Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Van de voorzitter
Einde van 2016
Het jaar is weer bijna om, dit is de laatste Nieuwsbrief
van 2016. Ik kan u dus alvast heel prettige kerstdagen
toewensen en een goede jaarwisseling. Op het
moment dat ik dit schrijf duurt het nog een maandje
voordat het zover is, maar we zijn al druk bezig met het
‘vinden’ van de Kameriker van het Jaar 2016, die
tijdens Het Kamerik Proeft winterfeest op 21 januari
2017 in het zonnetje gezet zal worden. Elders in deze
Nieuwsbrief kunt u lezen hoe u nog iemand kunt
nomineren.
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om deze mooi met een heel orkest te spelen. Het is
jammer dat de Kerst-inn dit jaar niet door gaat,
hopelijk is dit gezellige evenement niet definitief van
de baan voor de komende jaren.

De Sint is al weer vertrokken en we hebben als
vanouds weer een paar mooie kerstvieringen voor de
boeg, waarvan ik de gezamenlijke viering aan de Kanis
van de drie Kamerikse kerken wel de bijzonderste vind.
Fijn dat rond de kerst de kerken zo samen op kunnen
trekken. Ook wil ik de viering in de Cope noemen op 14
december. Het binnenplein wordt dan omgetoverd in
een echt kerstplein. Al ruim voor Sinterklaas waren we
met de fanfare (waar ik saxofoon speel) al kerststukken
aan het instuderen voor een paar van de
kerstvieringen. Het vraagt best het nodige repeteren
Agenda Kamerik
24 december 2016
21 januari 2017
11 februari 2017
14 februari 2017

Kinderkerstviering
Kamerik Proeft Winterfeest
Kamerik Live
Openbare Vergadering

Dorpsenquête
Tijdens de afgelopen Openbare Vergadering van 10
oktober hebben we met de aanwezige dorpsgenoten
een aanzet gemaakt voor een Kamerikse Dorpsvisie
door te brainstormen over wat goed is en wat beter
moet in ons dorp. In 2013 hebben we op initiatief van
de gemeente een Dorpsagenda opgesteld waarin we
enkele onderwerpen opgenomen hadden die we als
Kamerik erg belangrijk vonden, zoals het opruimen en
voorkomen van zwerfvuil en het voortbestaan van de
Sleutelclub. Na 4 jaar zijn we toe aan een nieuwe
‘agenda’. We willen het deze keer wat uitgebreider
doen. Een goed onderbouwde visie over ons dorp.
Waar staan we nu, waar willen we naartoe en wat is
daarvoor nodig. Dit moet uitmonden in een
actieprogramma met onderwerpen die we voor ons
dorp voor elkaar willen krijgen. De Dorpsvisie
werkgroep bestaat uit Manuela Wiltenburg, Kees
Burger, Jan Zwanenveld, Jan van Es en
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ondergetekende. Namens de gemeente denkt de
dorpsambtenaar Jacqueline Scheenstra met ons mee.
Natuurlijk gaan we dit niet zelf als werkgroep allemaal
zelf bedenken. Naast de brainstorm, waarvan de
resultaten in het verslag van de Openbare Vergadering
op www.platformkamerik.nl te vinden zijn, houden we
een dorpsenquête.
Het
enquêteformulier
zit
als
uitneembare
middenpagina’s in deze Nieuwsbrief. We hopen dat
velen van u mee willen werken aan een goed
onderbouwde Dorpsvisie door de enquête in te vullen.
U wordt gevraagd wat u vindt van ons dorp op het
gebied van de thema’s wonen, verkeer, sociaal en
omgevingskwaliteit. U kunt hem inleveren bij de PLUS,
De Schulenburch of in de brievenbus doen bij mij (De
Hoeve 47) of Jan Zwaneveld (Verlaat 79).
Via de site van het Dorpsplatform en tijdens de
Openbare Vergadering zullen we de resultaten van de
enquête bekend maken. We zijn erg benieuwd waar de
belangrijkste opgaven liggen voor ons dorp de
komende jaren en natuurlijk ook wat voor rapportcijfer
u Kamerik geeft, de laatste vraag van de enquête. Doet
u mee?
Speelplekken
Wist u dat we 17 speelplekken en één in aanleg
hebben in Kamerik. Ik wist ook niet dat het er zoveel
waren. Dit jaar waren de speelplekken onderwerp van
de Dorpsschouw, die 29 oktober gehouden werd. Er
was een behoorlijke afvaardiging van de gemeenteraad
en natuurlijk waren de dorpswethouder en
dorpsambtenaar ook aanwezig. Per fiets ging het
gezelschap alle speelplekken langs en konden we
mogelijke verbeteringen doorspreken. Zie ook het
artikel hierover in deze Nieuwsbrief.
Burgemeester Breenplantsoen
Het Burg. Breenplantsoen is door de vrijwilligersploeg
onder leiding van Jan Luidens weer goed winterklaar
gemaakt. Fijn dat er een vaste groep is die regelmatig
een zaterdag aan de slag gaat in het plantsoen. Mijn
complimenten, het ziet er altijd picobello uit, en dank
ook namens veel andere Kamerikers hiervoor.
Vanwege het verhuizen van Jan buiten Kamerik stopt
hij met de coördinatie. Het werk van Jan wordt door 3
anderen overgenomen: Jeanette Spijker, Adri van de
Meer en Teun Los. Veel succes hiermee en Jan: erg
bedankt voor al je inzet voor het Burg. Breenplantsoen.
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Afscheid
Eind van dit jaar nemen we afscheid van Jacolien
Meijers als lid van het Dorpsplatform. Jacolien heeft
zich tijdens een bestuursperiode van 4 jaar vooral
ingezet op het gebied van communicatie. De mooi
uitgevoerde Nieuwsbrief die u enkele keren per jaar in
de brievenbus krijgt, was vooral het werk van Jacolien.
Ook zorgde zij voor het vullen van de website en
meedenken over persberichten. Jacolien, veel dank
voor je inzet voor de Kamerikse belangen! Dit betekent
wel dat we nu op zoek zijn naar een opvolger. Kijk voor
meer informatie achterop deze Nieuwsbrief.
Ko Droogers
Voorzitter

