Dorpsplatform Kamerik
Voor alle Kamerikse belangen

Verslag Openbaren Vergadering van 27 februari 2018 in de Schulenburch te
Kamerik
Aanwezig namens de gemeente: wethouder Hans Haring, Roelof Westerhof, Jeska Jansen
1. Opening
Voorzitter Ko Droogers opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen vanuit het Dorpsplatform
 Ella Launspach is de nieuwe dorpsambtenaar. Vanavond is zij wegens ziekte verhinderd.
 Pim Kruger komt het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform versterken. Vanavond is hij
afwezig omdat hij met vakantie is.
 Jan Zwaneveld staat bij punt 7 op de agenda voor een toelichting op de
woningbouwplannen Kamerik en Kanis. Jan is op vakantie. Wethouder Haring neemt dit
punt over.
 De gele bollen tegenover de PLUS zijn verwijderd. Dank daarvoor.
 Bij de huisartsenpost is een gevelkluis met een openbare AED opgehangen die continu
beschikbaar is. De huisartsen hebben hun AED hiervoor beschikbaar gesteld. Bij een
noodoproep via 112 krijgen burgerhulpverleners in de buurt een sms met de pincode van
de gevelkluis. De pincode is ook bekend bij de kerken en bij De Herberg.
 Op verzoek van het Dorpsplatform en ter bevordering van de veiligheid zijn de paaltjes op
het fietspad bij Park Mijzijde verwijderd. En nu maar hopen dat automobilisten daar geen
misbruik van maken.
 Zoals vermeld in de Nieuwsbrief van januari 2018 worden er redactieleden gezocht voor
een Kamerikblad. Het Dorpsplatform, de Ondernemersvereniging en Kamerik op de Kaart
willen hierin samenwerken. Er wordt ook gewerkt aan een Kamerikwebsite.
 De openstaande rondvraagpunten uit de vorige vergadering zijn beantwoord in de
Nieuwsbrief van januari 2018.
3. Voorstellen nieuwe wijkagent Daphne Sturkenboom
Daphne Sturkenboom stelt zich voor. Daphne, Jeroen van Beek en John van Kleinwee zullen
regelmatig in Kamerik en bij het Dorpsplatform aanwezig zijn. In de volgende Openbare
Vergadering willen zij graag met de bewoners praten over de mogelijkheden van een buurtapp.
De voorzitter wenst Daphne veel succes namens het Dorpsplatform.
4. Provinciale wegen
Toelichting door Jesse Ooijevaar, beleidsmedewerker en projectmedewerker provincie Utrecht,
afdeling Mobiliteit.
Jesse geeft een presentatie. Deze komt op de website van het Dorpsplatform te staan.
Er wordt momenteel een quickscan uitgevoerd voor klein onderhoud aan de N405 (De N405
begint in Woerden als Oudelandseweg, wordt vervolgens Kruipin. In Kamerik heet de weg eerst
Van Teylingenweg en gaat daarna over in de Spruitweg voordat de weg aansluit op de N212.). De
asfaltlaag van het gedeelte van de Enschedeweg tot aan de Kruipin wordt vervangen. De snelheid
gaat van 80 naar 60 km voor de hele N405 i.v.m. de veiligheid. De verkeersintensiteit van 7.000 tot
9.000 voertuigen per dag in twee richtingen maakt het aanpassen van de snelheid noodzakelijk.
Het gedeelte waar nu nog 80 km mag worden gereden wordt anders ingericht, het wordt één
strook zonder middenstreep. De voorrangssituatie wijzigt niet. Het verkeer op de N405 heeft
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voorrang. Het Dorpsplatform meldt nog eens dat zij voorstander zijn van een rotonde op de
splitsing Spruitweg / Enschedeweg.
De fietsstroken op de N405 blijven bestaan, maar worden misschien iets ingekort, niet meer
helemaal tot aan Geestdorp, zodat het minder uitnodigt om er te rijden. Het heeft de voorkeur als
het fietsverkeer via de Mijzijde (fietspad) gaat.
Voor de overige aanpassingen, voornamelijk ten behoeve van het fietsverkeer, verwijzen we naar
het overzicht in de presentatie.
Eind maart 2018 wordt het technisch ontwerp aan het Dorpsplatform gepresenteerd.
Na goedkeuring door Gedeputeerde staten zullen de werkzaamheden in 2019 worden uitgevoerd.
Vragen / antwoorden / opmerkingen:
 Bij een verkeersintensiteit van meer dan 7.000 bewegingen per dag zijn geen tractoren op
provinciale wegen toegestaan (op de N212 dus geen tractoren).
