Openbare vergadering Dorpsplatform Kamerik 17 november 2011

Verslag openbare vergadering Dorpsplatform Kamerik,
gehouden op 17 november 2011 in de Schulenburch te Kamerik
Aanwezig namens de gemeente: Titia Cnossen (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra
(dorpsambtenaar)
Te gast: de heer H. Strubbe – provincie Utrecht en mevrouw I. Alsem, statenlid voor de VVD.

1. Opening
Voorzitter Klaas de Wit opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Er zijn geen mededelingen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen verslag van 19 mei 2011
Het tekst van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Verkeer
Mede naar aanleiding van het dodelijke ongeluk bij de kruising Enschedeweg/Spruitweg
vertelt de heer H. Strubbe (provincie Utrecht) over de werkzaamheden van de provincie met
betrekking tot het verkeer.
De heer Strubbe geeft aan dat wanneer de melding van een dodelijk ongeval binnen komt,
verkeersdeskundigen van de provincie ter plekke gaan kijken, samen met de politie, naar de
mogelijke oorzaak en naar een eventuele relatie met eerdere ongevallen op hetzelfde punt.
Een aantal verkeersdeskundigen bij de provincie is het hele jaar door bezig met het
monitoren van de verkeersveiligheid. Om gevaarlijke verkeerspunten te ontdekken meten zij
het aantal ongevallen steeds over een periode van zes jaar. Zo ontstaat er een lijst met
gevaarlijke punten waar mogelijk maatregelen moeten worden getroffen. De meest onveilige
locaties worden het eerst aangepakt.
De kruising Enschedeweg/Spruitweg komt op de lijst met onveilige locaties niet voor. De
provincie gaat er dan ook geen maatregelen nemen, ondanks het dodelijke ongeval dat
onlangs heeft plaatsgevonden en wat uiteraard altijd heel betreurenswaardig is.
Een van de aanwezigen geeft aan dat er in 2003 ook al een dodelijk ongeval is gebeurd en
daarnaast nog verschillende ongevallen, niet met dodelijke afloop, die er op wijzen dat het
een gevaarlijke kruising is. Spreker doet de suggestie om oranje knipperlichten te plaatsen.
De heer Strubbe blijft bij zijn eerdere uitleg, dat er voor de provincie geen aanleiding is om
maatregelen te nemen.
Mevrouw Ineke Alsem, statenlid voor de VVD zegt dat mobiliteit een van de kerntaken van
de provincie is. De heer Schaddelee van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld
over de situatie op het kruispunt. Mevrouw Alsem zegt toe dat zij zal kijken wat er gedaan
kan worden. Ze doet geen beloftes maar wil de zaak wel bekijken.
5. De Schulenburch
De besturen van de Schulenburch en het Dorpsplatform hebben de handen ineen geslagen
om samen met u – de Kamerikse bevolking – alles te doen wat maar kan om de
Schulenburch te behouden als draaipunt van de Kamerikse samenleving.
Jan Zwaneveld en Ad Smit, beiden lid van het bestuur van de Schulenburch geven een
toelichting. (De andere twee bestuursleden, Ruud Mees en Martin de Valk, zijn vanavond
verhinderd.)
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Ad Smit geeft aan, dat het bestuur al acht jaar in gesprek is met de gemeente over een
goede regeling en dat het geduld opraakt bij het bestuur. Straks krijgen de aanwezigen de
gelegenheid om in groepjes te discussiëren over manieren die geld opleveren waardoor de
Schulenburch minder afhankelijk wordt van subsidie van de gemeente.
Via via heeft het bestuur namelijk gehoord dat het budget voor de Schulenburch bij de
gemeente gehalveerd is. “Wij als bestuursleden zijn ook vrijwilligers, wij exploiteren het
complex zo voordelig mogelijk. Als de gemeente dat niet op prijs stelt, dan houdt het voor
ons ook een keer op. Niettemin willen we er alles aan doen om er uit te komen.”
Jan Zwaneveld laat een presentatie zien over de ontstaansgeschiedenis van de
Schulenburch zoals deze er nu bij staat. Duidelijk is dat het dorpshuis het thuishonk is van
veel verenigingen, het hart van de Kamerikse samenleving. Sport, muziek, zang, de douaneharmonie, kippenknip, bruiloften en partijen, vergaderingen, bibliotheek, De Bijn, het
kruisgebouw, horea – ze vinden allemaal onderdak in de de Schulenburch.
