Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Van de voorzitter
Mooi Kamerik
We zijn trots op ons dorp! Uit de dorpsenquête van 2
jaar geleden bleek dat we gemiddeld een 8- aan
Kamerik geven. Dat is best een hoog cijfer, maar het
geeft ook aan dat er nog wel wat te verbeteren is.
Vooral het onderhoud van de openbare ruimte schiet
te kort. Tijdens de vergaderingen van het
Dorpsplatform is dat dan ook altijd een van de
belangrijkste onderwerpen.
Vooral over het groenonderhoud zijn we vaak
ontevreden. De gemeente heeft dit herkend en erkend
en stapt over op een nieuw systeem van onderhoud.
Een nieuwe aannemer heeft de opdracht gekregen om
Kamerik, evenals Harmelen en Zegveld, netjes te
houden: Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. uit
Rotterdam. Zij hebben een totaalcontract gekregen
voor het dagelijkse onderhoud voor de duur van 3 jaar,
dus zowel het groen als de wegen en paden. Er is een
kwaliteitsniveau afgesproken en Groen Punt zorgt er
voor dat we niet onder dit niveau komen. In andere
gemeentes zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.
Onlangs heb ik samen met Leo Molenaar, die binnen
het Dorpsplatform het eerste aanspreekpunt is voor
het groen, gesproken met de directeur de heer Punt
(vandaar dus de naam van het bedrijf) en een
accountmanager. We kregen een zeer positieve indruk
van hun werkwijze en onze verwachtingen voor het
onderhoud zijn hooggespannen. Leo heeft de
gegevens van een contactpersoon van Punt B.V. en als
er iets niet in orde is kan hij altijd contact opnemen
met hem. De heer Punt zal tijdens de komende
Openbare Vergadering van 17 mei een presentatie
over zijn aanpak van het onderhoud geven.
Agenda Kamerik
17 mei 2018
26 mei 2018
26 mei 2018
23 augustus 2018
24 augustus 2018
1 september 2018

Openbare Vergadering
Dorpsschouw
Jubileum De Cope
Brandweermiddag
Huttenbouwen
Kamerik Proeft Zomereditie

NIEUWSBRIEF
15e jaargang nummer 2
Mei 2018

Inhoud
Van de voorzitter
Nieuws Verkeerscommissie
Buurtpreventie; Hondenuitrenveld Berkenlaan
Kamerik Proeft 2018
Dorpsschouw; WoerdenWijzer
Elektrische oplaadpunten; Reconstructie Voorhuis
Aannemer scholenbouw; Vragen uit de OV
Kamerikse Gemeenteraadsleden
Afscheid cbs Eben-Haëzer; Jubileum De Cope
Agenda Openbare Vergadering 17 mei

1
2
3
4
5
6
6
6
7
8

Tijdens het overleg met Punt B.V. en de gemeente
hebben we nog bijzondere aandacht voor ons
monumentale beschermde dorpsgezicht gevraagd.
Dat is iets waarop we als Kamerikers echt trots zijn, het
is echt ons visitekaartje. Al kunnen veel mensen er van
genieten – met Koningsdag liepen weer duizenden
mensen door het dorp, en kijk maar eens hoe druk het
is op het terras van de Herberg met mooi weer – op
een aantal plaatsen ligt het er niet zo netjes bij.

