gaat
het peil weer omhoog. Die nieuwe watergang (de
maalvliet) bepaalt het beeld. Kortom de Kamerikse
Wetering is straks de Wetering niet meer. Het moet
anders. Daarom maakt het Dorpsplatform bezwaar
tegen de vergunning die is verleend aan het Waterschap. Het Dorpsplatform wil het beeld van een
doorlopende wetering handhaven want het kan
anders! En als het anders gaat is dat ook goed voor
de bevaarbaarheid. Daarom wordt dat als tweede
argument genoemd. Woerden werkt aan vergeten
vaarwegen en moet ook daarom voorzichtig zijn
met de Kamerikse Wetering.
Doet u mee?
Volg de aanwijzingen in de kolom hiernaast en
stuur het bezwaarschrift naar het college van B&W
van gemeente Woerden. Volg de kranten en de
website van het Dorpsplatform Kamerik voor de
ontwikkelingen op dit gebied.
Klaas de Wit vz Dorpsplatform Kamerik

Wat moet u doen?
Het Dorpsplatform heeft bezwaar ingediend bij het
college van B & W van gemeente Woerden. De
exacte tekst van het bezwaarschrift vindt u op de
website www.platformkamerik.nl.
Bent u het eens met het bezwaar dan helpt u als u
ook bezwaar maakt. Vul uw naam en adres in op het
bezwaarschrift op de achterzijde van deze Nieuwsbrief. Vul datum en handtekening en stuur het bezwaar naar het College van B & W van gemeente
Woerden.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen stuur een mail of neem contact
op met de secretaris van het Dorpsplatform Kamerik of een van de andere leden.

Laatste nieuws Gemeente Woerden en het Waterschap hebben toegezegd een extra informatieavond
te organiseren op 25 oktober a.s. in de Schulenburch. Wethouder Cnossen en hoogheemraad
Miltenburg zullen beiden aanwezig zijn;
nader bericht volgt.

Colofon
Deze nieuwsbrief is voor alle bewoners van Kamerik.
Correspondentieadres:
Dorpsplatform Kamerik, t.a.v.
Secretaris Tineke Mees,
Teckop 9, 3471 HG Kamerik.
E-mail: email@platformkamerik.nl
Website: www.platformkamerik.nl

Aan Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Referentie: bezwaarschrift omgevingsvergunning Van Teylingenweg 148
Kamerik, .. oktober 2011

Mevrouw, mijne heren,
Wij hebben kennis genomen van de plannen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betreffende de aanleg van een nieuwe maalvliet. Deze maalvliet loopt van oost naar west (naar het nieuw te
bouwen gemaal aan de Grechtkade) ten noorden van de Houtkade in Kamerik. Deze maalvliet zal de
Kameriks Wetering kruisen waardoor volgens de huidige plannen van het Hoogheemraadschap de Wetering ter plekke zal worden afgedamd. Volgens de Woerdense Courant van 28 september 2011 heeft uw
College een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van twee bruggen en een damwand met onderleider.
Met dit schrijven tekenen wij bezwaar aan tegen het feit dat een omgevingsvergunning is verleend voor
het plaatsen van 2 bruggen en een damwand met onderleider zoals genoemd in de officiële bekendmakingen in de Woerdense Courant van woensdag 28 september 2011 aangeduid met Van Teylingenweg 148.
(Zie ommezijde) . Deze bruggen en damwand met onderleider maken deel uit van de plannen van het
Hoogheemraadschap betreffende de kruising van de Kamerikse Wetering en de nieuw aan te leggen
maalvliet.
Ons bezwaar wordt als volgt onderbouwd:
1. De loop van de wetering zal worden onderbroken door een maalvliet met een beduidend lager waterpeil. Deze constructie zal afbreuk doen aan het visuele beeld van de Kamerikse Wetering, die
als middeleeuwse waterweg een bijzondere cultuurhistorische waarde heeft.
2. De Kamerikse Wetering wordt genoemd in de stukken van de Gemeente Woerden als 1 van de zogenaamde ” vergeten vaarwegen”. De realisatie van met name de damwand met onderleider (zoals genoemd in de officiële bekendmaking per 28 september 2011) zal er toe leiden dat een extra
obstakel wordt gecreëerd in de Kamerikse Wetering. Hierdoor zal het bevaarbaar maken van het
gehele traject van de Kamerikse Wetering verder onmogelijk worden gemaakt.
Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Hoogachtend,

handtekening
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