Openbare vergadering Dorpsplatform Kamerik 21 maart 2012

Verslag openbare vergadering Dorpsplatform Kamerik,
gehouden op 21 maart 2012 in de Schulenburch te Kamerik
Aanwezig namens de gemeente: Cor van Tuijl (dorpswethouder) en Jacqueline Scheenstra
(dorpsambtenaar).
Te gast: Pieter Rozema (KNHM) en Jan Smorenburg en Marianne Marcek (De Stichtse Rijnlanden).
1. Opening
Voorzitter Klaas de Wit opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
•

Er is vandaag veel vuilnis opgehaald met de actie Kamerik Schoon.

•

Op de streekpagina van het AD werd de skatebaan genoemd die nu af is.

•

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter heet de nieuwe dorpswethouder Cor van Tuijl welkom.
Cor van Tuijl is sinds een paar dagen wethouder. Hij noemt het inspirerend om zijn jarenlange
raadservaring om te zetten in bestuursverantwoordelijkheid. Openbare ruimte, verkeer en vervoer en
het wijkgericht werken zijn de zaken uit zijn portefeuille die hij van Titia Cnossen heeft overgenomen.
Cor van Tuijl heeft er vertrouwen in dat er de komende jaren veel bereikt kan worden, ondanks het feit
dat er minder geld te besteden is. Hij nodigt de Kamerikers uit om niet te aarzelen om vragen aan hem
voor te leggen die Kamerik mooi kunnen houden.
3. Vaststellen verslag van 17 november 2011
De tekst van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Breenplantsoen
Het Burgemeester Breenplantsoen ligt er slecht bij. Het Dorpsplatform heeft daar al eerder aandacht
voor gevraagd bij de gemeente. Er is een Plan van Aanpak gemaakt dat besproken is met de afdeling
Realisatie & Beheer van de gemeente en met de wethouder. Het plan is enthousiast ontvangen, maar
afspraken over de uitvoering zijn er nog niet gemaakt. Dat komt vooral omdat er niet genoeg geld is
om het plantsoen op te knappen.
Pieter Rozema van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) is vanavond te gast om
zijn visie op het plantsoen te geven. De KNHM ondersteunt mensen die hun buurt, wijk of streek willen
verbeteren. Het gaat daarbij om ideeën en projecten van burgers, vrijwilligersorganisaties en ideële
organisaties. KNHM helpt verbeteringen van de leefomgeving te realiseren. Pieter Rozema geeft aan
dat de KNHM vooral wil ondersteunen met begeleiding en advisering, niet door middel van
sponsoring. Hij licht toe dat het beheer van gemeentelijke voorzieningen zoals openlucht zwembaden,
dorpshuizen en plantsoenen geen kerntaken meer zijn van de gemeenten. Gemeenten stoten ze af en
vragen een bijdrage/inspanning van de samenleving bij het in stand houden ervan.
Over het Breenplantsoen vraagt hij: wie voelt zich er verantwoordelijk voor? In dit geval is dat de
bevolking van Kamerik. Hij adviseert om de uitdaging aan te gaan met een aantal vrijwilligers. KNHM
wil graag helpen bij het maken van een plan voor het plantsoen.
Gemeenten hanteren drie onderhoudsniveaus: “basis”, “plus” en “luxe”. Het gros van de openbare
ruimte heeft onderhoudsniveau “basis”. Wil je een “plus”, dan moet je zelf aan de slag.
Onder “basis” wordt verstaan: gras kort, struiken een beetje bijhouden.
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Op de opmerking van bewoners dat het basisonderhoud ook niet goed wordt uitgevoerd, stelt Pieter
Rozema dat hierover afspraken kunnen worden gemaakt met de gemeente.
Als voorbeeld noemt hij een project in Alphen a/d Rijn dat onderhouden wordt door bewoners. De
gemeente levert plantgoed, menskracht en een bouwkeet en faciliteert zo het onderhoud. De
vrijwilligers doen het werk.
Voor het Breenplantsoen is ook gedacht aan de constructie Vrienden van het Breenplantsoen. Het
achterstallig onderhoud zou de komende twee/drie jaar worden aangepakt. Het geld komt voor een
deel van de gemeente en voor een deel van aangeschreven fondsen.
Het Dorpsplatform heeft de gemeente om een bijdrage gevraagd. Jacqueline Scheenstra zegt dat
daar mogelijkheden voor zijn, maar dat eerst bekend moet zijn welke gelden er van anderen
binnenkomen.
Mogelijke sponsors van het Breenplantsoen stellen echter dezelfde vraag: hoeveel is er nodig en
hoeveel draagt de gemeente bij?
Wethouder Cor van Tuijl adviseert eerst een club van vrijwilligers te vormen die de handen uit de
mouwen wil steken en om daarna een planning te maken hoe de werkzaamheden gefaseerd kunnen
worden aangepakt. In één keer opknappen is niet mogelijk. Het moet een drie- of vierjarenplan
worden. Daarna moet het reguliere onderhoud ook goed geregeld worden, ook door bewoners en
gemeente samen. Hulp van vrijwilligers vergroot de budgetruimte. Cor van Tuijl geeft aan dat er een
concreet plan aan de aanvraag ten grondslag moet liggen.
Jacqueline Scheenstra gaat kijken of er een aanvraag kan worden gedaan uit het projectenbudget.
Ten slotte wordt afgesproken dat de aansprakelijkheid goed geregeld wordt. Het kan niet zo zijn dat
deze bij vrijwilligers/inwoners komt te liggen.
Pieter Rozema geeft tot slot aan dat bereidheid van inwoners om in actie te komen een voorwaarde is
voor hulp van de KNHM.
o