Inmiddels zijn wel de lantaarnpalen netjes opgeknapt,
met zelfs “gouden” kappen. Eerst maakten we ons
zorgen om de kleur groen, die veel lichter was dan de
oude kleur, maar dat bleek grondverf te zijn. Hopelijk
is dit een aanzet tot een volledige opknapbeurt.
Wij hebben de Van Teylingenweg en de Mijzijde
tussen het Dorpshuis en de Plompjesbrug dit jaar
uitgekozen voor de Dorpsschouw. We lopen hier langs
met
de
dorpswethouder,
raadsleden
en
geïnteresseerde inwoners. Bent u geïnteresseerd om
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mee te lopen: we starten zaterdag 26 mei om 10 uur
bij het dorpshuis met een kopje koffie. Zie ook de
aankondiging in deze Nieuwsbrief.
Schoon Kamerik
Dit jaar hebben we niet meegedaan met de landelijke
opschoondag. Degene die dit binnen ons
Dorpsplatform altijd organiseerde, Jan Luidens, is
verhuisd. Gelukkig hebben we iemand gevonden die
de draad weer op wil pakken: Geertjan Aleven. Het zal
wel op een wat andere manier gebeuren dan
voorheen. Toen was de Kamerik Schoondag op een
woensdagmiddag, met de scholen – nu sluiten we ons
aan bij de landelijke datum: 23 maart 2019. Natuurlijk
zullen hierover afstemming plaatsvinden met de
scholen en we verwachten ook heel veel andere
Kamerikers die dag om mee te helpen met opruimen.
Te zijner tijd zullen we het uitgebreid aankondigen.
We merken trouwens dat er tussendoor ook
regelmatig vuil opgeruimd wordt door inwoners. Heel
mooi dat dit gebeurd! De gemeente denkt na om een
regeling te treffen om deze opruimers tegemoet te
komen zodat zij geen extra kosten krijgen doordat hun
grijze container vaker aan de straat gezet moet
worden.

Vooral de langs de Mijzijde ligt vaak zwerfvuil. Dit is
een drukke route voor schoolkinderen die onderweg
vaak trek hebben om iets te eten of te drinken. Het zou
goed zijn als de ouders hun kinderen er op aanspreken
om het afval dan niet in de berm of de sloot te gooien.
We hebben de gemeente gevraag om een
zogenaamde blikvanger te plaatsen ter hoogte van de
Eben-Haëzer school. Helaas is het beleid van de
gemeente om geen nieuwe blikvangers te plaatsen,
omdat er ook zoveel vuil naast terecht komt. Kennelijk
kan de jeugd tegenwoordig niet meer zo goed mikken.
Er komt wel een prullenbak. Dus jongens en meisjes,
bewaar je afval onderweg en doe het bij de EbenHaëzer school in de bak!
Wonen
Tot slot. Het is fijn om in ons mooie dorp te wonen.
Veel mensen willen dat ook. Er zijn echter weinig
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huizen te koop of te huur. Het Dorpsplatform vindt het
belangrijk dat er gedoseerd bijgebouwd wordt, zodat
met name ouderen en jongeren die starten op de
woningmarkt, hier een huis kunnen vinden. Aan de
Kanis wordt nieuw gebouwd, we hebben van de
projectontwikkelaar begrepen dat bijna alles snel
verkocht of gereserveerd was. In het dorp hebben we
nog wat ruimte in Noord-Oost en straks op de locaties
van de scholen. We hebben hier als Dorpsplatform
regelmatig overleg over met de gemeente.
In de Nieuwsbrief van december vorig jaar heeft u
kunnen lezen over het CPO project voor
seniorenwoningen in Kamerik Noord-Oost. CPO staat
voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Er is
ruimte voor 10 à 12 woningen met alle voorzieningen
op de begane grond, zodat ouderen niet meer de trap
op hoeven. Bovendien zouden deze woningen
geschikt zijn voor bewoners met rolstoelen.
Omdat de belangstellenden voor deze woningen zeer
ontevreden waren over de plannen van de gemeente,
heeft de gemeente de plannen aangepast. Een
vertegenwoordiging van het Dorpsplatform heeft
hierover met de gemeente gesproken, waarna de
gemeente op 19 maart jl. een informatieavond
organiseerde. De plannen zagen er nu een stuk beter
uit, alleen aan de hoge grondprijs was weinig gedaan.
Deze is wel lager geworden, maar door een nieuwe
rekenmethode zal deze bij wat grotere woningen
(groter dan 155m²) zelfs hoger uitvallen dan voorheen.
Dit had mede tot gevolg dat van de circa 30
belangstellenden die op de informatieavond waren er
zich maar 3 werkelijk hebben ingeschreven voor een
woning. Er waren al 2 gegadigden, dus nu zijn er totaal
5. De gemeente beraadt zich nu, samen met de
gegadigden, over wat te doen en heeft toegezegd om
over het vervolg met het Dorpsplatform te praten. Wij
vinden dat de 5 gegadigden nu snel een
seniorenwoning moeten kunnen bouwen en dat er op
de overgebleven ruimte woningen moeten komen die
aansluiten op de behoefte van Kamerikers.
Ko Droogers – voorzitter