Jaaroverzicht onderhoud
Burgemeester Breenplantsoen
Het vrijwilligersteam heeft op de zaterdagochtenden
12 maart, 9 en 23 april, 20 augustus, 17 september, 22
oktober en 12 november weer hun gezamenlijke
onderhouds-/tuinwerkzaamheden verricht.
De
opkomst van de vrijwilligers ligt meestal zo tussen de 6
en 11 personen. Op 28 mei was geen inzet nodig
omdat Ferm Werk de dag ervoor het park (onbedoeld)
onderhanden had genomen.

Het grasveld in het plantsoen werd op Koningsdag 27
april tevens gebruikt voor de door het Oranjecomité
georganiseerde activiteiten zoals plaatsing van een
groot springkussen. Het gras heeft hiervan niet
noemenswaardig te leiden gehad en kon mede door
het seizoen prima herstellen.
Een ander opvallend feit is dat de geringde (en dode)
populier aan de westzijde recent plotseling door de
gemeente is verwijderd. Het team had liever gehad

dat er nog een stamdeel was blijven staan voor o.a. het
insectenleven.
Op 12 november was de laatste bijeenkomst van dit
jaar met als afsluiting een gezamenlijke lunch in De
Herberg. Er werd afscheid genomen van Jan en Edith
vanwege hun verhuizing naar elders. Mede hierdoor is
aanvulling van het aantal vrijwilligers gewenst. Vanaf
volgend jaar kunt u zich weer hiervoor aanmelden,
want aanvulling van het onderhoudsteam is zeer zeker
welkom. Het is leuk en zinvol werk. Doet u ook mee?
Stuur
het secretariaat@platformkamerik.nl een
berichtje.