Zwakke punten in de exploitatie: de zalen 1 en 2 moeten worden opgeknapt, er is
concurrentie van Kamerijck, het Kasteel en de Milandhof, het bestuur telt nog maar vier
leden, stijgende lasten door onderhoud / bezuinigingen op onderhoud.
Er zijn nieuwe bestuursleden en nieuwe vrijwilligers nodig om de Schulenburch draaiende te
houden.
Er moet een goede overeenkomst met de gemeente komen over de verantwoordelijkheden
op het gebied van onderhoud en financiën.
De Schulenburch draait nu met verlies en heeft elk jaar structureel een bedrag tussen de
45.000 en 95.000 euro aan subsidie nodig.
De douana-harmonie draagt belangrijk bij aan de exploitatie van de Schulenburch. Er zijn
geen tekenen dat zij daarmee willen stoppen, maar mocht dat zo zijn, dan ontstaat er een
groot probleem.
Hoe komt het dat De Milandhof wel goed draait?
De Milandhof is een partycentrum. Als wij dat hier ook zouden doen, krijgen we problemen
met de buren i.v.m. overlast. Bovendien komen de verenigingen dan in de knel. De
gemeente Zegveld doet bovendien ook een beroep op de gemeente voor steun.
De aanwezigen gaan in groepjes met elkaar in discussie over vijf vragen.
1. Hoe kan De Schulenburch nog beter gebruikt worden en/of haar opbrengsten vergroten?
2. Hoe kan De Schulenburch besparen op de kosten?
3. Hoe kanhet draagvlak in Kamerik worden vergroot?
4. Op welke gebieden kunnen we op een reële manier vrijwilligers inzetten?
5. Zijn er nog andere suggesties waar u aan denkt?
De uitkomsten zullen achteraf door de besturen worden geïnventariseerd.
Een kleine inventarisatie van opvallende oplossingen:
• Ga op zoek naar een student die er onderzoek naar wil doen.
• Benoem een (vrijwillige) PR-functionaris.
• Naast de Rabobank zijn er nog meer fondsen die benaderd kunnen worden voor
permanente sponsoring, zoals het VSB-fonds.
• Zolang de gemeente (mede) eigenaar is, zullen sponsors het niet aantrekkelijk
vinden, dus gemeente verkoop de boel voor een euro.
• Concurrentie? Organiseer evenementen die de Kamerikers aanspreken.
• Meer en levendiger horeca-voorzieningen.
• Maak een goede website.
• Bestuur, zorg dat je zichtbaar bent.
• Richt een stichting op: Vrienden van de Schulenburch.
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o Jan Zwaneveld zal een stagiaire Toerisme en Recreatie vragen naar mogelijkheden.
o Het bestuur van het DPK biedt De Schulenburch plek op hun website aan.
o De student die een onderzoek doet, kan een mooi begin zijn.
Alle suggesties worden bekeken – het DPK komt terug met de beste ideeën.
6. Het Waterschap en de plannen voor de Wetering
Het Dorpsplatform schaart zich achter de bewoners van de Van Teylingenweg ten noorden
van de Kwakelburg. Het waterpeil in de Wetering moet voor het behoud van het landschap
gelijk worden aan het nieuwe polderpeil. Commissie Wetering Polderpeil doet verslag van de
laatste stand van zaken. Welke dammen zijn noodzakelijk en welke dammen zijn overbodig.
Begin oktober 2011 stond in de Nieuwsbrief van het Dorpsplatform een voorgedrukt bezwaar
afgedrukt tegen een dubbele dam met onderwatercifon die een eindje voorbij de Kwakelbrug
in de Wetering gebouwd gaat worden. Daarop zijn 50 bezwaarschriften ingediend.
Om tijd te winnen voor beraad en overleg heeft het Dorpsplatform bij de voorzieningenrechter aangevraagd om een uitspraak te doen, dat zolang het bezwaarschrift niet behandeld
is, het werk niet mag beginnen. Aanstaande dinsdag 22 november is de eerste zitting bij de
rechtbank in Utrecht. De gegevens komen op de website van het Dorpsplatform.
