Openbare vergadering Dorpsplatform Kamerik 15 september 2011

Verslag openbare vergadering Dorpsplatform Kamerik, gehouden op 15 september
2011 in de Schulenburch te Kamerik
Aanwezig namens de gemeente: Titia Cnossen (dorpswethouder), Jacqueline Scheenstra
(dorpsambtenaar), Loes IJpma en Nanda de Ridder (WMO) en Rachel Broekmeulen
(Projectleider Kamerik NO II).
1. Opening
Voorzitter Klaas de Wit opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
Gijs Okkerman en Co Nell nemen afscheid als lid van het bestuur van het Dorpsplatform.
Hun plaatsen worden ingenomen door Adrie Kromwijk en Wim de Rooij.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen verslag van 19 mei 2011
Het tekst van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Opmerkingen naar aanleiding van de inhoud komen bij agendapunt 8 aan de orde.
4. Evaluatie WMO-beleid
Loes IJpma en Nanda de Ridder gaan in gesprek met de bewoners van Kamerik over het
toekomstige WMO-beleid.
Wethouder Loes IJpma heeft het WMO-beleid in haar portefeuille. De invoering van Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) was in 1997. Elke vier jaar wordt er een nieuw
beleidskader geschreven. Voor het nieuwe beleidskader waaraan nu wordt gewerkt, worden
de wijk- en dorpsplatforms om de ervaringen bezocht om te horen die de inwoners van
Kamerik hebben met de WMO. Deze kunnen dan in het nieuwe beleidskader worden
verwerkt.
De WMO-prestatievelden) :
1. Bevorderen van de samenhang in buurten en wijken.
2. Op preventie gerichte activiteiten voor jongeren en hun ouders.
3. Informatie en advies geven, clientenondersteuning. De weg wijzen naar voorzieningen,
bijvoorbeeld om het zelfstandig wonen te bevorderen.
4. Vrijwilligerswerk en ondersteuning van mantelzorgers. De Vrijwilligerscentrale matcht
aanbod en vraag van vrijwilligerswerk.
De gemeente biedt een verzekering voor alle vrijwilligers die geldt tijdens het uitvoeren
van vrijwilligerswerk. De vrijwilliger kan zich daarvoor aanmelden bij de gemeente.
5. Mensen met een psycho sociale beperking, zij die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen
in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij begeleiding nodig bij het doen van
boodschappen of andere zaken. De soosmiddag en het maatjesproject vallen hier ook
onder.
6. Individuele voorzieningen zoals rolstoelen, huishoudelijke hulp en aanpassingen in de
woning, zoals een traplift of een verbouwing waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven
wonen.
7. Maatschappelijke opvang van slachtoffers en daders van huiselijk geweld.
8. Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidzorg.
9. Bevorderen van verslavingsbeleid, voorkomen dat mensen een verslaving krijgen.
Onderzoek onder cliënten van de WMO laat zien dat de klanttevredenheid hoog is;90% van
de mensen die een aanvraag doen is tevreden.
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Vragen:
Hoe lang duurt het voordat een aanvraag voor het aanpassen van een woning wordt
behandeld?
Nanda: woningaanpassingen zijn heel kostbaar. Mensen komen aan het loket met hun
probleem en verwachten een oplossing van de gemeente. Maar er zijn regels om voor
dergelijke voorzieningen in aamerking te komen en dan pakt het soms heel vervelend uit
voor individuele gevallen. Een ander punt is dat mensen vaak pas een beroep doen op de
WMO als hun situatie urgent is geworden, dan duurt de oplossing bijna altijd te lang.
Loes geeft aan dat een alternatief zou kunnen dat mensen een budget krijgen waarmee zij
zelf voorzieningen kunnen laten maken.
Is er verschil in uitvoering van de WMO per gemeente?
Nanda: er wordt gekanteld in de wmo, u stelt een vraag, zij vragen: wat zijn de
mogelijkheden die u zelf heeft om het op te lossen, voordat we dat dure individuele traject
ingaan. In Alphen zijn bijvoorbeeld nog maar twee WMO-consulenten actief. Er wordt veel
door andere organisaties gedaan. Dit is een bewijs dat het benadrukken van eigen
mogelijkheden en kracht bij de mensen werkt.
Kan er niet wat informatie worden verstrekt over de voorwaarden voor de zorgtoeslag?
Loes: de adviesraad voor de bijstandswet helpt. Zij houden een paar keer per week
inloopspreekuur om te helpen invullen formulier.
Ben je als gemeente vrij om het geld over de 9 prestatievelden te verdelen?
Loes: Ja. Een van de dingen waar we op willen inzetten is een verschuiving van individuele
naar collectieve voorzieningen. Voorbeeld: liever ergens samen gaan eten, dan in je eentje
een maaltijd krijgen. Met een ontmoeting doe je ook iets tegen eenzaamheid, een veel
voorkomend probleem.