Belangrijke lampjes
Op woensdagmiddag 2 november hebben het
Dorpsplatform en de Sleutelclub weer meegedaan aan
de Verlichtingsactie van de ANWB. Het weer was ons
minder goed gezind dan vorig jaar. Het regende vooral
in de tweede helft van de middag fors. Toch konden
we die middag ruim veertig problemen verhelpen.
Vaak ging het om kleine problemen, maar er kwam ook
een defecte aansluiting op een naafdynamo voorbij.
Deze kon gelukkig gerepareerd worden door de
aanwezige wegenwacht monteur!

periode verlicht op stap gaan. Het zijn kleine lampjes,
maar ze zijn o zo belangrijk in het verkeer.
Zichtbaarheid voorkomt ongelukken, daarom staan
Dorpsplatform en Sleutelclub volgend jaar weer
paraat”.

Parkeerplaatsen begraafplaats
De herinrichting van het voorterrein van de
begraafplaats is bijna afgerond. Tot onze spijt zijn de
parkeerplaatsen op de Van Teylingenweg nu schuin
uitgevoerd. Het Dorpsplatform vindt het jammer dat
de Van Teylingenweg hierdoor ter plaatse smaller
wordt dan voorheen, waardoor we een passeerstrook
missen. Wij hadden liever een ‘kiss and ride’ strook
gehouden waar door de automobilisten in de lengte
geparkeerd wordt. We vrezen dat door het schuin
weer de weg oprijden gevaarlijke situaties ontstaan.
Jammer genoeg is deze uitvoering in de voorbereiding
aan onze aandacht ontsnapt. We hebben inmiddels
aan de bel getrokken en hopen dat de gemeente
bereid is deze uitvoering terug te draaien.

Dorpsschouw Kamerik/Kanis
Zaterdag 29 oktober was een prachtige dag om op de
fiets alle speeltuintjes en voetbalveldjes in ons
prachtige dorp te schouwen. Zonnetje, weinig wind,
pas gemaaid gras, gekortwiekte rietkragen en
opgeruimd slootvuil. O wat is ons Kamerik dan mooi.
Samen met onze dorpswethouder De Weger, de
dorpsambtenaar Scheenstra en diverse raadsleden van
4 verschillende politieke partijen (Lijst van der Does,
CDA, D66 en Progressief Woerden) hebben we kritisch
gekeken naar de speelplekken van onze kinderen.

De jongere kinderen kregen een heus keuringsrapport
met goedkeurings-sticker op de fiets, dat zag er
indrukwekkend uit. Van sommige fietsen was de
verlichting zo defect of zelfs afwezig dat we een (gratis)
ANWB verlichtingssetje op batterijen gemonteerd
hebben.
Voorzitter van de Verkeerscommissie van het
Dorpsplatform Dick Verschoor: “Zo’n middag
organiseren is een dankbare klus. Vooral voor de
schoolkinderen is het belangrijk dat zij in deze donkere

Rubber onder speelveldjes
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Bij elk speelveldje was er wel een buurtbewoner die
ons vertelde hoe blij de omwonenden waren met het
speelveldje en wat er eventueel nog voor wensen
waren. Sommigen maakten zich zorgen over de
ondergrond. Is dat prachtige zachte rubber wel veilig?
Worden grind en houtsnippers wel vaak genoeg
ververst? Zijn sommige toestellen nog wel veilig? Ook
bestaat er een grote wens om de voetbalveldjes korter
te maaien en de dotten maaisel weg te halen, zodat de
veldjes beter geschikt zijn om te voetballen.
Lang hebben we gesproken bij de JOB en de skatebaan.
Horen deze wel samen op 1 plek? Heeft de jeugd van
Kamerik een hangplek nodig waar ze drugs kunnen
gebruiken? (Het lag daar bezaaid met softdrugs zakjes).
Moet er meer toezicht komen? Moeten er wat struiken
kort gemaakt worden? In de JOB komt ook een
prullenbak, zodat het achtergelaten zwerfvuil
opgeruimd kan worden door de gebruikers zelf. (Wordt
nu soms gedaan door een paar ouderen.) Als jij als
gebruiker van de JOB daar een mening over heeft
horen we dit graag.

Voetbalveld Reigerstraat

Veel vragen waar we goed over moeten nadenken hoe
we deze verder onder de aandacht gaan brengen van
de gemeente. Ook de meegefietste Wethouder en
raadsleden zullen nu beter kunnen meepraten als de
onderwerpen ter sprake komen.

