Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Van de voorzitter
Dorpsvisie vastgesteld
Het Algemeen bestuur van het Dorpsplatform heeft 25
september de tekst van de Dorpsvisie en het
bijbehorende Actieplan vastgesteld. Een werkgroep
bestaande uit Manuela Wiltenburg, Jan van Es, Jan
Zwaneveld en ondergetekende hebben hier het
afgelopen jaar aan gewerkt.
In de visie staat waar we ons de komende jaren voor
willen inzetten als Dorpsplatform Kamerik. Dit is
gebaseerd
op
de
dorpsenquête
en
een
brainstormavond die vorig jaar gehouden is tijdens de
Openbare Vergadering. In de Dorpsvisie staan veel
wetenswaardigheden over ons dorp rond de thema’s
wonen en recreatie; verkeer, vervoer en
bereikbaarheid;
openbare
ruimte
en
omgevingskwaliteit; maatschappelijke voorzieningen;
zorg en welzijn; economie, bedrijvigheid en landbouw.
In het Actieplan staan concrete acties die we zelf willen
uitvoeren of zaken die we met anderen, met name de
gemeente, voor elkaar willen krijgen.
Bent u al nieuwsgierig? De Dorpsvisie wordt
gepresenteerd tijdens de komende Openbare
Vergadering op 30 oktober. Momenteel worden de
twee onderdelen opgemaakt tot aantrekkelijke boekjes
en na 30 oktober zijn ze te downloaden via onze
website, www.platformkamerik.nl.
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verkeersveiligheid bij de Van Leeuwenbrug (bij het
Dorpshuis). Het riet langs de Van Teylingenweg was zo
hoog dat je het verkeer niet kon zien aankomen. Zelf
heb ik ook ervaren dat er een brommer met grote
snelheid vanuit het dorp kwam, die ik pas op het laatste
moment zag. Het ging net goed! Een geluk bij een
ongeluk is dat er niet snel gereden wordt op dit
kruispunt vanwege de kuilen in de weg bij de brug.
We hebben er bij de gemeente sterk op aangedrongen
dit riet te maaien en zelfs gedreigd dit zelf te doen als
het niet snel zou gebeuren. Dat hielp! Het riet is weg en
nu zie je het verkeer weer goed aankomen. Dat moet
volgend jaar anders, het riet moet in ieder geval bij
kruispunten beter en eerder gemaaid worden. Daar
zullen we ons als Dorpsplatform voor inzetten.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is altijd een belangrijk onderwerp
voor het Dorpsplatform. We hebben hiervoor een
aparte commissie ingesteld, maar ook verschillende
andere inwoners denken met ons mee. Zo bepalen we
samen met de inwoners waar we de Smiley
snelheidsmeter neer hangen en recentelijk hebben we
verschillende klachten van inwoners gehad over de
Agenda Kamerik
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Openbare Vergadering
Verlichtingsactie Sleutelclub
Sinterklaasintocht
Kamerik Proeft Wintereditie
Verenigingsspel

Wat de kuilen bij de brug betreft hebben we ook al een
paar keer aan de bel getrokken bij de gemeente.
Toegezegd is dat de reconstructie van dit kruispunt na
de vakantie zou starten. Achteraf hadden we natuurlijk
moeten vragen welke vakantie bedoeld werd, maar we
hopen dat het voor de winter in ieder geval klaar is. Het
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verbaasde ons wel dat er geen klachten bij de gemeente
hierover binnengekomen zijn. Aan de weg te zien zijn er
toch verschillende auto’s op het asfalt gestuiterd. Zie
voor meer informatie het artikel van de
Verkeerscommissie hieronder. Als iemand door de
kuilen bij de brug schade heeft opgelopen: melden bij
de gemeente en stuur een kopietje naar
secretariaat@platformkamerik.nl.
Ander nieuws over verkeersveiligheid is dat de mensen
van de Sleutelclub op de middag van 1 november weer
voor de PLUS klaarstaan om de fietsverlichting te
repareren met materiaal dat gratis door de ANWB
beschikbaar is gesteld. Dit jaar zijn er ook
spaakbeschermers beschikbaar voor mensen die
kinderen achterop de fiets vervoeren.