De drie populieren in het plantsoen staan voor dit jaar op de planning om gerooid te worden.

o

(Jacqueline Scheenstra);
Overlast van hondenpoep moet in de toekomst worden verminderd door het inrichten van een

o

afgeschut stukje in het plantsoen waar honden hun behoefte kunnen doen. (WG Breenplantsoen);
N.a.v. de oproep in de nieuwsbrief heeft de Woningbouwvereniging Kamerik een toezegging
gedaan voor financiële steun. (Werkgroep Breenplantsoen).

5. De Schulenburch
Op 17 november 2011 stond de positie van het dorpshuis op de agenda van het Dorpsplatform. Het
bestuur luidde de noodklok omdat er na acht jaar onderhandelen met de gemeente nog geen regeling
was voor het onderhoud van de Schulenburch. De aanwezigen bedachten samen een heleboel ideeën
waar het bestuur mee aan de slag kon. Diezelfde avond meldden zich ook drie vrijwilligers aan.
Op 30 november 2011 heeft Ad Smit de zaak toegelicht in de raadscommissie Welzijn. Toen bleek uit
de herziene kostenraming dat er voor het onderhoud de komende 5 jaar slechts een extra bedrag van
12.000 euro per jaar nodig is. Op 6 maart 2012 stuurde de gemeente een brief met een overeenkomst
voor de komende vijf jaar waar het bestuur mee uit de voeten kan. Er is genoeg geld toegezegd om op
een verantwoorde manier onderhoudswerk aan het gebouw uit te voeren. Het bestuur moet het werk
zelf aanbesteden en organiseren, maar dat is geen probleem, dat werkt vaak kostenbesparend.
Binnenkort zit het bestuur met een aantal nieuwe mensen om tafel om te brainstormen over hoe het
dorpshuis meer in de picture kan komen en hoe er nog meer gebruik van gemaakt kan worden.
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De komende tijd zet het bestuur in op het werven van vrijwilligers want ze wil er nog graag een aantal
vrijwilligers bij. De bestuursleden hebben een gemiddelde leeftijd van 60 jaar, dus daar is wat
verjonging ook meer dan welkom.
De hele actie heeft ervoor gezorgd dat het bestuur van de Schulenburch weer met plezier aan de slag
gaat.
6. Het Waterschap HDSR doet verslag
De heer Jan Smorenburg van het Waterschap zet de feiten nog even op een rij:
Het meningsverschil tussen Waterschap en Dorpsplatform was dat als je het waterpeil gaat verlagen
in de strook langs de Wetering in Oud Kamerik, moet je die strook dan in een collectieve zone zetten,
of moet je op individuele basis gaan kijken of je maatregelen kunt treffen bij de gebouwen op die
percelen.
Deze vraag is opnieuw aan de orde geweest in de commissievergadering van het Waterschap. De
commissie heeft haar bestuur vervolgens geadviseerd dat, om nog een paar zaken beter te kunnen
beoordelen, er een aanvullend bebouwingsonderzoek nodig was in de strook langs de Wetering in
Oud Kamerik, ten noorden van de Houtkade. Het onderzoek bestond uit:
1. het raadplegen en toetsen van het gemeentelijke bouwarchief
2. een visuele inspectie van de bebouwing door een deskundige van Oranjewoud
3. een gesprek met de eigenaar d.m.v. een vragenlijst.
Een en ander heeft geresulteerd in een aantal gegevens dat momenteel wordt beoordeeld. Eventueel
volgt er nog een funderingsonderzoek.
o Aan de hand van deze gegevens kiest het Waterschap op technische en bestuurlijke gronden
o