 Jesse legt uit waarom het busje dat bij het Oortjespad in de sloot was gewaaid daar tijdens de
avondspits weer uit is gehaald, wat voor een enorme verkeerschaos zorgde. De reden was dat
er sprake was van een lekkende dieseltank waardoor de berging moest plaatsvinden zodra er
een berger beschikbaar was. Dat was toevallig tijdens de spits.
 Er wordt aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid op de Lange Meentweg, vanaf Woerdens
Verlaat.
5. Stand van zaken Veenweidegebied
Toelichting door Roelof Westerhof, projectleider in opdracht van de gemeente Woerden
Roelof geeft een presentatie die op de website van het Dorpsplatform komt te staan.
In oktober 2017 zijn er verschillende oplossingen bekeken op wenselijkheid en haalbaarheid. Er is
helaas nog niet veel voortgang geboekt. Zodra zaken gaan lopen komt hij daarmee terug bij het
Dorpsplatform.
Vragen / antwoorden / opmerkingen:
 De structurele aanpak van de Van Teylingenweg is een zaak van de gemeente. Die hoeft toch
niet tot 2020 te duren?
Wethouder Haring gaat na wat de afspraken zijn over de termijn voor de structurele aanpak en
laat die aan het Dorpsplatofrm weten. Deze informatie wordt dan opgenomen op de website
en in de Nieuwsbrief.
 De kosten voor de Van Teylingenweg worden straks naar draagkracht verdeeld tussen de
gemeente, de boeren, Waterschap en ADSR.
 De ruilverkaveling staat op de planning voor 2018 / 2019. Het ruilplan ligt er al en de wil is er
bij de provincie. Het is alleen de vraag of het mag.
6. Stand van zaken Kanis
Toelichting door Alexandra Braas, gebiedsmanager firma Bunnik
Er lopen verschillende vergunningsaanvragen; voor het kavelpad en voor een tijdelijke brug over
de Wetering. In maart 2018 besluit de gemeente of de vergunning voor het werk wordt verleend,
dan volgen er zes weken waarin bezwaar kan worden ingediend.
De bezwaren ten aanzien van het kavelpad zijn ongegrond verklaard. De indiener is echter in
beroep gegaan, komende maand beslist de rechtbank of de uitspraak terecht is. Worden de
bezwaren terecht verklaard dan volgt een bodemprocedure en duurt het nog een jaar voordat het
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pad er komt. Worden de bezwaren onterecht verklaard dan kunnen de werkzaamheden over een
maand van start gaan, en dat gebeurt dan ook.
De aanvraag voor de vergunning voor de tijdelijke brug over de Wetering loopt bij het
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Binnenkort worden ‘bouwopnames’ gedaan in de woningen in de Kanis, door TGW en later ook
nog door Bunnik. Daarover wordt nog een brief naar de bewoners van de Kanis gestuurd. Er wordt
een rapport opgemaakt van de status van de woningen wat bij de notaris in de kluis gaat. Het
rapport kan dienen bij uitsluitsel over eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden. In
gevallen van schade door de werkzaamheden wordt een passende regeling getroffen.
Op dit moment worden de opties voor het ‘tuinmenu’ bekeken; planten en bestratingsmateriaal.
Dit is niet verplicht, het wordt wel aangeboden.
Er komt een optie voor een strook EPS die ook onder de hele tuin kan worden aangebracht zodat
de grond minder verzakt. De gemeente stelt zand en grond beschikbaar. Er komt een
buurtcontainer met tuingereedschap te staan. Op de bewonersavond kan een keuze worden
gemaakt uit het tuinmenu. Er volgt ook nog een tuingesprek met Alexandra.
Toelichting door Jeska Jansen, omgevingsmanager bij de gemeente, over de bouwroute en de
informatiebijeenkomst
De bouwroute loopt over de N212, het Oortjespad, de Van Teylingenweg, brug, kavelpad en weer
terug.
Het is de bedoeling dat er een fietspad langs het Oortjespad komt. Dit wordt een tijdelijk fietspad,
met de intentie om dit permanent te maken.
Er komen twee passeerplaatsen op het Oortjespad en aan het einde een bypass om de boerderij
te ontlasten. De bypass en de brug zijn nog in de vergunningsfase.
Voor fietspad en passeerplaatsen is nog geen vergunning aangevraagd.