De wethouder heeft toegezegd dat zolang er geen uitspraak is, facilitering van het werk niet
wordt toegestaan door de gemeente.
Het Dorpsplatform wil weten hoe de bewoners ten noorden van de Kwakelbrug er over
denken. Of zij ook voorstander zijn van één waterpeil. In de plannen van het Waterschap
krijgen de polders ten westen en ten oosten een lager polderpeil. De dammen in het
polderlandschap verstoren bovendien het slagenlandschap in dit gebied.
Hoe denkt u er over? Bent u bewoner van het gebied en heeft u een enquete gekregen? Vul
hem dan in. Iedere mening is van belang.
Wethouder Titia Cnossen: de gemeente heeft een vergunning afgegeven voor de bruggen
en de damwand met onderwatergeleiding. Met het Hoogheemraadschap en de Grondmij is
afgesproken dat de gemeente de uitspraak van de rechter afwacht. Deze zal naar
verwachting niet gelijk uitspraak doen.
De gemeente heeft ook met de Grondmij gesproken over de noodweg om fietsverkeer langs
de werkzaamheden te leiden, en de mogelijkheid voor omwonenden om daar met de auto
gebruik van te maken. De gemeente heeft dat bepleit en als voorwaarde opgenomen in de
vergunning. Maar als het sluipverkeer gaat opleveren, dan moet de aannemer de
geïmproviseerde weg (van platen) afsluiten.
De werkzaamheden hiervoor beginnen in de 2e week van januari 2012.
Co Nell denkt dat het Waterschap toch draagvlak nodig heeft bij het doorvoeren van de
plannen. De meeste bewoners zijn ervoor dat het waterpeil meezakt. Iedereen betaalt aan
het Waterschap. Laat de gemeente en de landbouwvertegenwoordigers de koppen bij elkaar
steken en druk uitoefenen om het Waterschap mee te krijgen – is het voorstel van Nell.
Klaas de Wit: formeel is de race gelopen, maar we zouden er veel voor over hebben om het
stuk ten noorden van de Houtkade te laten heroverwegen. Het landschap komt voor in de
Nederlandse watercanon. Hoe kijkt de wethouder er tegenaan om het nog eens te
heroverwegen?
Wethouder Cnossen: het plan is uitgebreid besproken met de gebiedscommissies, het
proces is gelopen. Het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap is wel een goede
plek om het idee van Co Nell neer te leggen. De wethouder wil kijken of er nog iets te
beïnvloeden is. Maar de inspraakrondes zijn geweest en de provincie heeft goedkeuring
gegeven. “We willen wel op individueel niveau het gesprek aangaan om te kijken of er met
andere oplossingen gewerkt kan worden.”
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Niemand kan de vraag goed beantwoorden: waarom zijn we allemaal onvoldoende bij de les
geweest?
Vindt de gemeente het dan niet belangrijk? Vraagt één van de aanwezigen.
Mevrouw Cnossen: ja, wij vinden het belangrijk. Wij hebben onze stem in de aanloop tijdens
de informatieavond goed laten horen. Wij hebben het Hoogheemraadschap duidelijk
gemaakt dat de communicatie niet goed ging en gezorgd dat zij hier de informatie kwamen
geven.
Hans Habbe Jansen, lid van de gebiedscommissie, zegt dat de commissie er pas vorig jaar
bij de gedetailleerde uitvoering betrokken is. Binnen de commissie was er ook
meningsverschil over.
Een ander lid van de gebiedscommissie (Jan Pak) heeft diverse malen aan de bel getrokken,
maar niemand luisterde. Hij zou een beroep willen doen op het gegeven dat er een zorgplicht
is voor de woningen en de wegen en dat die het meest gebaat zijn bij een collectieve
hoogwatervoorziening. Ook hij denkt dat als de hele buurt er tegen is, zo’n plan niet kan
worden uitgevoerd.
Het Dorpsplatform is bij het Waterschap geweest maar merkt geen beweging bij het bestuur.
Het werk is aanbesteed. Als we het anders willen zal het vanuit de bevolking moeten komen,
of van de rechter.