Tijdens de komende Openbare Vergadering willen we
de toekomst van de Van Teylingenweg bespreken. Het
groot onderhoud van het deel voorbij De Kanis was door
de gemeente op de lange baan geschoven vanwege een
studie naar het veenweidegebied, waar deze weg een
belangrijke rol in speelt. De toename van het
landbouwverkeer, zowel in aantal als in afmetingen,
staat op gespannen voet met de veiligheid van fietsers
op de Van Teylingenweg. Tijdens de Openbare
vergadering worden oplossingen gepresenteerd voor
de toekomst van het gebied rond de Van Teylingenweg
en kunnen de aanwezigen in een interactief proces hun
mening geven. Het belooft dus een interessante
vergadering te worden!
Samenstelling Dorpsplatform
Na zich een periode van 4 jaar voor de Kamerikers te
hebben ingezet, zullen Manuela Wiltenburg en Hans
van ’t Hoofd afscheid nemen van ons Dorpsplatform.
Beiden hartelijk bedankt voor jullie inzet! Manuela was
ook lid van het Dagelijks Bestuur, als plaatsvervangend
voorzitter. Deze plek wordt na 1 januari 2018 ingevuld
door Jan Zwaneveld. We zoeken nog opvolgers voor de
beide leden. Stuur even een mailtje naar ons
secretariaat als u geïnteresseerd bent of iemand weet.
Ko Droogers – voorzitter
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Nieuws Verkeerscommissie
Het is alweer een jaar geleden dat wij een stukje
plaatsten over de nieuwe situatie die bij de van
Leeuwenbrug gaat ontstaan. Zoals we inmiddels
allemaal hebben kunnen zien, is de aanleg nog steeds
niet begonnen. Problemen rond de NUTS leidingen
zouden hieraan ten grondslag liggen. Wel is er door de
ophoging van het Overstek bij de aansluiting naar de
brug een forse kuil ontstaan. Vooral lage of lange
weggebruikers hebben hier last van, getuige de vele
krassen op het asfalt. Als platform hebben we dit
doorgegeven tijdens het overleg met de gemeente en
gevraagd om een tijdelijke oplossing. De gemeente
heeft echter formele klachten nodig om tot actie te
kunnen overgaan. Kamerik blijkt heel gemoedelijke
inwoners te hebben: tot op heden is er geen enkele
klacht ontvangen. Omdat het nog onduidelijk is
wanneer de werkzaamheden beginnen willen wij
iedereen die last ondervindt oproepen een klacht
hierover bij de gemeente Woerden in te dienen. Dit kan
eenvoudig via de website van Woerden –
www.woerden.nl – onder de categorie “inwoners” en
“uw melding, klacht of tip”.
De nieuwe Verkeersvisie 2030 van Woerden is recent
aan de raad gepresenteerd. Eén van de punten hierin is
het bevorderen van goede fietsverbindingen. Mede
daarom willen we vragen het fietspad van Kamerik naar
Woerden te verbreden van 2,5 naar 3 meter. Hier zijn
richtlijnen voor en wij denken dat de piekbelasting
ruimschoots voldoet aan de gehanteerde normen voor
deze verbreding. Extra aandachtspunt hierbij is de
geplande bouw van een loods bij de restauratie van het
oude stoomgemaal aan de Mijzijde. De bocht in het
fietspad zal hierdoor nog iets scherper worden. Als
platform hebben we gevraagd extra aandacht te
besteden aan de fietsveiligheid rond deze nieuwe
situatie. Ook is het noodzakelijk dat de verlichting langs
het hele fietspad aanzienlijk verbeterd wordt.
Tenslotte was er onduidelijkheid voor auto’s en fietsers
rond de Meidoornlaan en Berkenlaan. In principe is de

Berkenlaan bij het fonteintje eenrichtingsverkeer.
Daardoor verwacht je als automobilist geen fietsers
tegen te komen. In de praktijk gebeurt dit echter wel.
Binnenkort wordt op ons verzoek een bord
“uitgezonderd voor fietsen” geplaatst. We hopen dat
het autoverkeer hierdoor beter rekening zal houden
met tegemoetkomende fietsers.

