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Voorwoord

Voor u ligt alweer het tweede jaarverslag van Stichting Dorpsplatform
Kamerik. Na hard werken is het Dorpsplatform Kamerik (DPK) vrijwel
geruisloos opgegaan in de Stichting Dorpsplatform Kamerik. Geruisloos
voor de inwoners van Kamerik, maar niet geheel geruisloos voor de leden.
Een aantal nieuwe termen waar men aan moet wennen en ook iets andere
regels. Regels voor de omgang met elkaar binnen het Dorpsplatform en
voor de communicatie naar buiten. Aan die communicatie zal nog verder
gewerkt worden omdat het succes van het functioneren als Dorpsplatofrm
daar in belangrijke mate van af hangt.
Voor het eerst heeft het DPK een werkplan 2007 opgesteld met daarin de
doelstellingen en actiepunten van de diverse werkgroepen binnen het
DPK. Het gaat om doelstellingen en actiepunten die ons inziens goed
haalbaar zijn op de korte en langere termijn.
Als voorzitter hoop ik ook op ideeën van inwoners die niet alleen
voortkomen uit onvrede met bepaalde zaken, maar echte nieuwe ideeën
waar wij iets mee kunnen.
De vergaderingen werden in 2006 steeds goed bezocht en dat stemt ons
tevreden. Alleen met de inbreng en goedkeuring van de inwoners van
Kamerik kunnen wij iets bereiken dat in het algemeen belang van Kamerik
is.
A. Bolderdijk
Voorzitter Dorpsplatform Kamerik
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Doel
Doel van het Dorpsplatform: door middel van communicatie over de
belangen van Kamerik de daarbij betrokken partijen bij elkaar brengen.
Voorop staat de leefbaarheid van Kamerik op een zo goed mogelijk niveau
te brengen en te houden.
Structuur van het Dorpsplatform
Het Dorpsplatform bestaat uit:
het dagelijks bestuur dat
• Arthur Bolderdijk
• Jacqueline Jongsma
• Nico van Leeuwen

gevormd wordt door:
- voorzitter / WG fusie scholen
- secretaris
- penningmeester / WG ouderenbeleid

Bestuursleden
Marth de Valk...................................... WG Ouderenbeleid
Klaas de Wit........................................ WG Leefbaarheid kleine kernen
Herman van Rooijen............................. WG Verkeer
Tineke Mees ........................................ WG Verkeer
Ank Smit (tijdelijk lid) Alwin Smit .......... WG Sport
Koos van der Wind ............................... WG Woningbouw
Gijs Okkerman .................................... WG Ondernemers
Alwin Smit .......................................... WG Jongerenbeleid
Anne Kwakkenbos (tot sept. 2006) ........ WG Jongerenbeleid
Co Nell ............................................... Klankbordgroep Kamerik NO
Tineke Mees ........................................ WG Gacelift Kamerik centrum
Arthur Bolderdijk ................................. WG Fusie scholen
Herman van Rooijen............................. WG Dorpsschouw
Jos Boers ............................................ Begraafplaats

Wijkconsulente

-

Annette Noya

Wijkwethouder

-

Annet van der Woude

Wijkambtenaren

-

Marion Six-Verheul
Stef Nicolasen
Cor Vendrik (wijkbeheer)

Wijkagent

-

Maarten van Oort
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Werkzaamheden van het bestuur
Het dorpsplatform Kamerik heeft in 2006 de volgende vergaderingen
gehouden:
6 maal bestuursvergadering;
3 maal openbare vergadering.
Belangrijke punten die aan de orde kwamen waren:
• de juridische status van het Dorpsplatform is per 20 november 2006
afgerond met de ondertekening van de Stichtingsstatuten;
• start ontwikkeling Kamerik NO II;
• de wijkschouw waarin speciale aandacht is gevraagd voor de verlichting
in de dorpskern;
• schoonmaakactie “prik een blik in Kamerik” in samenwerking met de
scholen van Kamerik;
• planten van knotwilgen langs het Oortjespad;
• start “leefbaarheidonderzoek” in samenwerking met Companen en
Provinciale Staten;
• onderhoud brugleuningen;
• overlast bomen aan het Overzicht;
• opknappen van de bermen langs de Wetering (nog niet afgerond maar
heeft hoge prioriteit);
• realisering urnenmuur op de begraafplaats te Kamerik;
• oprichting Werkgroep Facelift dorpskern;
• de aanleg van een JOP (in de afrondingsfase);
• de aanleg van een skatebaan (stagneert).

