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Kamerik, 17 oktober 2016
Aan de gemeente Woerden
Onderwerp: Bouw Kolenloods bij Stoomgemaal Van Teylingenweg
Geacht college,
Met deze brief willen wij als Dorpsplatform Kamerik -onder voorwaarden- onze steun betuigen
aan de plannen van de Stichting tot behoud van het gemaal Teylingens om de oude kolenloods te
herbouwen. De kolenloods kan een mooie impuls geven aan de educatieve activiteiten van de
Stichting.
Onze voorwaarden hebben te maken met de locatie van de loods. Hiervoor moet het fietspad
verlegd worden. Wij vinden het belangrijk dat deze verlegging zo wordt uitgevoerd dat de
veiligheid van de gebruikers van het fietspad wordt verbeterd. Nu wordt de bocht om het gemaal
door veel fietsers als ‘niet ideaal’ ervaren en als het donker is, zijn veel gebruikers blij als ze het
gemaal gepasseerd zijn. Bij vriezend weer is het ter plekke vaak glad door het hoogte verschil en
de koude wind over het pad.
Belangrijk is dat het zicht in de bochten goed is, dat er goede verlichting is en dat de route
adequaat gestrooid wordt. Ook vragen we aandacht voor de twee obstakels in de bochten: de
kolenloods en het elektriciteitshuisje. Botsingen met deze obstakels moeten voorkomen worden.
Hierbij maken we ook nog de kanttekening dat het passeren door bromfietsen in de huidige bocht
al lastig is en wijzen we erop dat de snelheid van de fietsers alleen maar toeneemt.
Kortom wij ondersteunen de bouw van de kolenloods, maar willen dat de kwaliteit van het
fietspad verbeterd als gevolg van de noodzakelijke verlegging.
We vertrouwen erop dat u samen met de Stichting tot behoud van het gemaal Teylingens tot een
goede oplossing komt voor fietspad en de te bouwen kolenloods.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dorpsplatform

Ko Droogers
Voorzitter
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