Groen nieuws
Onze Groencommissie informeert u graag over een
aantal ontwikkelingen op groen gebied.

Onderhoudsniveau Kamerik
De gemeenteraad van Woerden heeft bepaald dat het
onderhoud in de hele gemeente op niveau B moet
liggen. Dit houdt voornamelijk in dat de openbare
ruimte er overal netjes uit moet zien, maar niet perse
perfect.
Het Dorpsplatform heeft het afgelopen jaar weer
meerdere klachten ingediend en de zaken met de
dorpswethouder besproken tijdens de vergaderingen.
Helaas is het ons niet gelukt om het niveau op het
gewenste en afgesproken B-niveau te krijgen.
Komende winter hebben wij een afspraak met de
"Procesmanager meldingen openbare ruimte
Woerden" en hopen voor volgend jaar betere
afspraken te maken.
Een kleine opsomming van de onderwerpen die aan de
orde moeten komen:
 Maaibeleid: kortgras, langgras, rietkragen en
de voetbalveldjes aan de Kanis en Overstek
moeten gemaaid worden. Over het maaibeleid
hebben wij de vorige nieuwsbrief ook bericht.
De gemeente heeft ons echter verteld dat de
aannemer afgelopen jaar dit werk niet aan kon.
 De Kanis: wat voor onderhoud voor en tijdens
de renovatie gepleegd zal worden moet
duidelijk zijn. Het antwoord dat we nu
gekregen hebben is dat na de renovatie –
precieze duur nog onbekend – alles weer op
orde gebracht zal worden.
 Plantsoentjes: het onderhoud is nu ver
beneden het gewenste B niveau. Alleen het
Hallehuis en Overzicht zijn in orde; deze





stukken zijn voor één jaar uitbesteed aan een
extern bedrijf. Dit geldt alleen voor 2017.
Beschermd dorpsgezicht: het Dorpsplatform
wenst dat het Kameriks dorpscentrum, net
zoals het centrum van Woerden, op A-niveau
komt. Dit houdt dus in dat een renovatie
gewenst is.
Bomenplan: de gemeente heeft recent pas het
conceptplan aan het platform gestuurd.
Binnenkort zal de Groencommissie samen met
de betreffende ambtenaar een rondgang langs
de bomen maken. De gemeente heeft al
aangegeven dat het herplanten van bomen
moet wachten tot een definitief plan. De
plantsoentjes langs de kademuren zijn wel
sowieso renovatievakken.

Gemeentelijke klachtenlijn
Wij willen u vragen om zoveel mogelijk misstanden te
melden via de gemeentelijke klachten- en tiplijn. Hoe
meer gegronde klachten bij de gemeente terecht
komen, des te serieuzer er naar onze standpunten
geluisterd wordt.
Een voorbeeld gaat over de hondenlaatvelden. De
prullenbak bij uitlaatveld Park Mijzijde is wel op
verzoek teruggeplaatst. Er is echter nog geen budget
voor een halfverhard pad op het veld bij de Spruitweg.
Hoe meer mensen dit aanvragen via de tiplijn, hoe
hoger de prioriteit aan getoond wordt.

Verhuizing GGD
Het Dorpsplatform Kamerik is door GGD Utrecht
geïnformeerd over het feit dat GGD-locatie Overstek 2c
in Kamerik gaat verhuizen naar twee nieuwe locaties.
Per 1 september 2017 zijn de nieuwe adressen:
 Locatie Kamerik, voor het wekelijkse
inloopspreekuur (vrijdag van 13.30 tot 14.00
uur), bij kinderopvang Klein Kamerik,
Handelsweg 18, 3471 DZ Kamerik.
 Locatie Hofpoort, voor het consultatiebureau in
het Zuwe Hofpoort, Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden.
De locatie Kamerik, Overstek 2c is al sinds 31 augustus
2017 gesloten. Voor een afspraak op de nieuwe locatie
Hofpoort ontvangt u bij bezoek aan deze locatie
per keer een uitrijkaart voor het parkeerterrein van
Hofpoort.
Wat betekent dit voor ouders en kinderen? Sinds 1
september 2017 zijn er meer dagdelen beschikbaar voor
het maken van afspraken op het consultatiebureau en
voor afspraken op indicatie.
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Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met
het Service Center. Zij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 0334600046.
Of
stuur
een
e-mail
naar
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Melden defecte verlichting
We gaan de winter weer tegemoet. De gemeente vraagt
u graag om mee te helpen openbare defecte verlichting
te traceren, zodat we veilig en verlicht de winter door
komen.