Een ander voorbeeld is de welzijnsorganisatie die ‘meer bewegen voor ouderen’ gaat
organiseren.
Het aantal ouderen neemt snel toe en het budget stijgt niet. Mensen zullen minder snel een
voorziening krijgen dan vroeger. Gemeenten krijgen van de rijksoverheid minder geld,
Iemand die een beroep doet op de WMO krijgt bezoek van de gemeente die de vraag achter
de vraag probeert te achterhalen. Bij het aanvragen van huishoudelijke hulp zal worden
gevraagd: wat kunt u zelf nog, en wie kan u af en toe helpen?
De behoefte naar individuele voorzieningen komt in feite onderaan te staan. De bestaande
situatie wordt geherindiceerd. De gemeente gaat bij 50 gebruikers van WMO-voorzieningen
langs ( in Woerden ongeveer 1.200 mensen). Er wordt gekeken of de voorziening nog nuttig
is en soms zal een herziening het gevolg zijn. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld meer
uren huishoudelijke hulp dan ze nodig hebben.
De gemeente Woerden heeft altijd een vrij ruimhartig WMO-beleid gevoerd.
Aan welke voorziening gaat meeste geld op?
Aan huishoudelijke hulp, ruim 2 miljoen per jaar.
Veel dingen vallen toch ook onder zorgverzekering?
Ja, daar zit wel eens een overlap in. Steeds meer verzekeraars bieden een pluspakket
waarin bijvoorbeeld beweegactiviteiten worden gestimuleerd en betaald.
Is de WMO op de hoogte van de ‘potjes’ die er zijn?
WMO-consulenten zijn daarvan op de hoogte.
Is iedere Woerdense vrijwilliger automatisch verzekerd tijdens de uitvoering van
vrijwilligerswerk?
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Ja, vrijwillige inzet is verzekerd. Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeente
daarvoor een collectieve verzekering afgesloten. Bij de invoering twee jaar geleden is daar
veel bekendheid aan gegeven, maar wordt weinig beroep op gedaan, waarschijnlijk omdat
mensen het niet weten.
Blijven de gesprekken door WMO-mensen?
We zoeken de samenwerking met Welzijn Woerden, de woningbouwcorporatie of Handje
helpen. Al die organisaties zijn van elkaar op de hoogte wat ze doen en kunnen
doorverwijzen. In probleem gezinnen lopen soms wel acht verschillende hulpverleners, dat is
niet efficiënt.
Zijn de tien vrijwilligers in de stichting die ik zelf heb opgericht verzekerd?
Ja, ook de sleutelclub is verzekerd. De kinderen die er lopen te sleutelen zijn niet verzekerd.
Link naar Vrijwilligerscentrale Woerden voor meer informatie:
http://www.vrijwilligerscentralewoerden.nl/
Samenhang en prettig wonen. Hoe zit het met de bezuinigingen op de dorps- en
wijkplatforms?
In leefbaarheidsbudget, waar ook de dorpsplatforms uit worden betaald, zit ook geld voor
bewonersinitiatieven. Ieder wijk- of dorpsplatform heeft ook een eigen budget.
De WMO-raad zou ook wel eens wat wijkgerichte activiteiten willen organiseren, een soort
WMO-café waar gebruikers kunnen komen en hun ervaringen vertellen.
5. Waaks
Toelichting door Jacqueline Scheenstra, namens Thomas Hoogendoorn, beleidsadviseur
Openbare Orde en Veiligheid, die vanavond niet aanwezig kan zijn.
Waaks is een samenwerkingproject tussen politie, gemeente en bewoners die een hond
hebben. Ook mensen zonder hond zijn welkom. De bedoeling is dat mensen die een hond
uitlaten de ogen en oren van de politie worden. Het streven is om daarvoor minimaal 25
inwoners van een wijk of een dorp bij elkaar te krijgen. De politie komt dan uitleg geven op
een avond, hoe op te letten en te signaleren.
Bij 25 deelnemers geeft gemeente een bijdrage, bijvoorbeeld om flyers te laten maken.
In het Schilderskwartier heeft het goed gewerkt, de woninginbraken zijn daar aanmerkelijk
gedaald. In Molenvliet kwam het niet echt van de grond.
De gemeente kan een lijst leveren met hondenbezitters uit Kamerik, dan kunnen ze worden
aangeschreven met de vraag of ze mee willen doen aan Waaks.
Deze informatie zal worden opgenomen in de volgende nieuwsbrief van het Dorpsplatform.
6. Warm Wonen
In Kamerik NO II komt een Zuwe Zorgcentrum met tien appartementen in de sociale sector
en een aantal rij-woningen. Op dit moment worden de kavels hiervoor uitgegeven. Twee
kavels in het project zijn zogenaamde kangaroekavels, bestemd voor een combinatie van
een zelfstandige woning naar voorkeur voor een mantelzorger, met een tussendeur naar een
deel van de woning waar een zorgbehoevende woont.