voor een variant. Het College neemt daarover een besluit.
Met dat besluit gaat het Waterschap naar de Gebiedscommissie die samengesteld is uit bewoners

o

uit dit gebied. Het besluit wordt ook voorgelegd aan belangengroeperingen zoals het
Dorpsplatform, Hugo Kotenstein en de schaatsvereniging. Dat zal ongeveer zijn in april/mei 2012.
Vervolgens wordt er een projectplan gemaakt. Dit plan wordt inspraakrijp verklaard door het

o

College, waarschijnlijk wordt dit net voor de zomer afgerond.
Dan volgt de inspraakprocedure van zes weken. Vanwege de zomerperiode wordt deze gepland

o

in september/oktober 2012.
Daarna volgt de behandeling van de bezwaren.

o

Daarna komt het weer terug bij het college, de commissie en het algemeen bestuur voor de

o

definitieve besluitvorming. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst in februari 2013 zijn.
De start van de uitvoering ligt ongeveer een jaar vanaf nu.

Stand van zaken werkzaamheden
Het gemaal Oud-Kamerik is medio mei klaar voor gebruik.
Het stuwen voor de polders Mijzijde en Teijlingens die straks op het gemaal lozen, zijn al klaar. De
aannemers zijn nog bezig met het graven van de nieuwe hoofdwatergangen die nodig zijn voor de
afwatering van de polders, de maalvliet en de toegangsbrug naar het gemaal.
De werkzaamheden voor de hoogwatervoorziening zijn opgeschort i.v.m. het inspraaktraject.
De werkzaamheden in de polders Mijzijde en Kamerik Teijlingens zijn medio mei klaar. Op dit moment
worden op verschillende locaties duikers en peilscheidingsdammen aangelegd. Door de Van
Teylingenweg heen worden nog verschillende duikers aangelegd om alle woningen die beschermd
moeten worden van een collectieve hoogwatervoorziening te voorzien. Pas als alle werkzaamheden
zijn afgerond kan het peil in de polders omlaag.
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De collectieve hoogwatervoorziening voor Teckop is medio april gereed. Voor de zomer zijn de stuwen
in de Teckopsewetering en in de doorvoer bij Teckop 40-42 klaar. In het najaar worden de eerste
peilverlagingen doorgevoerd. De nieuwe hoofdwatergang langs de provinciale weg is gereed. De
benodigde grond kwam beschikbaar via kavelruil.