Vervolg
Helaas is de aanleg van glasvezel hiermee nog niet
verzekerd. Naar aanleiding van de interessepeiling
wordt er nu geïnformeerd bij mogelijke leveranciers.
Hierna komt er een tweede interessepeiling, deze keer
niet voor de aanleg zelf, maar voor het inschrijven bij de
diensten (TV, internetabonnementen, e.d.) van een
service provider. Alleen als hier ook minimaal 60
procent van de bewoners in het buitengebied
deelneemt, zal er glasvezel aangelegd worden.

Hoe meldt u defecte verlichting? Als u een defecte
lantaarnpaal ziet, noteert u dan alstublieft het nummer
van de lantaarnpaal en het huisnummer van het
dichtstbijzijnde huis. U kunt deze informatie doorgeven
aan de gemeente door te bellen naar 14 0348, door te
mailen naar openbareverlichting@woerden.nl, of via
het meldingspunt klachten op www.woerden.nl.
De aanleg start zodra het tweede doel bereikt is. Tussen
de eerste registratie van belangstelling en de
zogenaamde finale vraagbundeling (van de diensten) zit
een relatief lange periode van minimaal 6 tot
8 maanden. In deze periode gaat de aanleggende partij
vergunningen regelen bij het waterschap, gemeente en
andere partijen.

Initiatief snel internet in het
buitengebied
In de vorige nieuwsbrief en op de website hebben wij u
geïnformeerd over het initiatief van de provincie
Utrecht, “Snel internet in het buitengebied UtrechtWest”. Dit is een project van het Programmabureau
Utrecht-West en 12 gemeenten – waaronder de
gemeente Woerden – om de aanleg van glasvezel in het
buitengebied te realiseren.
Resultaat interessepeiling
Het was heel belangrijk dat veel bewoners van het
buitengebied hun interesse voor de aanleg van glasvezel
toonden. De gemeente heeft aangegeven dat een
deelname van minimaal 60 procent in het buitengebied
nodig was om een reëel gesprek met de leveranciers te
kunnen voeren. Gelukkig is dit eerste doel behaald: wel
74 procent van de huishoudens die in aanmerking
kwamen heeft zichzelf ingeschreven!

Zodra het Dorpsplatform meer informatie heeft, zullen
we dat aan u laten weten. In de tussentijd kunt u voor
meer informatie kijken op de website van het initiatief
– www.snelinternetutrecht-west.nl – of uw vragen
stellen via info@snelinternetbuitengebied.nl.

Neem een OV-dag
Graag attenderen we u op een leuk probeeraanbod:
Neem een OV-dag. Geen zin meer in files?
Goedopweg, het
samenwerkingsverband
van
overheden en werkgevers om de regio MiddenNederland bereikbaar te houden, biedt automobilisten
de kans om het openbaar vervoer eens uit te proberen.
Zo kunnen deelnemers zelf ervaren of het OV een goed
alternatief voor de auto is.
U kunt de OV-dag app downloaden om u aan te melden.
Met elke OV-reis spaart u voor cadeaus. In de daluren
ontvangt u extra cadeaupunten en voor uw eerste OVdagen krijgt u een tegemoetkoming van 20 euro. Wilt u
ook de voordelen van het OV ervaren? Meld u nu aan
via www.ovdag.nl en start met sparen!
Neem een OV-dag is een initiatief van Goedopweg. In
Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten
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Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie
van Infrastructuur & Milieu en de werkgevers in de regio
(verenigd in de U15) samen aan een goede
bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio MiddenNederland.