Ondersteuning
Bij vergaderingen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en
openbare vergaderingen en zo nodig de werkgroepen was er
ondersteuning van een wijkconsulente Annette Noya. Zij is in dienst van
de Stichting Kultureel Werk Woerden. Voor de ondersteuning heeft ze 3
uren per week beschikbaar.
De verslagen van het Platform worden gemaakt door Marjan ter Wee. Zij
is als notuliste aanwezig bij alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur
en bij de openbare vergaderingen.
Jacqueline Jongsma
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Algemeen
In 2006 is het dagelijks bestuur negen keer bij elkaar gekomen. Over het
algemeen om de agenda voor de volgende vergadering vast te stellen, de
ingekomen poststukken te bespreken en de openbare vergadering voor te
bereiden.
Daarnaast is gewerkt aan het beoordelen van de statuten van de
inmiddels opgerichte Stichting Dorpsplatform Kamerik. Na bijna twee en
een halfjaar is deze stichting er gekomen.
Naast de juridische structuur die het mogelijk maakt als orgaan op te
treden, is de penningmeester eindelijk verlost van zijn hoofdelijke
verantwoordelijkheid. Deze ligt nu bij de stichting.
De leden van het algemeen bestuur hebben besloten dat het dagelijks
bestuur van Dorpsplatform Kamerik voor vier jaar aanblijft als dagelijks
bestuur van de Stichting.
Herman van Rooyen is afgetreden als lid in verband met verhuizing naar
Woerden en Anne Kwakkenbos in verband met haar studie. Het zoeken
naar nieuwe leden is in volle gang.
Een van de zaken die op het actieprogramma 2006 stond en die (bijna)
gerealiseerd is, is de JOP. Ook zaken die tijdens de dorpsschouw aan de
orde zijn geweest, zijn deels gerealiseerd. Andere grotere projecten
moeten nog worden aangepakt.
Nieuwe werkgroepen zijn die van ‘Leefbaarheid kleine kernen’ en ‘Facelift
Kamerik’. Dit zijn grotere projecten die pas over een aantal jaren goed
zichtbaar zullen worden. De woningbouw gaat langzaam maar gestaag
verder.
Een punt voor het komend jaar is de problematiek rond de wetering. In
2007 wordt er een besluit verwacht waar het overgrote deel van de
Kamerikse bevolking blij mee zal zijn.
Arthur Bolderdijk
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Informatie naar bewoners Kamerik
•

Voorafgaand aan de openbare vergadering verschijnt een Nieuwsbrief
die in geheel Kamerik wordt bezorgd. In deze Nieuwsbrief worden
actuele zaken vermeld en de agenda voor de komende Openbare
Vergadering. In totaal zijn er in 2006 vier Nieuwsbrieven verschenen.

•

Het dorpsplatform Kamerik beschikt over een eigen website
www.platformkamerik.nl die belangeloos wordt verzorgd door Marijke
Okkerman. Hierop worden de aankondiging, de agenda en het verslag
van de openbare vergaderingen weergegeven. Ingekomen en
verzonden poststukken worden en verder alle informatie die voor
inwoners van Kamerik van belang kan zijn.
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Werkgroepen
De werkgroepen hebben vergaderd wanneer dit nodig was en hiervan
verslag uitgebracht tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur. De
verslagen van de werkgroepen zijn hieronder opgenomen in dit
jaarverslag.