Op een vraag van een van de aanwezigen antwoordt de heer Smorenburg dat het Waterschap de
beslisboom volgt wanneer schade wordt toegebracht.
Een andere vraag betreft de houten bouwsels in de Wetering, dat zijn uitmondingen van duikers
voor de hoogwatervoorziening in Kamerik Kanis. Ze staan nu nog boven water, maar straks
zakken ze nog. Er is nog discussie binnen het Waterschap over het bevaren van de Wetering met
deze obstakels. Dieper wegslaan is één van de opties.
De Greftkade is afgesloten voor alle verkeer, door het maken van de nieuwe waterinlaat gaat die
situatie nog langer duren en is doorgang voor fietsers en auto’s helemaal niet meer mogelijk.
Deze situatie duurt niet zo lang meer. De exacte planning heeft Smorenburg niet paraat.
Als de Wetering blijft zoals hij nu is, wat houdt dat in voor het deel ten zuiden van de Kwakelbrug?
Antwoord: er zit een peilscheiding om het noordelijk stuk te voeden.
Vraag: er is niets meer te zien van de leuke begroeiing op de beschoeiing.
Antwoord: tussen de Van Leeuwenbrug en Zwetsloot kan de begroeiing zijn gang gaan, voor de
rest is gras ingezaaid.
Smorenburg laat desgevraagd weten dat er nog geen indicatie is van wat de meerderheid wil,
collectieve hoogwatervoorziening of een individuele voorziening.

7. Stand van zaken betreffende
Deltaplan – het ophogen van de Werf, De Kapberg en een stukje Overstek is helemaal afgerond. Het
ziet er goed uit en de bewoners zijn heel tevreden.
Skatebaan – De skatebaan is klaar. De feestelijke opening is op zaterdag 7 april van 14.00 tot 16.00
uur. Er komt een beweegteam en er worden skatelessen gegeven.
Jacqueline Scheenstra vraagt op het stadhuis na of er nog een prullenbak geplaatst kan worden.
Bruggen – Jacqueline Scheenstra zegt dat in 2012 twee bruggen worden vervangen: de dorpsbrug
en de Kwakelbrug. De exacte planning is nog niet bekend.
Hugo Kotenstein gaat een aanvraag indienen voor het plaatsen van de kerkbrug zoals die twee jaar
geleden bij het Dorpsplatform is gepresenteerd door Hein Kuiper. Voordat de vergunning wordt
verleend wordt, zal overleg gepleegd worden met het Dorpsplatform. Destijds bestond er geen
enthousiasme voor het aanbrengen van de brug; voorkeur ging en gaat uit naar een
voetgangersbruggetje op de hoogte van Taeke de Jong.
De Kippenbrug wordt niet vervangen maar opgeknapt. Ook hierover moet nog worden overlegd met
de wethouder.
De Schoolbrug staat nog niet op de planning. Volgens Koos v.d. Wind is deze brug ook nodig aan
onderhoud toe. De brug wordt veel gebruikt door schoolkinderen.
Jacqueline Scheenstra zal ook navragen wanneer de drempel op de dorpsbrug wordt verwijderd. De
afspraak was dat dat gelijktijdig met het verdwijnen van de container over de Wetering zou gebeuren.
Ook de bomen en het aanplakbord moeten weer terugkomen, zoals toegezegd door mevrouw
Cnossen.
Verkeer – tijdens de vorige openbare vergadering van het DPK is de kruising Spruitweg/
Enschedeweg aan de orde geweest. De provincie stond op het standpunt dat daar niets zou
veranderen omdat het aantal ongevallen niet groot genoeg was.
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De heer Strubbe heeft zich nadien sterk gemaakt om bewijzen aan te leveren dat het wel degelijk om
een gevaarlijke kruising gaat. Dat heeft ertoe geleid dat de situatie opnieuw bekeken is door de
gedeputeerde Van Lunteren en dat er nu een aanpassing van de kruising komt. Er komt geen rotonde
maar wel een aantal maatregelen, dat de veiligheid ter plaatse vergroot. Gedeputeerde Staten moet er
nog een definitief besluit over nemen maar het ziet er naar uit dat de kruising aangepast gaat worden.
Kamerik Schoon – Jan Luidens laat weten dat de opruimactie van vandaag een succes was en dat er
veel vuilnis is opgehaald door leerlingen van de Eben Haëzer en de Wijde Blik. Dertig kinderen en een
team van ouders, begeleiders en leden van het Dorpsplatform hebben de klus geklaard. Jan Luidens
heeft de actie met plezier georganiseerd.
8. Dorpsschouw
Tijdens de dorpsschouw is aandacht gevraagd voor de oever ter hoogte van Mijzijde 29, het water
staat daar bijna tot aan het asfalt, en voor de waterstoepen ter hoogte van Mijzijde 65. Die liggen daar
bijna hoger dan de weg, en dat binnen een beschermd dorpsgezicht.
Jacqueline Scheenstra laat weten dat Mijzijde 29 voor dit jaar op de planning staat.
Jacqueline deelt nog mee dat de oude fonteinen aan de Berkenlaan zijn weggehaald en dat het perkje
wordt opgeknapt. De electriciteitskast is meegenomen in de ophoging en blijft daar voorlopig staan. Hij
blijkt in minder slechte staat dan gedacht, mede door het onderhoud door een Kamerikse bewoner.
9. Rondvraag en sluiting
o In Kamerik NO II wordt gebouwd. Is er vanuit de gemeente toezicht op het wegwaaiend
o