Vrijwilligershulp voor u!
Het Netwerk Vrijwilligershulp voor u! wil graag dat meer
inwoners van Woerden weten dat ze gebruik kunnen
maken van hulp door vrijwilligers.
Mensen kunnen vaak wel wat hulp gebruiken:
praktische hulp, even praten met iemand, iemand die
meedenkt of ze meenemen op een uitstapjes of naar
een afspraak. Vaak kunnen mensen terecht bij familie,
buren en kennissen. Soms echter niet en dan is het fijn
dat inwoners terug kunnen vallen op organisaties in de
gemeente Woerden die vrijwilligershulp bieden.
Deze vrijwilligers zijn betrokken en deskundig, hebben
tijd voor mensen en hun zorgen. De vrijwilligers zijn
gespecialiseerd in het werk dat zij doen. De organisaties
kunnen inwoners vrijwillig en vaak kosteloos
ondersteunen bij alle vragen op het gebied van zorg,
welzijn en zelfredzaamheid.
Voorbeelden van organisaties die aangesloten zijn bij
Vrijwilligershulp voor u! zijn AutoMaatje Woerden,
Inclusie Woerden, Slachtofferhulp Nederland en Welzijn
Woerden. Alle organisaties en meer informatie over
Vrijwilligershulp voor u! is te vinden op internet,
namelijk op www.vrijwilligershulpvooru.nl.

Werkzaamheden
aan
Grechtkade afgerond

de

Houdt u van wandelen in de omgeving? De afgelopen
juni begonnen werkzaamheden aan de Grechtkade zijn
inmiddels afgerond. Nu de kadeverbeteringen van de
Grechtkade en 's Gravensloot klaar zijn, ligt de focus op
het onderhoud van de nieuwe situatie. De kade is sinds
september weer te bewandelen.
U kunt in de kolom hiernaast zien wat voor werk er
precies gedaan is aan de Grechtkade.

Kamerik Proeft Zomereditie
Zaterdag 26 augustus was het groot feest in Kamerik
tijdens Kamerik Proeft. Het weer was fantastisch en heel
veel Kamerikers waren dan ook weer te vinden op het
gezellig ingerichte dorpsplein. De stemming was
optimaal. De organisatoren van Kamerik Proeft, de
Kamerikse ondernemers en de muzikanten hadden
weer enorm hun best gedaan om er een onvergetelijk
evenement van te maken.
Zo kon men genieten van de lekkerste hapjes, heerlijke
wijnen, lekkere ijsjes en poffertjes of een goed getapt
biertje. De pannenkoeken die werden gebakken door
vrijwilligers van “Kamerik bouwt voor Oeganda” hadden
ook weer gretig aftrek. Hiernaast waren er voor de
kinderen ook nog diverse andere leuke activiteiten,
zoals
de
klimtoren,
het
springkussen en schminken, en natuurlijk ontbrak de
Sleutelclub niet, waar de kinderen hun creativiteit kwijt
konden.
Gelukkig konden we deze keer ook weer rekenen op
hulp
van
Purple
Haze,
Rabobank,
Ondernemingsvereniging
Kamerik-Kanis,
Dorpsplatform Kamerik, Makon, Kinderopvang Klein
Kamerik, Pluk Ontwerpbureau, Autobedrijf Wil van der
Tol, Erik Wiltenburg en Onderlinge Verzekeringen.
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Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk kunnen we volgend
jaar weer een beroep op jullie doen.
Ook dit jaar hebben we weer kunnen genieten van de
prachtige plantenbakken. Veel bewoners aan de
Wetering hebben er voor gezorgd dat de planten er
weer uitstekend bij hingen. Daarvoor onze hartelijke
dank. Hopelijk kunnen we nog even tot de winter ingaat
hiervan genieten. Natuurlijk hopen we volgend jaar
weer deze bakken te kunnen aanschaffen. Hiervoor
houden wij op de Kamerik Proeft wintereditie weer een
verloting. Wij rekenen op u.