Nieuws Verkeerscommissie
Als Verkeerscommissie hebben we de plannen voor de
aan- en afvoerroutes van het project Kanis

doorgenomen. Hierbij willen wij ons niet mengen in de
individuele belangen van de aanwonenden die in meer
of mindere mate hinder zullen ondervinden van de
verschillende keuze mogelijkheden. Linksom of
rechtsom zal er toch ergens bouwverkeer moeten
rijden. De wens van de bewoners aan de Kanis is om
zo snel mogelijk te beginnen. Daarom richten wij ons
alleen op de verkeersveiligheid. We hebben hierbij
grote zorgen over het gezamenlijk gebruik van de
kwetsbare en smalle wegen in ons dorp voor zowel
bouwverkeer als het normale verkeer. Vooral omdat
het normale verkeer, behalve uit personenauto’s en
vrachtverkeer, ook bestaat uit een aanzienlijke
hoeveelheid (school)fietsers. Al het bouwverkeer zal
via het Oortjespad naar de Kanis gaan rijden.
In de plannen die wij gezien hebben is reeds rekening
gehouden met verbreding van een aantal
passeerplaatsen voor tegemoetkomend (bouw)verkeer over het Oortjespad. Tevens is bedacht om
een vrij liggend fietspad langs het Oortjespad aan te
leggen. Het laatste is een lang gekoesterde wens, waar
wij als platform erg blij mee zijn en van
hopen/verwachten dat de status definitief zal worden.
Omdat het bouwverkeer vlak langs de boerderij van de
familie Van Vliet op de hoek van het Oortjespad – Van
Teylingenweg zou gaan rijden wordt de weg op enige
afstand van de boerderij omgelegd. Tussen deze
zogenaamde bypass en de tijdelijke brug over de
wetering tegenover het kavelpad was in de
oorspronkelijke plannen het bouwverkeer niet
gescheiden van het fietsverkeer. Het fietsverkeer
kwam daardoor ook nog eens in de dode hoek van de
rechtsafslaande vrachtwagens terecht.

Ons voorstel was om het fietspad aan de noordzijde
van het Oortjespad te houden en een tijdelijke
fietsbrug over de wetering naar de Mijzijde te leggen.
Daar kan het fietsverkeer gescheiden van het
bouwverkeer verder de weg vervolgen. Het hoeft dan
nog maar één keer het bouwverkeer te kruisen bij het
kavelpad, waar de situatie veel overzichtelijker zal zijn.

Dit voorstel is met de Bunnik groep besproken die er
meteen positief op reageerde. Ons voorstel is
inmiddels in de definitieve tekeningen overgenomen.
Tevens is er een toezegging gedaan dat er niet met
bouwverkeer naar de Kanis zal worden gereden
vóórdat het fietspad klaar is en de twee toegezegde
bredere passeerhavens voor het vrachtverkeer
aangelegd zijn. Tevens zullen er flankerende
maatregelen genomen worden om het bouwverkeer
te begeleiden. Wat deze flankerende maatregelen
inhouden hebben we nog niet vernomen.
Door bezwaarprocedures is er veel vertraging in de
aanleg van het kavelpad ontstaan. Daardoor is er een
alternatieve route uitgestippeld die over de oude brug
tegenover de kerk loopt en daarna linksaf slaat naar de
Mijzijde. Het bouwverkeer zal dan samen met het
fietsverkeer over de smalle Mijzijde voor de kerk en
“de gekeerde Kanis” langs moeten rijden, om vanuit
daar de woonwijk in te gaan. Wij vinden dit een veel
gevaarlijker route en stellen dat eigenlijk niet met de
bouw begonnen kan worden vóórdat het kavelpad
klaar is. Wij hopen op een snelle oplossing hiervoor.
Namens de Verkeerscommissie – Dick Verschoor