Ook als het nog even duurt voordat het kavelpad er komt, wordt er alvast begonnen met de
werkzaamheden. Eind mei 2018 starten de kleine werkzaamheden, de tuinen. Eind augustus 2018
wordt begonnen met de constructie. Als het kavelpad er dan nog niet ligt, moet het bouwverkeer
via de Pastoor Schuurmanstraat.
Op 28 maart aanstaande is er een informatiebijeenkomst, ’s middags en ’s avonds, dezelfde
bijeenkomst. Misschien is dan nog niet alle informatie uitgewerkt, maar er wordt sowieso een
overzicht gegeven van de stand van zaken.
Als het kavelpad er niet komt, wordt er nog met de bewoners en het Dorpsplatform besproken hoe
het verkeer dan afgewikkeld gaat worden.
Vraag: vrachtauto’s en fietsers over het Oortjespad als het fietspad nog niet klaar is, dat kan toch
niet?
Antwoord: in de verkeersplannen van half maart staan ook de fietsplannen.
7. Woningbouwplannen Kamerik en Kanis
Toelichting door wethouder Haring
Het geplande CPO project wordt op een aantal punten aangepast, onder andere op het terrein van
parkeren en de hoogte van de woningen. De gemeente wil dit bespreken met het Dagelijks
bestuur van het Dorpsplatform op 13 maart 2018. Daarna komt er een informatieavond op 19
maart over de stand van zaken. Het project heeft een poosje stil gelegen, maar er wordt nu weer
voortgang geboekt.
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Er zijn nog twee of drie belangstellenden voor het project. Er zijn tien tot twaalf kandidaten nodig
om van start te gaan.
Voor de locaties die vrij komen binnen Kamerik door de verhuizing van de basisscholen kijkt de
gemeente momenteel met een projectleider naar plannen om die plekken opnieuw in te richten.
Ook daarvan houdt de gemeente het Dorpsplatform op de hoogte wanneer er nieuws is.
Timpaan heeft in de Kanis 8 of 12 woningen in de verkoop.
Aan de Lindenlaan bekijkt een particulier de mogelijkheden voor woningbouw. De gemeente is
met deze partij in gesprek over de randvoorwaarden.
Ko Droogers merkt op dat het mooi zou zijn als de plannen voor de locaties van de basisscholen
klaar zijn op het moment dat de scholen daar vertrekken en pleit voor woningen voor ouderen en
starters. Het Dorpsplatform wil graag binnenkort een gesprek met de gemeente over woningbouw
in Kamerik.
8. Verkeerszaken
 Wethouder van Leeuwenbrug
 Fietspad tussen Kamerik en Woerden
Toelichting door Dick Verschoor
Dick geeft een presentatie. Die wordt op de website van het Dorpsplatform geplaatst.
Er is nog geen datum voor de afwerking van de Van Leeuwenbrug, de aanleg van de Nutsleidingen
zorgt voor de vertraging.
In de nieuwsbrief van januari 2018 staat een oproep aan fietsers voor reacties over het
(modderige) pad op de Houtkade richting Woerdense Verlaat. De halfverharding daar past bij het
pad voor recreatief gebruik is. Wanneer blijkt dat het ook veel gebruikt wordt voor niet-recreatieve
doeleinden, is er misschien over een andere afwerking te praten met provincie (Recreatieschap) en
gemeente.
Het fietspad langs de Wetering tussen Kamerik en Woerden wordt een stukje verlegd in verband
met de bouw van een ontvangstruimte bij het gemaal. De nieuwe loop van het fietspad zal ook de
veiligheid vergroten omdat de bocht overzichtelijker wordt. Het fietspad wordt ook gedeeltelijk
verbreed van 2.5 naar 3.5 meter.
9. Rondvraag
• Hans Haring neemt de vraag mee of er nog geknot gaat worden op de Van Teylingenweg en
de Mijzijde. Dit is inmiddels vier jaar geleden en de tijd dringt (tot half maart). De
verlichting zit hier en daar helemaal tussen de takken.
• Kamerikers met klachten kunnen rechtstreeks contact opnemen met de gemeente, dit
hoeft niet via het Dorpsplatform te lopen. 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.
• 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.
• 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.
• Op 28 maart is er een informatieavond over de Kanis. Is iedereen daar welkom of alleen
bewoners van de Kanis?
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Antwoord: de bewoners van de Kanis krijgen een uitnodiging. Er komt ook een
aankondiging van op de site van het Dorpsplatform. Houd die in de gaten voor meer
informatie.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.07 uur en wenst iedereen wel thuis.
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