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Voortbestaan
De Schulenburch

Inwoners van Kamerik, help mee uw
dorpshuis en sporthal te behouden!
Toen eind augustus brand uitbrak in De Schulenburch bleek
weer eens hoe vanzelfsprekend, maar ook hoe belangrijk De
Schulenburch is voor de Kamerikse bevolking: er waren geen
gymlessen meer voor de scholen, sporten was niet mogelijk,
partijen en vergaderingen konden niet doorgaan, de
bibliotheek, Bijn en brandweergarage hadden rookschade.
De Douane Harmonie kon een week niet oefenen. Het liep
gelukkig redelijk goed af, mede omdat het seizoen nog niet
bij iedere gebruiker van start was gegaan. Maar pas toen
besefte iedereen in Kamerik wel hoe belangrijk de
Schulenburch voor het dorp is en dat het niet
vanzelfsprekend is dat deze accommodatie ook altijd ter
beschikking staat.

Agenda Kamerik
17 nov Vergadering Dorpsplatform
19 nov Dorpsschouw
Intocht Sinterklaas
9 dec Kerstmarkt in de Schulenburch
13 jan Kamerik Proeft stamppot
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Wist u namelijk dat………
 .de Schulenburch geleid wordt door een klein
bestuur van vrijwilligers?
 .dit bestuur alles doet om het complex zo voordelig
mogelijk draaiende te houden?
 het bestuur al 7 jaar met de gemeente bezig is om
het groot onderhoud goed te regelen?
 .toen hier eindelijk overeenstemming over was de
geldkraan voor 50% dicht ging zonder overleg?
 het bestuur nu met de handen in het haar zit hoe
verder te gaan?
 dit niet mogelijk is zonder hulp van de gemeente en
de Kamerikse bevolking?
Schulenburch in gevaar
Daarom hebben het bestuur van de Schulenburch en het
Dorpsplatform 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. Op donderdag 17 november om
20.00 uur in De Schulenburch zal deze problematiek met
de Kamerikse bevolking worden besproken in de openbare
vergadering van het Dorpsplatform Kamerik.
Komt u ook om mee te praten over het voortbestaan van
óns dorpshuis? Ja toch?

Colofon
Deze nieuwsbrief is een gratis uitgave van het
Dorpsplatform Kamerik en is voor alle bewoners van
Kamerik.
Correspondentieadres: Dorpsplatform Kamerik, t.a.v.
Secretaris: Tineke Mees, Teckop 9, 3471HG Kamerik.
E-mail: email@platformkamerik.nl
Website: www.platformkamerik.nl

De wetering

Verkeer

De extra Nieuwsbrief die in oktober j.l. is verstuurd met
daarin een voorbeeld bezwaarschrift over de plannen van
het Waterschap heeft al heel wat stof doen opwaaien. En
terecht. Alleen al de aankondiging dat deze Nieuwsbrief
zou verschijnen hebben gemeente Woerden en het
Waterschap in beweging gebracht. Gezamenlijk
organiseerden zij een voorlichtingsavond op 25 oktober
2011 in de Schulenburch. De overweldigende opkomst op
die avond is voor het Dorpsplatform reden geweest door
te gaan met de actie, want het moet anders. En het kan
anders. Op de avond is daarom ook een voorzet gedaan
aan het Waterschap om het anders te doen. De wetering
ten noorden van de nieuwe maalvliet, net voorbij de
Kwakelbrug, moet volgens het Dorpsplatform hetzelfde
waterpeil krijgen als de polders aan beide zijden. We
bereiken daarmee niet alleen een besparing, die in de
miljoenen kan lopen en aan alle inwoners te goede zal
komen, maar – zeker zo belangrijker – het prachtige
landschap met zijn grote brede sloten, direct aangesloten
op de wetering, blijft behouden voor de generatie na ons.