2014 - Henk en Nellie van Vliet
2015 - Tonnie Slootjes
2016 - Conny Hoogendoorn en Sandra van
Weerdenburg

Ook dit jaar reiken we de prijs uit tijdens de jaarlijkse
Kamerik Proeft Stamppot op 13 januari 2018. Bent u er
ook bij?
Namens Commissie Kameriker van het Jaar –
Conny Hoogendoorn, Sandra van Weerdenburg, Els
Kwakkenbos en Ko Droogers

Openbare vergadering
Graag zien we iedereen terug op de jaarlijkse Kamerik
Proeft Wintereditie, op zaterdag 13 januari 2018.
Namens Kamerik Leeft en Team Kamerik
Proeft – Els Kwakkenbos

Oproep Kameriker van het Jaar
Wie wordt Kameriker van het Jaar 2017? Kent u een
persoon/groep die:
 zich inzet voor (de bewoners van) Kamerik?
 zich verdienstelijk maakt voor ons mooie dorp?
 u wilt voordragen voor de prijs Kameriker
van het jaar?
Stuur dan vóór 1 december 2017 een email naar
secretariaat@platformkamerik.nl met de volgende
gegevens:
1. Voor- en achternaam van de persoon/groep die
u voordraagt.
2. De reden waarom u deze persoon voordraagt.
3. Uw naam en contactgegevens (tel. nr.).
Winnaars afgelopen jaren:
2009 - Kees Romijn
2010 - Cor van der Meer †
2011 - Alfons van Leeuwen
2012 - Maarten Verkleij
2013 - Wil de Valk
6

De agenda voor de vergadering op maandag 30 oktober
vindt u op de laatste pagina. In het artikel Van de
Voorzitter heeft u al kunnen lezen over een tweetal
interessante agendapunten: de Dorpsvisie en de aanpak
van het Veenweidegebied. Voor dit laatste onderwerp
komt de projectleider Roelof Westerhof naar onze
vergadering. Van de gemeente verwachten we uitleg
over de stand van zaken van komende onderhouds- en
bouw projecten.
De laatste stand van zaken rond de mogelijke bouw van
Seniorenwoningen in Kamerik Noord zal worden
toegelicht door Jan Zwaneveld en Dick Verschoor neemt
de Verkeerszaken met ons door.

Antwoorden van de gemeente
Tijdens de laatste Openbare Vergadering is er een
aantal vragen aan de gemeente gesteld. De antwoorden
hierop staan op de volgende pagina vermeld.
Park Mijzijde
Vraag: Kan er verlichting komen?
Antwoord gemeente: de vakambtenaar is op locatie
gaan kijken: verlichting is niet noodzakelijk vanwege de
open structuur en de aanwezige omgevingsluminantie.
Groot onderhoud Park Mijzijde
Vraag: wat houdt dit in?
Antwoord gemeente: het gaat om drie bruggen in het
park die groot onderhoud nodig hebben. De

voorbereiding van het project start in 2017, de
uitvoering in 2018.

scholenbouw in een eindfase te brengen. U hoort er
meer over als hun actieplannen gereed zijn.

Oortjespad, klachten
Vraag: waar kunnen klachten gemeld worden over
Oortjespad?
Antwoord gemeente: dat kan via
www.recreatiemiddennederland.nl of
info@recreatiemiddennederland.nl en / of via 030297400.

Welzijnsconsulent Kamerik

Save the date: Verenigingsspel
Een kort bericht van de
ondernemersvereniging Kamerik
– Kanis: u kunt 3 februari 2018
alvast in de agenda noteren. Op
deze
avond
wordt
het
verenigingsspel weer gehouden.
Meer informatie volgt nog in de
volgende nieuwsbrief of voor
eerdere deelnemers via e-mail.

CDHope bouwt voort in Chawolo
Al heel veel Kamerikers zijn in Chawolo geweest.
Volgend jaar gaan er weer 12 Kamerikers hun steentje
bijdragen aan de ontwikkeling van het dorp.
CDHope heeft in de achterliggende maanden in diverse
plaatsen actie gevoerd en vermogensfondsen
aangeschreven voor steun om kwalitatief onderwijs in
Chawolo in Oeganda mogelijk te maken. Ook heeft zij
met succes een beroep gedaan op Wilde Ganzen voor
ondersteuning van het prachtige onderwijs project.
Omdat het onderwijsproject van CDHope een positieve
uitwerking heeft op de plaatselijke bevolking en scholen
in de omgeving heeft Wilde Ganzen positief gereageerd
op het ondersteuningsverzoek. Wilde Ganzen
ondersteunt met 50% het geworven bedrag van
CDHope. Daardoor kan CDHope voor €71.500,00
nieuwe schoollokalen gaan bouwen.
Tijdens Koningsdag dit jaar hield CDHope een actie om
het gebruik van solarlampen voor de bevolking mogelijk
te maken. De actie bestond uit een verloting, kaart en
bijouterie verkoop en maakte het mogelijk om 100
lampen naar Oeganda te gaan sturen. Gelukkig is
CDHope op tijd bekend geworden met de hoge
invoerkosten in Oeganda. CDHope zoekt nu naar
mogelijkheden om de lampen tegen aanvaardbaar
tarief bij de bevolking van Chawolo te krijgen.