Hein Kuiper laat weten dat Hugo Kotenstein al sinds 2004 met het Waterschap in gesprek is
over deze plannen. Zij hebben aangedrongen op hoogwatervoorziening. De verlaging van
het polderpeil in 1985 heeft grote schade aangericht. Hugo Kotenstein pleit voor verlaging
van het waterpeil alleen daar waar het nodig is, in het weiland achter de bebouwingslinten.
Nico Kempen: met iets meer energie is er maatwerk mogelijk. Ten noorden van de Kwakel
staan 65 huizen, 18 daarvan hebben een hoogwatervoorziening nodig, dat zijn met name de
boerderijen achter in het land. Een grondwerker berekent dat op 5.000 euro per huis.
Opmerkingen vanuit de zaal:
o Als de dammen er komen, laten ze dan zo ver mogelijk naar achteren geplaatst worden
om het beeld vanaf de Van Teylingenweg zo min mogelijk te verstoren.
o De dammen komen achter de hele lintbebouwing om vanaf het dorp te liggen.
o De meeste dammen komen op privaat eigendom, eigenaren kunnen toch weigeren?
Mevrouw Alsem laat desgevraagd weten dat de provincie kijkt wat er moet gebeuren. Of er
bij nader inzien toch veranderingen moeten worden ingevoerd en op basis waarvan. “Er
wordt door gedeputeerden gekeken wat we hier nog aan kunnen doen.” Mevrouw Alsem
beluistert ook dat het probleem een maatschappelijk en een praktische kant heeft: landschap
en palenrot.
Nico Kempen conludeert dat de landeigenaren destijds een uitnodiging hebben gekregen
van het Waterschap, Hugo Kotenstein en de gebiedscommissie ook. “En toen mochten wij
nog een keer…” Zijn opmerking wordt met applaus beantwoord.
7. Kameriker van het jaar
Ook dit jaar zoeken we naar de Kameriker van het jaar. Dit is de laatste avond dat een
voordracht met motivatie kan worden ingeleverd bij het Dorpsplaform. Op de Stamppotavond
in januari 2012 wordt bekend gemaakt wie de Kameriker van 2011 is. Uw voordracht kan nog
het verschil maken.
Kaarten voor de Stamppotavond zijn vanaf 1 december verkrijgbaar.
Marjan ter Wee
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8. Stand van zaken betreffende
• Detaplan
Geen nieuws.
•

Skatebaan
Wordt momenteel aangelegd.

•

Bruggen
Dorpsbrug en Kwakelbrug. De wethouder heeft toegezegd dat het Dorpsplatform
betrokken wordt bij de uitvoering. Er zijn nog geen nieuwe voorstellen.

9. Dorpsschouw op 19 november 2011
Op zaterdag 19 november ’s morgens om 09.30 uur verwachten we de wethouder en
raadsleden in De Schulenburch. We beginnen met een snelle kop koffie en lopen dan een
ronde door het dorp langs belangrijke plekken die de aandacht van onze bestuurders
verdienen.
10. Rondvraag en sluiting
• Weet de dorpsambtenaar iets van de riool-overstort bij de dierenopvang aan de
Mijzijde waardoor rioolwater de polder is ingestroomd?
Jacqueline Scheenstra moet dat navragen.
• Morgen is er op Radio Utrecht aandacht voor de Kamerikse Wetering.
• Wanneer wordt de bende rond het dorpshuis opgeruimd?
• Op verschillende plekken op de Mijzijde hebben auto’s aan de rand van het asfalt
voor schade gezorgd. Een beroep op de gemeente om dit bij te houden / te herstellen.
• De ‘schoolbrug’ is ook in een zeer slechte staat. Hij moet nodig vervangen worden.
• Er zijn veel festiviteiten in De Schulenburch, maar zolang mensen zelf voor eten en
bediening mogen zorgen, zal dat niet veel geld opbrengen. Bovendien zitten zulke
gezelschappen anderen in de weg die wél willen betalen voor de horecavoorzieningen.
• De bruggen in de woonwijken, bij De Til bijvoorbeeld, rotten ook weg. En zelfs de
bruggen in park Mijzijde worden al slecht.
• Er zijn tv-opnamen gemaakt, het dorpje Averecht dat regelmatig in het
Sinterklaasjournaal te zien is, is Kamerik.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en wenst iedereen wel thuis.
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