Buurtpreventie

In ons Actieplan hebben we aangegeven dat we willen
dat de buurtpreventie op een hoger niveau wordt
gebracht. We zijn heel blij met de door Mark van
Hansum opgezette Buurt WhatsApp, ook duidelijk
zichtbaar aan de bordjes bij binnenkomst van Kamerik.
Het is belangrijk dat bewoners actief meedoen aan de
app. Daarom hebben we Mark gevraagd om samen
met de wijkagenten uitleg te komen geven over
buurtpreventie en de samenwerking met de politie op
de Openbare Vergadering van 17 mei.

Hondenuitrenveld Berkenlaan
Dat het hondenuitrenveld aan de Berkenlaan na elke
regenbui een moeras wordt, weten de meeste
hondenbezitters wel. Het is een prachtige, en sinds
vorig jaar een omheinde plek om je hond los te laten
lopen en te laten spelen. Na veel overleg is het
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uiteindelijk gereed en zijn de meeste van onze wensen
(zoals het bankje) uitgevoerd. Geweldig zou je zo
zeggen.
Echter: een van onze wensen, namelijk het veld
ophogen of tenminste een half verhard pad
aanleggen, kon niet uitgevoerd worden. Hiervoor kon
de uitvoerende afdeling geen geld vinden binnen haar
begroting. Dat het veld door de regen veel te nat
wordt, bleek weer afgelopen week; het was niet
mogelijk om het veld te maaien. Ons nieuwe
onderhoudsbedrijf Punt B.V. zat vast met de
maaimachine en moest met een kraantje gered
worden. Dit heeft de gemeente en de firma Punt B.V.
wel aan het denken gezet of hier een betaalbare
oplossing te voor te vinden is.
Eerder kregen we van de gemeente het advies om de
aanleg van een pad aan te vragen via het
Burgerinitiatief. Dit is een aparte pot met geld, die
aangesproken kan worden als door inwoners uit de
gemeente een aanvraag ingediend wordt. Als een
deel van het project via zelfwerkzaamheid
gerealiseerd kan worden, zal de kans op honoreren
van de aanvraag flink toenemen.
Samengevat:
- Zijn er een hondenbezitters die het
Burgerinitiatief wil opzetten? O.a. plan
bedenken, begroting maken, handtekeningen
verzamelen en vrijwilligers regelen. Voor
meer informatie of overleg kunt u contact
opnemen met het platform via
secretariaat@platformkamerik.nl.
- Natuurlijk zal er iemand van het
Dorpsplatform u met raad en daad terzijde
staan.
- Ook de gemeente kan behulpzaam zijn bij het
indienen van de aanvraag.
- De verantwoordelijkheid van het project
komt niet bij het Dorpsplatform te liggen,
maar wij zullen de initiatiefnemers van harte
ondersteunen.
- Informatie en de aanvraag kan opgezocht
worden via www.woerden.nl met zoekwoord
burgerinitiatief. Hieronder kunt een korte
uitleg lezen.
Het burgerinitiatief is een instrument om inwoners te
betrekken bij het gemeentelijk beleid en hen
mogelijkheid te geven direct invloed uit te oefenen op
de politieke agenda. Met het indienen van een
burgerinitiatief kunt u zelf een onderwerp op de
agenda van de gemeenteraad kunt plaatsen. Op een
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aantal uitzonderingen na, kan het burgerinitiatief in
principe overal over gaan.
Indienen burgerinitiatief
Als u een burgerinitiatief wilt indienen zorgt u ervoor
dat uw initiatief ondertekend is door minimaal 25
inwoners van Woerden (ouder dan 16 jaar). Vul het
aanvraagformulier in via de webpagina over het
burgerinitiatief en stuur deze op naar de gemeente ter
attentie van de gemeenteraad.