Woerden de intentieverklaring ‘Snel internet in het
buitengebied van de provincie Utrecht’ heeft
ondertekend. Door deze ondertekening kan de
gemeente een beroep doen op het geld dat de
Provincie Utrecht heeft gereserveerd voor de
ondersteuning van de realisatie van snel internet in het
buitengebied.
Als eerste stap in het mogelijke realisatieproces zal een
interessepeiling plaatsvinden bij de bewoners/
ondernemers. Uitgezocht wordt hoeveel animo er is
voor een snelle internetverbinding en welke
maandelijkse kosten men bereid is hiervoor te betalen.

Kom naar het Kamerik Proeft
Winterfeest
Het lijkt alweer zo lang geleden: zaterdag 27 augustus,
Kamerik Proeft op ons mooie zonovergoten dorp. Hoog
tijd voor de Kamerik Proeft Wintereditie! Dit jaar in
een geheel nieuwe stijl.

Op zaterdag 21 januari is iedereen vanaf 18.30 uur van
harte welkom in De Schulenburch. Het buffet met
heerlijke stamppot, schnitzel, patat, stoofpotje incl.
voorgerecht en nagerecht is bij de kleine prijs van 10
euro inbegrepen (voorverkoop, aan de deur 12,50).

Mogelijk snel internet in
buitengebied

Party DJ Marco is ook weer van de partij, dus er mag
gedanst worden. Verder maak je tijdens de verloting
(opbrengst voor de plantenbakken), kans op mooie
prijzen en wordt de Kameriker van het jaar bekend
gemaakt. Dat wil je niet missen! Kaarten zijn te koop bij
Chez Michel en De Schulenburch.

Op 22 november ontvingen we het bericht dat het
college van burgemeester en wethouders van

Stichting Kamerik Leeft
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Dorpsenquête Kamerik
Het Dorpsplatform Kamerik gaat een Dorpsvisie opstellen. Hierin willen we in beeld brengen hoe ons dorp
ervoor staat en waar we naartoe willen. Als bouwsteen voor de Dorpsvisie willen we graag van u weten
wat u van Kamerik vindt.
We vinden het heel fijn dat u meedoet aan de enquête. De resultaten zullen wij te zijner tijd in de
Openbare Vergadering met u bespreken. Ook de gemeente wordt bij de opstelling van de Dorpsvisie
betrokken. In de Dorpsvisie nemen we een actieprogramma op. In dat actieprogramma worden de acties
aangegeven op de onderdelen waarvan u aangeeft dat ze het meeste aandacht vragen.
Mocht u onderdelen of aandachtspunten missen dan kunt u dat bij de toelichtingen per onderdeel of bij
de algemene waardering bij punt 6 aangeven. Waar ‘Kamerik’ staat wordt heel Kamerik bedoeld: Kamerik
dorp, Kanis en het buitengebied.

Algemene gegevens: (aankruisen hetgeen van toepassing is)
□ man

□ vrouw

Leeftijd: □ tot 25 jaar; □ 25 – 40 jaar; □ 40 – 60 jaar; □ ouder dan 60 jaar

Woonlocatie: □ Kamerik Dorp □ Kamerik Kanis □ Buitengebied
Ik woon: □ in een eigen woning □ in een huurwoning
Hoe lang woont u in Kamerik: □ minder dan 5 jaar; □ 5 tot 10 jaar; □ 10 tot 25 jaar □ langer dan 25 jaar
Waarom woont u in Kamerik:
□ ik ben hier geboren en getogen
□ vanwege een (familie-)relatie
□ ik kom vanuit een stad en wil wonen in een dorp
□ Kamerik is centraal gelegen in het land op acceptabele afstand van grote steden/Randstad
□ Ik vond hier een aantrekkelijke woning
□ anders, nl.:

z.o.z. voor de enquêtevragen
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Welke waardering met de cijfers 1 t/m 5 geeft u aan onderstaande onderdelen; als u dat wilt kunt het
onder de vragen toelichten. Ook hier graag aankruisen wat voor u van toepassing is.
5 = heel erg tevreden ; 4= tevreden; 3 = neutraal; 2 = ontevreden; 1 = heel erg ontevreden; 0 = n.v.t.
1. Wonen
Deze vraag gaat over hoe tevreden u bent met uw
woonomgeving. Of u zich prettig voelt in uw woonomgeving en
wat u vindt van de voorzieningen die Kamerik u biedt
Uw eigen woonsituatie
Onderwijs: aanwezigheid scholen van uw voorkeur
Sport: aanwezigheid sportvereniging(en) van uw voorkeur
Recreatie: aanwezigheid recreatievoorzieningen
Winkels: aanwezigheid van winkelvoorzieningen
Aanwezigheid overige voorzieningen, o.a. dorpshuis, bibliotheek
Veiligheid:
- Van uw woonomgeving
- De beveiliging van uw huis tegen inbraak
- De aanwezigheid van buurtpreventie
Toelichting:

2. Verkeer en bereikbaarheid
Deze vraag gaat over de infrastructuur, de aanwezigheid van
voorzieningen voor verkeersdeelnemers en reizigers en over de
bereikbaarheid van Kamerik in het algemeen. Deze vraag gaat
niet over de kwaliteit van het asfalt of de bestrating van wegen
en fietspaden. Dat komt in vraag 4 aan de orde.
Wegen in Kamerik
Fietspaden in Kamerik
Voetpaden in Kamerik
Openbaar vervoer
Parkeergelegenheid
Bewegwijzering (borden)
Toelichting:
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5

5

4

Waardering
3
2
1

nvt

4

Waardering
3
2
1

nvt

3. Omgevingskwaliteit
Deze vraag gaat over de kwaliteit van uw woonomgeving, de
aanwezigheid van de voorzieningen en de staat van onderhoud
ervan
(Gemeentelijk) groen
Bestrating wegen
Bestrating voet- en fietspaden
(Onderhoud) speeltuinen
Straatverlichting
Riolering, afwatering, putten, etc.
Watergangen (de wetering, sloten, vijvers)
Toelichting:

4. Sociale aspecten
Deze vraag gaat over de aanwezigheid van sociale voorzieningen
in Kamerik
Gezondheidzorg
Ouderenzorg
Sociale controle
Contact met de buren
Vrijwilligersleven/ -inzet
Sociale veiligheid
Evenementen
Toelichting:

5

5

4

Waardering
3
2
1

nvt

4

Waardering
3
2
1

nvt

7

5 = helemaal mee eens; 4= mee eens; 3 = neutraal; 2 = mee oneens; 1 = helemaal mee oneens
5. Boodschappen, diensten, vrijwilligerswerk

5

4

3

2

1

Ik doe al mijn dagelijkse boodschappen in Kamerik
Ik neem diensten af in Kamerik (verzekeringen, architect, accountant,
jurist, maaltijdservice, schilder e.d.)
Ik doe vrijwilligerswerk in Kamerik
Toelichting:

6. Algemene waardering voor Kamerik

Waardering

Uw algemene waardering voor Kamerik (als rapportcijfer 1 t/m 10)
Toelichting:

Ook digitaal in te vullen via www.platformkamerik.nl.
Formulier downloaden (Word-bestand), invullen en mailen naar secretariaat@platformkamerik.nl.
Inleveren uiterlijk zaterdag 7 januari 2017 bij:
• PLUS Supermarkt in de daarvoor bestemde doos
• De Schulenburch in de daarvoor bestemde doos
• Vz. Dorpsplatform Ko Droogers, De Hoeve 47
• Werkgroeplid Jan Zwaneveld, Verlaat 79
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Werkzaamheden Overzicht etc.

De werkzaamheden aan het Voorhuis, Overzicht,
Spijkerlaan en Hallehuis zijn zo goed als afgerond. Na
een lange periode van overlast, vooral voor de
omwonenden, liggen de opgehoogde klinkerstraten er
weer mooi bij. Iedereen is blij dat het gehobbel langs
de Schulenburch achter de rug is. De meeste bewoners
hebben de werkzaamheden aangegrepen om hun
tuinen mooi op te knappen, waardoor de straten er
weer fraai uitzien.