Na het verschrikkelijke ongeluk, bij de ir. Enschedeweg in
oktober, hebben we contact gehad met gemeente
Woerden en provincie Utrecht om te vragen naar een oud
discussie punt. De vraag is wanneer er op de kruising
Spruitweg / Ir. Enschedeweg nu eindelijk een rotonde
komt. De rotonde bij Teckop heeft meer dan 20 jaren
discussie gekost. Moet het hier ook zo lang gaan duren?
Ten koste van hoeveel ongelukken en slachtoffers kunnen
we verdere acte nog uitstellen? De provincie komt met een
toelichting op verkeersmaatregelen.

De eerste stappen zijn gezet, de bezwaren zijn
ingediend. Vervolgens heeft het Dorpsplatform de rechter
gevraagd om een uitspraak over de verleende vergunning.
Gemeente Woerden heeft aangegeven voorlopig geen
vergunning te verlenen voor het afsluiten van de weg om
technische werkzaamheden te faciliteren. Het
Dorpsplatform samen met bewoners van het gebied in één
groep `WETERING POLDERPEIL´ bereidt verdere stappen
voor. De komende vergadering van het Dorpsplatform
wordt u geïnformeerd over de kwalijke gevolgen van de
waterschapsplannen en hoort u de laatste stand van zaken
betreffende dit onderwerp. Wat kan er nog worden
veranderd en op welke wijze kunnen we nog iets
bereiken?. Het is duidelijk dat we een discussie hebben
met een van de machtigste organisaties van ons gebied:
Het Waterschap. Voorop staat dat de ontwatering, de
afvoer van het water goed geregeld moet zijn, daarover is
geen discussie. Wel over de manier waarop dat moet
gebeuren. We hebben, om dat prachtige landschap ten
noorden van de Kwakelbrug niet onnodig te verstoren, uw
steun hard nodig.

Dorpsschouw

Op zaterdag 19 november a.s. hebben we de mogelijkheid
om Kamerikse zaken te presenteren aan de
dorpswethouder en leden van de gemeenteraad van
Woerden. De voorlopige schouwroute is vastgesteld: we
lopen om 09.30 u van de Schulenburch naar de
Plompjesbrug en wijzen op zaken die daar de aandacht van
de wethouder en de raadsleden vragen. Ook maken we
een uitstapje naar het Burgemeester Breenplantsoen om
daar te staat van onderhoud onder de aandacht te
brengen. Het Dorpsplatform met een speciale commissie
voor dit onderwerp, zal de gelegenheid niet onbenut laten
om er voor te pleiten zo snel mogelijk te beginnen met de
eerste stappen van het voorgestelde projectplan. Neem de
kans om met de dorpswethouder en de leden van de raad
te spreken en loop de route mee. U laat daarbij zien dat
Kamerik u aan het hart gaat. En daarmee zetten we
Kamerik steeds
beter op de kaart.

Oudpapier

Kamerikprijs
van het jaar 2011
In januari 2011 werd de heer Van der Meer tot zijn eigen
verrassing op de Stamppot avond uitgeroepen tot
Kameriker van het jaar 2010. De grote vraag is nu nog, wie
volgt hem op? Het Dorpsplatform Kamerik zal ook dit jaar
de prijs toe kennen. Uw
voordracht met uw motivatie kan
er voor zorgen dat de
Kamerikprijs terecht komt, waar u
dat graag zou willen. De prijs kan
worden toegekend aan een
persoon, een bedrijf of een
instelling. Het doel van dit
initiatief van het Dorpsplatform is,
dat dorpsgenoten worden
gestimuleerd zich verdienstelijk te maken voor Kamerik of
voor inwoners van Kamerik en daarvoor publiekelijk
worden bedankt.