bouwafval? Jacqueline zal de toezichthouders een tip geven.
Is het een idee om het omgaan met mobieltjes door jongeren eens te agenderen voor een

o

vergadering van het DPK, en om de ouders daarbij te betrekken?
Een van de aanwezigen weet dat de Kalsbeek ieder jaar een voorlichtingsavond organiseert over
deze problematiek. Jacqueline: het Dorpsplatform Zegveld heeft vorig jaar ook een thema-avond
over de jeugd georganiseerd, samen met een jongerenwerker, iemand van Openbare Orde en
Veiligheid, de Zuwe, jongeren. Dat was een groot succes.
Koos van der Wind spreekt zijn zorg uit over een vergunning die de gemeente heeft verleend aan

o

Overstek 2. Dat leek te gaan om de voetbalkantine, maar het is de Bijn. De Bijn wilde een
verruiming van de openingstijden. Van drie naar vijf openingsavonden, op vrijdag en zaterdag
open tot 03.00 uur (was 01.00 uur), en open op donderdag- en zondagmiddag.
Omwonenden hebben met jongeren van de Bijn gesproken en men is het eens geworden om niet
op zondag open te gaan, en om de overige verruimingen een half jaar op proef door te voeren. De
bewoners hebben dat vervolgens aan de gemeente laten weten. De gemeente heeft echter het
oorspronkelijke verzoek gehonoreerd met als argument dat de ruimere openingstijden worden
ondersteund door het Dorpsplatform en het jeugd- en jongerenwerk in Kamerik. Voor zover
bekend heeft het Dorpsplatform hier geen uitspraak over gedaan.
Bewoner maakt zich zorgen, er is geen toezicht. In een horecabedrijf moet toezicht zijn, maar dit
is een paracommerciële instelling volgens de gemeente, daar geldt die verplichting niet. De
gemeente houdt ook geen toezicht, de politie ook niet, alleen de Keuringsdienst van Waren, maar
die zal daar naar verwachting ’s nachts geen controles uitvoeren.
Is er al meer bekend over de ontwikkelingen rond de kinderboerderij/de uitbreiding van Kamerijck?
Het recreatieschap heeft destijds plannen gepresenteerd, hoe staat het daar mee?
Wethouder Van Tuijl zal zijn collega Duindam er naar vragen.
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o

Vorige week zijn bijna alle brievenbussen in Kamerik weggehaald door post.nl, er zijn er nog twee
over. Kan het Dorpsplatform eens peilen of dat voldoende is?

Klaas de Wit meldt dat Jacolien Meijers zich gemeld heeft naar aanleiding van de oproep om te
helpen bij het maken van de vernieuwde nieuwsbrief.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en wenst iedereen wel thuis.
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