gemeente over de stand van zaken besluitvorming
reconstructie De Kanis (zie platformkamerik.nl
/vergaderen/correspondentie).
Tijdens
de
gemeenteraadsvergadering van 27 oktober is een
amendement aangenomen, waarin zij de raad
opriepen de investering voor de reconstructie van De
Kanis nog niet te autoriseren. De raad wil tijdens de
uitvoering van het project als raad bij kunnen sturen
als dat nodig mocht zijn. Ook wil de raad een besluit
nemen over de wijze van afschrijven van de extra
investering voor De Kanis.
Uitstel start uitvoering
Het uitstellen van het besluit over De Kanis heeft tot
gevolg dat de start uitvoering wat langer op zich laat
wachten. Naar verwachting gaat het om een vertraging
van ongeveer 2 à 3 maanden. Dit betekent dat de start
uitvoering – na positief besluit van de gemeenteraad in
december – verschuift naar einde van het jaar in 2017.
Raadsvoorstel bespreken in december
Er wordt nu druk gewerkt aan een raadsvoorstel met
de bedoeling om dit op 8 december te bespreken in de
raadscommissie Ruimte, waarna er mogelijk op 21
december een besluit wordt genomen over de
beoogde extra investering.

Vernieuwde Plus
Er is ook een wijziging in de voorrangregels gekomen:
de uitritconstructies zijn vervangen en verkeer van
rechts gaat nu voor.
De situatie bij de Weth. Van Leeuwenbrug is nog een
aandachtspunt. Door het hoogteverschil is het nog een
onoverzichtelijk kruispunt. Het Dorpsplatform heeft
zijn zorg hierover eerder uitgesproken. We hopen dat
dit snel aangepakt wordt.

Nieuwe vervoerder
Met ingang van 11 december wordt het openbaar
vervoer in Kamerik verzorgd door Syntus. Er blijven
twee buslijnen; alleen krijgt de buslijn die door het
dorp rijdt een ander nummer: lijn 524.

Start uitvoering Kanis vertraagd
Begin november kregen de inwoners van De Kanis,
Mijzijde en Van Teylingenweg een brief van de

Aan het eind van de zomer ontstonden geruchten dat
de PLUS ging verbouwen. Niet iedereen was direct op
de hoogte. Via Facebook werd informatie verspreid en
werden vrijwilligers geworven. Het plan was om in een
korte tijd de winkel volledig te vernieuwen en op
bepaalde momenten waren vrijwilligers nodig die extra
werk konden verrichten. Deze vrijwilligers konden op
deze manier geld verdienen voor hun organisatie.
Begin oktober begon de leegverkoop. Langzamerhand
zag je de schappen leger worden. Woensdagmiddag 5
oktober sloot de winkel. Volledige sluiting was nodig
voor totale vernieuwing en herinrichting. Dus eerst
slopen en daarna weer opbouwen. Het Hallehuis stond
vol met voertuigen van allerlei leveranciers en
installatiebedrijven. Verder was er ook een vreemde
stilte, geen fietsers en automobilisten die de PLUS
aandeden. De Kamerikers merkten hoe lastig het is als
je je boodschappen niet om de hoek kan doen. Er was
een strakke planning gemaakt en alle betrokkenen
9

werkten keihard om alles op te bouwen, te installeren,
in te richten en de vakken weer te vullen.

20.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur. Dus
laat uit je werk komen hoeft geen beletsel meer te zijn
om je boodschappen in Kamerik te doen.

Wat doen woningcorporaties
voor statushouders?

Dinsdagavond 18 oktober om 18.00 uur was het zover.
Diverse bewoners en genodigden verzamelden zich
voor de nog steeds gesloten PLUS. Kees Romijn kwam
met zijn familie en een deel van het personeel naar
buiten. Het Dorpsplatform Kamerik was gevraagd om
de opening te verrichten. In zijn korte toespraak
benadrukte Ko Droogers het belang van een
supermarkt voor Kamerik en riep ook iedereen op om
de boodschappen bij de Kamerikse winkels te doen.
Kees Romijn bedankte alle medewerkers voor hun
inzet tijdens de verbouwing en vroeg toen aan zijn
moeder om samen met zijn jongste dochter de winkel
te openen door als eersten de winkel binnen te gaan.
Het was deze eerste avond een drukte van belang.
Voor iedereen was er een hapje en een drankje. De
winkel is totaal anders ingericht, wat betekent dat het
in het begin best even zoeken was. Ook nieuw is de
mogelijkheid om zelf te scannen. Veel mensen maken
hier gebruik van. Lekker makkelijk: je laadt je tas
of krat gelijk vol, je levert de scanner in bij de kassa en
betaalt.
Bij PLUS werden in de afgelopen periode extra
medewerkers aangetrokken en werd de organisatie
aangepast om een goede service te kunnen blijven
bieden. Ook heel belangrijk zijn de ruimere
openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot

Als gevolg van de
vele
oorlogen,
conflicten,
onderdrukking,
grote armoede, mislukte oogsten en nog veel meer
narigheid gaan mensen op de vlucht. Een groot deel
van deze mensen wordt in de omgeving van de
brandhaarden opgevangen. Een deel zoekt in Europa
een plek om te leven. Als deze vluchtelingen in
Nederland statushouder worden, hebben Nederlandse
gemeenten de wettelijke taak om hen te huisvesten.
Voor deze huisvesting wordt een beroep gedaan op de
woningcorporaties. Ook in Kamerik worden
statushouders gehuisvest. Voor ons reden om in
gesprek te gaan met de voorzitter van de
Woningbouwstichting Kamerik, Joop Hoenselaar.
In 2016 moet Woerden 129 statushouders opvangen
en in 2017 96. De gemeente wil de statushouders
over de hele gemeente verspreiden, dus ook in
Kamerik.
Wat
betekent
dit
voor
de
Woningbouwstichting?
“Als woningcorporatie moeten wij zorgen voor goede
en betaalbare woningen. In de eerste plaats voor
mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen
die een aangepaste woning nodig hebben, voor
mensen die geen woonruimte hebben als gevolg van
een gezinscrisis en voor statushouders. Deze laatste
groep is extra getroffen: geen woning, komend uit een
crisissituatie en geen inkomen. Het is dus belangrijk dat
wij hen een woning bieden,” legt Joop Hoenselaar uit.
Betekent dit dat zij voorrang krijgen?
“Nee, het toekennen van woningen is altijd een
delicaat proces, waarbij veel overwegingen een rol
spelen. Het is ook het uitgangspunt van de gemeente
Woerden dat de huisvesting van statushouders niet ten
koste mag gaan van de eigen inwoners. Daarom krijgen
alleenstaanden een kleine woning of een appartement
toegewezen. Is er later sprake van gezinshereniging
gaan we op zoek naar een grotere woning.”

10

Is er dan woonruimte genoeg?
“Een belangrijk punt. We zijn op zoek naar creatieve
oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van
het voormalige bedrijfsgebouw naast het Hofpoort
Ziekenhuis voor zo’n 50 statushouders. We zijn ook op
zoek naar locaties om extra sociale huurwoningen te
realiseren. Verder kijken we naar leegstaande panden
die naar wooneenheden verbouwd kunnen worden.
Belangrijk is daarbij dat er dan niet alleen voor
statushouders woningen worden gecreëerd, maar ook
voor andere woningzoekenden, zoals plaatselijke
alleenstaanden of studenten.”

Wilt u mee helpen bij de opvang? Meld u aan
via: info@vluchtelingensteunpunt.nl . Meer informatie
is te vinden op www.vluchtelingensteunpunt.nl of
op www.wijzijnwoerden.nl.

Kamerik Live 11 februari

Meehelpen bij de opvang van
vluchtelingen?
Tijdens de laatste Openbare Vergadering werd uitleg
gegeven over de opvang van statushouders door de
gemeente en door Jacqueline van Leeuwen van
Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart uit Woerden.
Jacqueline gaf toen aan dat het Steunpunt op zoek is
naar vrijwilligers uit Kamerik die zich voor de opvang
van vluchtelingen willen inzetten. Er is toen
aangeboden om een oproep voor vrijwilligers in de
Nieuwsbrief te plaatsen.