Aanvankelijk waren twee kangaroewoningen gepland aan de Beukenlaan, naast het
Boerenerf. Na twee informatieavonden in 2010 en 2011 bleek de belangstelling voor deze
woonvorm zo gering, dat de voorwaarden herzien zijn.
Er is een aantal categoriën bedacht voor dit soort woning.
o Mensen met een zorgindicatie
o 55-plussers of potentieel zorgbehoevenden
o Bedrijf aan huis
o Reguliere bewoning
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De huidige stand van zaken is dat de oorspronkelijke kavels zijn verkocht voor reguliere
bewoning.

De gemeente vindt het jammer dat het concept kangaroewoning niet van de grond is
gekomen. Aan de Knotwilgenlaan zijn nog een twee onder één kap-kavels beschikbaar van
525 m2, voor een kangaroewoning . Deze situatie geldt tot 1 januari 2012. Daarna komt ook
de categorie ‘regulier wonen’ weer in aanmerking. Maatwerk is mogelijk.
Een van de aanwezigen reageert dat hij geïnteresseerd was in één van de kavels om er een
bedrijfswoning op te bouwen, maar dat maatwerk toen absoluut niet mogelijk was.
Rachel Broekmeulen geeft aan dat toen meer naar de zorgindicatie is gekeken. Ze nodigt de
bewoner uit om te komen overleggen. De plannen aan de Beukenlaan zijn ook gewijzigd op
basis van gesprekken.
Prijs: 280.000 euro. Mensen met een zorgindicatie, 50+ of potentieel hulpbehoevenden
krijgen korting: 240.000 euro. Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen in de
overeenkomst.
Op 21 september komen de kavels op www.woerden.nl.
Inschrijven is mogelijk tot 31 december 2011. Op 6 januari wordt er geloot.
Informatie bij: Rachel Broekmeulen – tel. 42 8611 e-mail broekmeulen.r@woerden.nl of bij
collega Pia van den Bosch.
Vraag: wanneer wordt gestart met de bouw van het zorgcentrum?
Rachel: er kan worden gestart. De gemeentelijke procedures zijn doorlopen.
7. Kamerik Schoon
Els Kwakkenbos deed al een oproep in de Nieuwsbrief van september. Zij wil een groepje
mensen mobiliseren die op verschillende plekken in het dorp de ergste verwaarlozing van
het groen te lijf gaat.
Aanmelden kan bij Els Kwakkenbos, of via het Dorpsplatform.
Mevrouw Nap meldt zich als eerste aan om voor twee uur te helpen.
8. Stand van zaken betreffende
 Detaplan
Tita Cnossen laat weten dat daar geen nieuws over te melden is.
 Verkeer
Er is over drie maatregelen overeenstemming bereikt tussen de gemeente en het
Dorpsplatform Kamerik.
1. Opheffen van de voorrangssituatie op de Lindenlaan / de Meent
2. Verplaatsen van het informatiebord naar de Beukenlaan
3. Een inrijverbod voor vrachtwagens en tractoren op de Lindenlaan bij de aansluiting
op de Spruitweg, en op de Berkenlaan aan de zijde van de Beukenlaan.
Na één jaar worden deze maatregelen geëvalueerd.
 Skatebaan en Jeu de boules
Jos Boers meldt dat : de skatebaan half november klaar moet zijn. Er worden toestellen
geplaatst en er wordt geasfalteerd. De ingang komt via het fietspad aan de Spruitweg.
Aanstaande zaterdag zijn de Kamerikse Jeu de boules kampioenschappen. Meedoen is nog
mogelijk, het begint om half twee. Iedereen wordt uitgenodigd om te komen kijken in Park
Mijzijde.
 Bruggen
Op de Dorpsbrug en de Kwakelbrug zit nu een beperking zodat erg zwaar verkeer er niet
overheen mag. Daardoor kan vervanging nog even worden uitgesteld. Momenteel wordt hard
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gewerkt aan het opstellen van een collegevoorstel m.b.t. de Vergeten Vaarwegen, de
uitvoering van de bruggen houdt daarmee verband.
 Het Waterschap
N.a.v. het bezoek van Het Waterschap tijdens de vorige openbare vergadering, is de
discussie op gang gekomen over de maalvliet die de Kamerikse wetering gaat kruisen. De
wetering is een van de vergeten vaarwegen waarvoor in gemeente Woerden extra aandacht
is. Bovendien heeft de wetering een eeuwenlange uitstraling op het landschap waarvoor ook
bij huidige noodzakelijke aanpassingen in het waterpeil aandacht nodig is.
Titia Cnossen is van mening dat het Waterschap daarover op een andere manier over had
moeten praten, en eerder de gemeente had moeten informeren.