De welzijnsconsulenten van Welzijn Woerden bieden
informatie en onafhankelijk advies over voorzieningen
op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën.
Daarnaast bieden zij kortdurende ondersteuning op het
gebied van participatie en zelfredzaamheid. Denk hierbij
aan het uitbreiden van sociale contacten; verminderen
van eenzaamheid; zoeken en vinden van passende
activiteiten of vrijwilligerswerk; inzetten van het eigen
sociaal netwerk; zoeken naar oplossingen voor
praktische vragen (bijv. administratie, tuin, vervoer,
boodschappen).
Samen met u zoeken we naar mogelijke oplossingen in
uw eigen wijk of dorp, of daarbuiten. Hieraan zijn geen
kosten verbonden.
Informatie of aanmelden? Neem contact op met
Welzijn Woerden op telefoonnummer 0348 – 421101.
Of direct met een van de welzijnsconsulenten:
De
welzijnsconsulent
voor
Kamerik
is
Saska de Jonge, telefoonnummer 06-34657622.
E-mail: s.dejonge@welzijnwoerden.nl.

Verlichtingsactie Sleutelclub
Afgelopen winter heeft 67 procent van de Nederlanders
een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door
fietsers zonder licht. Daarom komen de Sleutelclub en
het Dorpsplatform in actie om te zorgen dat de
Kamerikers met goede fietsverlichting op pad gaan.
Fietsverlichting is erg belangrijk, want de kans op een
aanrijding daalt daarmee met 20 procent.
De Sleutelclub heeft van de ANWB Lichtbrigade een
toolkit gekregen om onder andere de fietsverlichting
mee te controleren en eventueel te repareren. Dit jaar
kunnen mensen die kinderen achterop de fiets
meenemen ook een set spaakbeschermers krijgen,
waarmee voorkomen wordt dat kindervoetjes tussen de
spaken komen.
Is uw fietsverlichting niet in orde? Kom dan 1 november
tussen 2 en 4 uur ‘s middags naar de PLUS; voor de
winkel staat een tent waar uw verlichting gerepareerd
wordt.

De groep Kamerikers die in de zomer van 2018 naar
Chawolo gaat, wil graag acties organiseren om de
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AGENDA
Openbare Vergadering Dorpsplatform Kamerik
30 oktober 2017 aanvang 20.00 uur
Locatie: Schulenburch
1. Opening
2. Mededelingen
3. Stand van zaken diverse projecten
 Bouw nieuwe school
 Kanis
 Pastorielaantje
 Seniorenwoningen
 Voorhuis
Toelichting door de gemeente
4. Toekomst Veenweidengebied
Toelichting door Roelof Westerhof
5. Dorpsvisie
Toelichting door Ko Droogers
6. Verkeerszaken:
 Wethouder Van Leeuwenbrug
 Fietspad tussen Kamerik en Woerden
Toelichting door Dick Verschoor
7. Rondvraag

Dorpsplatform Kamerik
Leden Dorpsplatform Kamerik
Ko Droogers, voorzitter
Map Brouwer, secretaris
Teun Los, penningmeester
Manuela Wiltenburg, vice
voorzitter
Els Kwakkenbos,
dorpsactiviteiten, educatie
kinderboerderij
Hans van 't Hoofd, ouderen
Leo Molenaar, groen
Charissa Verbon, nieuwsbrief &
website
Jan Zwaneveld, infrastructuur
& bouw
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
Jacqueline Scheenstra,
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