Het Steunpunt zoekt vrijwilligers voor diverse taken:
* Maatschappelijke begeleiding – de vrijwilliger
begeleidt de statushouder (al of niet met familie) vanaf
de eerste dag dat zij naar de Gemeente Woerden of
Oudewater komen. VSGH helpt hen bij alle formele
zaken die geregeld moeten worden. In de beginperiode
is dat veel administratief werk. Als maatschappelijk
begeleider leg je ook huisbezoeken af. Je signaleert en
bij eventuele problemen verwijzen wij - na overleg door naar andere instanties. Ook helpen wij
statushouders bij het proces van de gezinshereniging.
* Het bieden van taalondersteuning. Voor een snelle
inburgering en thuis voelen is het begrijpen van de taal
heel belangrijk. Extra taallessen zijn daarvoor
essentieel.

Kinderkerstviering
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Wie wordt Kameriker van het jaar 2016?
Kent u een persoon/groep die:
• zich inzet voor (de bewoners van) Kamerik?
• zich verdienstelijk maakt voor ons mooie dorp?
• u wilt voordragen voor de prijs Kameriker van het jaar?
Stuur
dan
vóór
15
december
2016
een
email
secretariaat@platformkamerik.nl met de volgende gegevens:
1. Voor- en achternaam van de persoon/groep die u voordraagt.
2. De reden waarom u deze persoon voordraagt.
3. Uw naam en contactgegevens (tel.nr.).
Winnaars afgelopen jaren:
2009 - Kees Romijn
2010 - Cor van der Meer †
2011 - Alfons van Leeuwen
2012 - Maarten Verkleij

Dorpsplatform Kamerik

naar

2013 - Wil de Valk
2014 - Henk en Nellie van Vliet
2015 - Tonnie Slootjes

De prijs wordt uitgereikt tijdens het Kamerik Proeft Winterfeest op 21
januari 2017 in De Schulenburch.
We rekenen op uw voordracht!
Commissie Kameriker van het jaar,
Koos van de Laan, Tonnie Slootjes en Ko Droogers

Vacature nieuwsbrief en/of website DP
Jacolien vertrekt eind dit jaar bij het Dorpsplatform. De afgelopen jaren
heeft zij zich met plezier bezig gehouden met de Nieuwsbrief en de website
van het Dorpsplatform.
We zijn dus op zoek naar een opvolger! Wie heeft zin om vier keer per jaar
een Nieuwsbrief te vullen/schrijven/redigeren/opmaken en daarnaast het
nieuws op de website bij te houden? Heb je interesse in alleen de
Nieuwsbrief of alleen de website, geen probleem. Als je interesse hebt om
deze communicatietaken op je te nemen, meld je dan aan bij het
Dorpsplatform via secretariaat@platformkamerik.nl. Als Dorpsplatform
vergaderen we ongeveer 4 keer jaar en organiseren we ongeveer 3
Openbare Vergaderingen per jaar (dus ongeveer 7 avonden per jaar). Heb je
vragen of wil je meer informatie meld dit dan bij het secretariaat.

Kopij plaatsen?

Commissie Verkeer
Dick Verschoor (vz)
Wibe van Vliet
Koos van der Laan
Peter Rijnbeek (adviseur)
Redactie nieuwsbrief
Jacolien Meijers
Map Brouwer

Gemeente Woerden
Tymon de Weger,
dorpswethouder
Jacqueline Scheenstra,
dorpsambtenaar

Colofon
Deze nieuwsbrief is een gratis
uitgave van het Dorpsplatform
Kamerik en is voor alle
bewoners van Kamerik.

Heeft u nog leuke of interessante stukjes of mededelingen voor de
nieuwsbrief? Stuur ze dan naar secretariaat@platformkamerik.nl.
De redactie bekijkt dan of het stukje geplaatst kan worden.

Correspondentieadres:
Dorpsplatform
Kamerik,
De Werf 22, 3471 DB Kamerik

Website Dorpsplatform

E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
www.platformkamerik.nl

Kijk voor actueel Kameriks nieuws op: www.platformkamerik.nl. Op
deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief.
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Leden Dorpsplatform
Kamerik
Ko Droogers, voorzitter
Map Brouwer, secretaris
Teun Los, penningmeester
Manuela Wiltenburg, vice
voorzitter
Els Kwakkenbos,
dorpsactiviteiten, educatie
kinderboerderij
Hans van 't Hoofd, ouderen
Leo Molenaar, groen
Kees Burger, zorg