Kamerik Proeft 2018
Op zaterdag 1 september is er weer een Kamerik
Proeft. We hopen u dan allemaal weer te ontmoeten
op het dorpsplein voor een drankje, een hapje en
natuurlijk muziek.
Wilt u dit jaar ook deelnemen aan Kamerik Proeft,
bijvoorbeeld op muzikaal gebied, als ondernemer met
hapjes, of door te helpen bij kinderactiviteiten, stuur
dan een mail naar elskwakkenbos@gmail.com.
Nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Ook zijn we dringend op zoek naar versterking van ons
team. Wilt u meehelpen organiseren of op de dag zelf
helpen opbouwen of opruimen, meldt u dan aan op
bovenstaand emailadres.
Namens Kamerik Proeft – Els Kwakkenbos

Dorpsschouw
Jaarlijks organiseert het Dorpsplatform samen met de
gemeente een Dorpsschouw. In het verleden vaak in
het najaar. Dit jaar hebben we besloten om de schouw
in het voorjaar te organiseren. Zoals u in het artikel van
de voorzitter hebt kunnen lezen willen wij graag de
aandacht vestigen op ons beschermde dorpsgezicht.
Vorig jaar hebben we gevraagd om het groot
onderhoud van de dorpskern voorrang te geven. Deze
aanvraag is niet gehonoreerd. Wij willen de aanvraag
dit jaar herhalen en met de Dorpsschouw hiervoor
extra aandacht vragen. U bent welkom om hieraan

hebben navraag gedaan bij de gemeente. Het bleek
dat vergeten was om het aanduidingsbord te plaatsen,
dit wordt binnenkort hersteld. Misschien dat bij het
uitkomen van deze nieuwsbrief, het bord inmiddels is
geplaatst.

deel te nemen. De schouw is op zaterdag 26 mei, we
starten om 10.00 uur in de Schulenburch. Meld u even
aan via secretariaat@platformkamerik.nl.
Een andere wens van ons is dat het onderhoud van de
dorpskern op A-niveau wordt uitgevoerd. Dit is echter
een politieke kwestie, de gemeenteraad heeft
besloten dat alle onderhoud op B-niveau moet
worden uitgevoerd. Hiervoor zullen we dus de nieuwe
gemeenteraad moeten benaderen.

WoerdenWijzer
Bij WoerdenWijzer kunt u terecht voor al uw vragen
over zorg, inkomen en opvoeding. Kunt u in uw
dagelijks leven wel wat hulp gebruiken? Dan heeft u
misschien recht op ondersteuning door de gemeente.
Deze ondersteuning kan een (klein) praktisch
hulpmiddel zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand die u
ergens mee helpt.
Om u verder te kunnen helpen, geeft u
WoerdenWijzer eerst informatie over uw situatie. Dit
doet u door een aantal vragen te beantwoorden in een
zogenaamd Ondersteuningsplan. Zo wordt aan
WoerdenWijzer duidelijk wat de hulpvraag is. Nadat
WoerdenWijzer uw informatie heeft ontvangen,
nemen zij contact met u op. Voor het invullen van het
Ondersteuningsplan is een speciale website ingericht.
Hoe dit werkt en wat WoerdenWijzer voor u kan doen,
kunt u horen op de Openbare Vergadering van 17 mei.
In de tussentijd kunt u ook kijken op
www.woerdenwijzer.nl.