Voordrachten
Ook voor het jaar 2011 zal deze Kamerikprijs weer worden
uitgereikt. Er zijn al weer wat namen aangedragen. Als u een
idee heeft aan wie deze prijs dit jaar moet worden
toegekend, dan kunt u tot 17 november 2011 een
gemotiveerde voordracht sturen (via email of op papier) aan
de secretaris van het Dorpsplatform. Een speciale commissie
van het Dorpsplatform bereidt het besluit van de keuze van
Kameriker van het jaar 2011 voor en het Dorpsplatform
komt volgens planning tot een unanieme keuze. De winnaar
van de Kamerikprijs 2011 zal volgens plan in januari 2012 op
de Kamerik Proeft Stamppot in de Schulenburch worden
bekend gemaakt. Dan zal ook de prijs worden uitgereikt. Oh,
ja alvast ter voorbereiding van de winnaar: De prijs bestaat
uit 2 delen. Ten eerste een oorkonde met daarop de
motivatie voor de toekenning en ten tweede een glazen
wisselplateau waarop jaarlijks de naam van de winnaar
wordt toegevoegd. Over de stamppotavond vindt u meer in
deze nieuwsbrief.

Winnaars KAMERIKPRIJS
In 2009 is de prijs toegekend aan Kees Romijn jr.,
supermarkt-eigenaar van de Plus te Kamerik.
Overwegingen zijn dat
1 .de supermarkt in Kamerik een wezenlijk onderdeel van
de dorpsgemeenschap vormt
2 .de supermarkt de leefbaarheid van het dorp positief
beinvloed
3 .het dorpsplatform het belangrijk vindt dat inwoners
worden gestimuleerd in Kamerik hun boodschappen te
doen
In 2010 is de prijs toegekend aan de heer Cor van de
Meer. Hij zette zich vooral in als vrijwilliger in onder meer
Weddesteijn bij de verzorging van de bewoners en zijn
werkzaamheden op de algemene begraafplaats.

De sleutelclub –
ook warm in de winter
De sleutelcub die onder leiding van Maarten Verkleij in een
van de schuren van boer De Graaf zijn werkplaats heeft
kunnen in richten, heeft goed nieuws. Er is extra geld
beschikbaar gesteld om de werkplaats te verwarmen en
daarmee ook het sleutelwerk tijdens de wintermaanden
voort te kunnen zetten. De feestelijke uitreiking van
cheques van 2 sponsoren heeft plaatsgevonden op de
open middag op 29 oktober j.l.: Maarten Verkleij werd ook
zelf in het zonnetje gezet door de jonge sleutelaars.

Maarten Verkleij met kachel en hefbrug gesponsord door de Rabobank
en het VSB fonds

Klachtenlijn
Heeft u een klacht, die thuishoort bij de gemeente,dan
kunt u contact opnemen met de klachtenlijn0348430966 of via de website:
www.woerden.nl

13 januari, Kamerik
Proeft stamppot
Evenals vorig jaar wordt er ook nu weer een
stamppotavond georganiseerd. Deze avond zal
plaatsvinden op vrijdag 13 januari vanaf 18.00 uur in de
Schulenburch. Onze Kamerikse ondernemers zorgen
weer voor een heerlijke maaltijd en dat allemaal onder
begeleiding van onze eigen Wesley Blok en het
chantikoor Bravour.
Kaarten voor dit evenement zijn vanaf 1 december te
koop voor 10 euro bij de Schulenburch en bij Chez
Michel.
Wees er dit keer snel bij, want vol is vol.

AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
17 november a.s. in de Schulenburch,
aanvang 20.00 uur
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Opening
Mededelingen
Vaststellen verslag d.d. 15 september jl.
Verkeer
Mede naar aanleiding van het dodelijk 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 Schulenburch
Het bestuur 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.
Het Waterschap en de plannen voor de Wetering
Het Dorpsplatform schaart zich achter de bewoners van de Van Teylingenweg ten noorden van de
Kwakelbrug. 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!
Kamerikprijs - 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 Dorpsplatform. Op de Stamppot avond (januari 2012)
wordt bekend gemaakt, wie de Kameriker van 2011 is. Uw voordracht kan nog het verschil maken.
Stand van zaken betreffende
 Deltaplan
 Skatebaan
 Bruggen
Dorpsschouw op 19 november a.s
de
Op zaterdag de 19 ’s morgens om 09.30 u verwachten we de wethouder en raadsleden in de
Schulenburg. 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.
Rondvraag