Een gesprek met het Waterschap, wethouder Schreurs en wethouder Cnossen staat
gepland. Wethouder Cnossen verwacht niet dat het plan van tafel zal gaan. Ze zal het
Waterschap wel vragen of het een normale zienswijze-procedure wil gaan volgen, zodat
bewoners zienswijzen kunnen indienen.
Klaas de Wit vult aan dat het Dorpsplatform alles heeft geprobeerd om vanavond een
vertegenwoordiger van het Waterschap aanwezig te hebben. Het Waterschap heeft helaas
niet aan die vraag kunnen voldoen, zoals uit de absentie blijkt.
Vanuit de zaal wordt gereageerd dat er meerdere informatieavonden zijn gweest, maar dat
het Waterschap uiteindelijk zijn eigen plan trekt, dat ze niemand informeren en aan de gang
gaan terwijl overleg met individuen die het aangaat, nog niet rond is. Omwonenden kunnen
protesteren wat ze willen. Het Waterschap gaat gewoon door.
Spreker stelt voor om een groepje van belanghebbenden te verzamelen en hier buiten de
vergadering mee te overleggen / actie te ondernemen richting het Waterschap, i.s.m. de
gemeente.
Klaas de Wit stelt voor om vragen en reacties voor het Waterschap naar Tineke Mees te
sturen, zij coördineert en kijkt of het platform er iets mee kan.
Wethouder Cnossen licht de situatie rond de herbouw van de Herberg toe. Zij meldt dat de
eigenaar samen met Stichting Hugo Kotestein een bouwplan hebben ingediend dat de
realisatie beoogd van een nieuw pand naar het voorbeeld van een foto uit het begin van de
vorige eeuw. Gegeven de situatie (brand en sloop voorgevel) is dit voor ieder een
acceptabele oplossing. De wethouder toont oude fotos van het pand dat als voorbeeld zal
dienen. Met de realisatie zal snel gestart worden, zodat de uitbater nog dit jaar op de begane
grond zal kunnen starten. Dat maakt het mogelijk de tijdelijke units boven de wetering nog
voor 1 januari 2012 te verwijderen.
9. Dorpsschouw op 19 november 2011
Iedereen wordt uitgenodigd voor de Dorpsschouw. Start 09.30 uur bij de Schulenburch.
10. Rondvraag en sluiting
 Verdwijnen de drempels op de Dorpsbrug als de keet weg is?
Antwoord wethouder Cnossen: Ja.
 Wanneer worden de beschoeiïngwerkzaamheden aan de Van Teylingenweg hervat?
Antwoord wethouder Cnossen: dat ga ik na.
 In de bocht Beukenlaan / Van Teylingenweg is allemaal berm en water. Kan dat deel
niet verhard worden zodat er vrachtwagens doorkunnen?
Antwoord: contact opnemen met de Klachtenlijn.
 De wegen zouden worden verbeterd als de beschoeiïngen klaar zijn, maar nu hoor ik
dat de beschoeiïng voorlopig niet klaar is, klopt het dat de gaten wel op korte termijn
worden gevuld?
Antwoord: Ja, dat klopt, de gaten worden met het oog op de veiligheid gevuld. (Een van
de aanwezigen weet dat dat binnen vier weken zal worden gedaan.)
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 Klaas de Wit meldt dat het Dorpsplatform aan de gemeente Woerden heeft verzocht
om overzichten te krijgen van klachten (inhoud en frequentie) ingediend bij de
Klachtenlijn vanuit Kamerik of betreffende Kamerikse zaken.
 Op de hoek van de Spijkerlaan staat een hoge heg die het uitzicht op het
aankomende verkeer belemmert.
Advies: spreek de bewoner er op aan of bel de klachtenlijn.
Het punt wordt opgenomen in de route tijdens de Dorpsschouw.
 De heer Engels, eigenaar van De Herberg, vraagt zich af (verwijzend naar de notulen
van de vorige vergadering) of de dorpsbewoners het wel belangrijk vinden dat er een
horecagelegenheid terugkomt. Door alle protesten uit het dorp zijn de vergunningen
vertraagd en hij ondervindt veel negativiteit na het uitbreken van de brand en het
plaatsen van de noodvoorziening op de Wetering.
Antwoord Klaas de Wit: het gaat om uitlatingen van personen die zich ergeren aan de
voorziening boven de Wetering en die zich daarover beklagen tijdens de vergadering
van het dorpsplatform, maar het is niet de mening van het bestuur van het
dorpsplatform. Het Dorpsplatform heeft juist kort na de brand aangegeven aan de
wethouder dat een inschikkelijke tijdelijke oplossing voor tijdelijke vervanging van de
Herberg gewenst was en staat daar nog steeds achter.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en wenst iedereen wel thuis.
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