Elektrische oplaadpunten
Na de herinrichting van het Voorhuis verschenen er
twee elektrische oplaadpalen bij het parkeerterrein.
Eerst was onduidelijk wat het voor palen waren. Na
een keer uitproberen bleek: het zijn palen van PitPoint
MRA en ja, de elektrische auto kan hier opgeladen
worden. Vreemd dat er geen bord bij staat. We

Een aanbieder van oplaadpalen kan bij de gemeente
een aanvraag doen voor plaatsing van oplaadpalen op
door hen gewenste locaties. Zo’n aanvraag moet
natuurlijk gemotiveerd worden en voorzien van
tekeningen van de locatie. De gemeente beslist
uiteindelijk of plaatsing wordt toegestaan, hierbij
speelt de parkeerdruk op de locatie een belangrijke
rol.

Reconstructie Voorhuis
Op 30 april 2018 is Aannemingsbedrijf van Leeuwen
GWW B.V. in opdracht van de gemeente Woerden met
de werkzaamheden aan de Voorhuis gestart. De
voorlopige
planning
(afhankelijk
van
de
weersomstandigheden en de nutsbedrijven is deze
aan verandering onderhevig) gaat uit van twee fases.
Fase 1, de rioleringswerkzaamheden, vindt naar
planning plaats van 30 april tot en met 31 augustus.
Fase 2, straatwerk en groen, gaat van start op 1
september en wordt naar verwachting 14 december
afgerond.
Op
de
website
van
de
aannemer,
www.vanleeuwengww.nl, kunt u onder de button
“Informatie over de werkzaamheden in mijn buurt”
informatie over de voortgang van het werk vinden.
Meer contactinformatie is tevens aan de bewoners
van de Voorhuis per brief verstrekt.

Aannemer van de scholenbouw
bekend
Op woensdag 2 mei heeft de gemeente
bekendgemaakt dat aannemersbedrijf Kwakkenbos
B.V. het nieuwe schoolgebouw voor de Kamerikse
basisscholen De Wijde Blik en Eben Haëzer gaat
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bouwen. Dit Harmelense aannemersbedrijf scoorde
bij de aanbesteding het hoogst op de combinatie van
prijs, plan van aanpak, duurzaamheid en het creëren
van werkgelegenheid voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Deze zomer aan de slag
Het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw is
inmiddels definitief en de procedures voor het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn
afgerond. Deze zomer, na afloop van het
voetbalseizoen, kan de aannemer aan de slag op het
bouwterrein. Eerst volgt de herinrichting van de
voetbalvelden van v.v. Kamerik. In de tweede helft van
dit jaar kan vervolgens de eerste paal van het nieuwe
schoolgebouw geslagen worden. De oplevering is in de
tweede helft van 2019. Wanneer de scholen precies
hun intrek nemen in de nieuwe huisvesting, hangt af
van de detailplanning van de aannemer en zal in nauw
overleg met de scholen worden bepaald.
Landelijk en duurzaam
Passend bij het dorpse karakter van Kamerik krijgt de
nieuwbouw een landelijke uitstraling. Dit geldt ook
voor de openbaar toegankelijke buitenruimte, die
wordt vormgegeven als een speelerf met een groene,
parkachtige uitstraling. Het schoolgebouw wordt zeer
duurzaam: het is de eerste nul-op-de-meterschool in
de gemeente Woerden! Er is geen gasaansluiting en de
benodigde elektra wordt opgewekt door de
zonnepanelen. Verder is er in het ontwerp rekening
gehouden met toegankelijkheid voor iedereen.
Aantrekkende economie
Door de aantrekkende economie zijn de bouwprijzen
en levertermijnen flink gestegen. Betrokken partijen
(scholen, aannemer, gemeente en adviseurs) gaan
kijken welke aanpassingen mogelijk zijn om te zorgen
dat de scholencluster binnen het beschikbaar gestelde
krediet gebouwd kan worden.

Vragen uit
Vergadering

de

Vraag en antwoord: de route rond de vijver in de
Berkenlaan zorgt voor hoofdbrekens; automobilisten
die fietsers tegenkomen, bijvoorbeeld. Een oplossing
zou kunnen zijn dat een van de bewoners de bomen in
zijn tuin wil inkorten om het zicht te verbeteren.

Vraag en antwoord: een bewoner wijst op de kosten
van de speeltuin aan de Knotwilgenlaan terwijl er niet
veel verderop een speeltuintje ligt te verpauperen. De
bewoners van de Knotwilgenlaan zijn echter heel blij
met de speeltuin in hun straat.
Vraag: op 28 maart is er een informatieavond over de
Kanis. Is iedereen daar welkom of alleen bewoners van
de Kanis?
Antwoord: de bewoners van de Kanis krijgen een
uitnodiging. Er komt ook een aankondiging van op de
site van het Dorpsplatform, www.platformkamerik.nl.
Houd die in de gaten voor meer informatie.

Kamerikse Raadleden

Openbare

Tijdens de laatste Openbare Vergadering (27 februari)
is tijdens de rondvraag een aantal vragen gesteld. De
antwoorden hierop staan hieronder.
Vraag: bij wie kunnen we terecht met klachten?
Antwoord: Kamerikers met klachten kunnen
rechtstreeks contact opnemen met de gemeente.
Klachten lopen niet via het Dorpsplatform. Het
Dorpsplatform is er voor de collectieve belangen van
de bewoners. Op de site van het Dorpsplatform staat
een link naar de “meldlijn” van de gemeente.
6

Vraag: worden de wilgen op de Van Teylingenweg en
de Mijzijde nog geknot? Dit is inmiddels vier jaar
geleden en de tijd dringt (tot half maart). De
verlichting zit hier en daar helemaal tussen de takken.
Antwoord: de wethouder neemt de vraag mee of er
nog geknot gaat worden. De bomen zijn intussen voor
een deel geknot.

Op 21 maart gingen velen van ons stemmen voor een
nieuwe gemeenteraad. Op 29 maart werden de
gekozen raadsleden beëdigd. De onderhandelingen
over een nieuw college van burgemeester en
wethouders zijn nog in volle gang. Het is dus nog
afwachten wie onze nieuwe dorpswethouder wordt.
Kamerik wordt in de nieuwe raad goed
vertegenwoordigd. Twee Kamerikers en twee exKamerikers nemen een zetel in. John Boere
vertegenwoordigt de CDA, Arthur Bolderdijk (eerste
voorzitter van het Dorpsplatform) vertegenwoordigt

de lijst Van der Does. Daphne van der WindHoogeveen woont nu in Woerden, maar is geboren en
getogen in Kamerik; zij zit in de raad voor de Christen
Unie – SGP. Tot slot Florian Bos die de VVD
vertegenwoordigt en die zijn jeugd in Kamerik
doorbracht. Als Dorpsplatform wensen wij hen veel
wijsheid toe bij hun belangrijke taak!

Afscheid van juf Annelies van
Zoelen van cbs Eben-Haëzer
Op donderdag 29 maart nam juf Annelies afscheid van
de christelijke basisschool Eben-Haëzer. Ruim 27 jaar
was zij er werkzaam. Ze begon als leerkracht; ze werd
vervolgens remedial teacher en intern begeleider en
in 2008 directeur. Juf Annelies was een zeer gedreven,
enthousiaste en betrokken directeur met hart voor het
onderwijs. Na zoveel dienstjaren met toewijding en
een onvermoeide inzet voor de Eben-Haëzer en zoveel
Kamerikse kinderen mocht ze niet met stille trom
vertrekken.

van iedereen symbolisch haar schoolsleutel in. Juf
Annelies stond niet lang met lege handen. Van de
leerlingen kreeg ze een prachtig afscheidscadeau.
Daarna werd haar door de kinderen een mooi
zegenlied toegezongen.
Door een erehaag van leerlingen verliet zij het
schoolplein. Na deze laatste meters met high fives en
spontane knuffels van de kinderen werd er door de
ouders een luid applaus ingezet.
Juf Annelies wordt zeker gemist als directeur van de
Eben-Haëzer, maar iedereen gunt haar een nieuwe
uitdaging en wenst haar veel succes en plezier toe als
directeur van de Wilhelminaschool.

Jubileum De Cope
10 jaar geleden alweer werd De Cope in Kamerik
geopend, een prachtig wooncomplex voor senioren
met 39 huur- en koopappartementen. Een verrijking
voor ons mooie dorp en voor vele Kamerikers – en ook
voor niet-Kamerikers is het een heerlijke
woonomgeving gebleken. Wat is er mooier dan in een
veilige en beschermde omgeving de welverdiende
“oude dag” door te brengen, gezellig met
leeftijdgenoten?
Vele kopjes koffie zijn er gedronken, maar ook vele
klaverjas-boompjes en potjes Rummikub zijn er al
gespeeld. Is het niet in de gemeenschappelijk lounge
of het atrium, dan is het wel bij de dagbesteding.
Namens het bestuur en de bewoners van De Cope
willen wij u allemaal uitnodigen om het 10-jarig
bestaan op zaterdag 26 mei 2018 samen met ons mee
te vieren. U bent allen vanaf 14.30 uur welkom in De
Cope voor een drankje, een hapje en lekker luisteren
naar optredens van zanggroep 5 Beaufort én
Shantykoor Bravour uit Woerden.

In een versierde bakfiets werd zij op haar laatste
werkdag naar de school aan de Mijzijde gereden voor
een groots onthaal door alle leerlingen, leerkrachten
en belangstellende ouders. Vervolgens begon zij aan
een speciale “ik-vertrektocht” langs alle klassen van de
school. Aangezien juf Annelies niet van stilzitten
houdt, had iedere groep vrolijke activiteiten rond een
voor haar aansprekende vakantiebestemming
verzonnen.
Na de bijzondere trektocht was er voor de lekkere trek
een lunch met alle leerlingen van de school. Een grote
verrassing was de ijskar die de school ingereden werd.
Bestuursvoorzitter Annet Zwaneveld sprak lovende
woorden en juf Annelies leverde onder toeziend oog

We hopen u allemaal te mogen begroeten!
Namens het bewonerscomité van De Cope
Berkenlaan 51, Kamerik
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
17 mei 2018 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen
3. Buurtpreventie/veiligheid
4. WoerdenWijzer
5. Aanpak groenonderhoud
6. Voortgang Kanis
7. Aankomende woningbouw Kamerik en Kanis
8. Overige MOP-projecten 2018
 Voorhuis
 Nieuwe school
 Park Mijzijde
9. Rondvraag

Dorpsplatform Kamerik
Leden Dorpsplatform Kamerik
Ko Droogers, voorzitter
Jan Zwaneveld, vice-voorzitter,
infrastructuur & bouw
Map Brouwer, secretaris
Teun Los, penningmeester
Pim Kruger, De Kanis
Els Kwakkenbos,
dorpsactiviteiten
Leo Molenaar, groen
Charissa Verbon, nieuwsbrief &
website
Commissie Verkeer
Dick Verschoor, voorzitter
Wibe van Vliet
Koos van der Laan
Els Kwakkenbos
Peter Rijnbeek, adviseur
Redactie nieuwsbrief
Charissa Verbon
Map Brouwer

Gemeente Woerden
Hans Haring, dorpswethouder
Ella Launspach,
dorpsambtenaar

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een gratis
uitgave van het Dorpsplatform
Kamerik en is voor alle
bewoners van Kamerik.

Kopij plaatsen?
Heeft u nog leuke of interessante artikelen of mededelingen voor de
Nieuwsbrief? Stuur ze dan naar charissa.verbon@gmail.com. De
redactie bekijkt dan of uw inbreng geplaatst kan worden.

Website Dorpsplatform
Kijk voor actueel Kameriks nieuws op: www.platformkamerik.nl. Op
deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
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Correspondentieadres:
Dorpsplatform
Kamerik,
De Werf 22, 3471 DB Kamerik
E-mail:
secretariaat@platformkamerik.nl
Website:
wwwplatformkamerik.nl