Leefbaarheidsproject in Kamerik
De aanleiding
De dorpsplatforms van Kamerik en Zegveld, de gemeente Woerden en de
provincie Utrecht werken samen aan leefbaarheidsprojecten voor de
kernen Kamerik (incl. Kanis) en Zegveld. Het doel is de leefbaarheid en
sociale samenhang in onze dorpen duurzaam te behouden of te vergroten,
zodat het vitale leefgemeenschappen blijven.
In een aantal opzichten staat de leefbaarheid van onze dorpen onder
druk. Denk daarbij aan het verdwijnen van voorzieningen als gevolg van
schaalvergroting en het gebrek aan draagvlak, maar ook aan de beperkte
mogelijkheden voor woningbouw als gevolg van de ligging in het Groene
Hart, waardoor met name jongeren wegtrekken. Ook het verenigingsleven
komt hierdoor onder druk te staan.
Aan de andere kant zijn er voldoende mogelijkheden en kansen om aan
de leefbaarheid te werken. De sociale cohesie is erg hoog en de
betrokkenheid van de inwoners bij de ‘leefbaarheid’ is groot.
Gemeente Woerden heeft samen met de provincie Utrecht, dorpsplatform
Kamerik (voor Kamerik ingevuld door Klaas de Wit) en Dorpsplatform
Zegveld een stuurgroep op gericht. De eerste actie van de stuurgroep
was de selectie van een adviesbureau, de opdrachtformulering en de
vaststelling van het in de eerste fase beschikbare budget.
Het bureau dat is geselecteerd is Bureau Companen.
Wat hebben we in 2006 en begin 2007 gedaan?
In opdracht van gemeente Woerden en Provincie Utrecht is een
verkenning van potentiële leefbaarheidsplannen uitgevoerd door
Compaenen; ‘wat kan er in Kamerik worden gedaan ten behoeve van de
leefbaarheid?’ Leden van het dorpsplatform en andere inwoners hebben
diverse ideeën naar voren gebracht. Al brainstormend zijn op een avond in
de Schulenburch voor Kamerik een groot aantal ideeën uitgewisseld en
aangereikt aan het onderzoeksbureau. Na een kritische selectie is een
aantal plannen overgebleven die in het kader van dit leefbaarheidsproject
verder zijn onderzocht. Deze fase is vastgelegd in een rapport dat door
Compaenen is opgeleverd.
Na de inventarisatie
Een drietal projecten is vervolgens meer diepgaand onderzocht.
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Voor Kamerik gaat het dan om een facelift voor de dorpskern waarvoor
vanuit provincie een bijdrage zou kunnen komen (samen met de
gemeentelijke bijdrage).
Verder is er een idee om rond de Schulenburch en de veranderingen rond
de basisscholen een gecombineerd project te starten. En ten slotte is er
een (kleinschalig) idee om in Kanis te bezien of er op op termijn op een
andere manier kan worden voorzien in de behoefte waarin nu De Slurf
voorziet.
Nader overleg heeft geleerd dat gemeente Woerden de ontwikkelingen
rond de basisscholen niet wil betrekken in het leefbaarheidsproject.
Voorts is gebleken dat de faciliteiten die thans door De Slurf worden
geboden enerzijds in de nieuwbouw De Cope kan worden geboden en dat
er anderzijds voor specifieke gelegenheden ook mogelijkheden binnen de
Rooms katholieke pastorie gevonden kunnen worden.
Het plan voor een daadwerkelijke vernieuwing van de dorpskern – met
daarbij specifiek de inrichting van een dorpsplein – kan wel op steun van
de stuurgroep rekenen in het kader van het leefbaarheidproject. De
provincie had echter eind 2006 nog niet definitief een toezegging gedaan
voor de financiële consequenties. (Besluitvorming hierover blijkt in ieder
geval uitgesteld tot eind april 2007).
Meer weten?
Wilt u meer weten over het leefbaarheidsproject en Kamerik? Neem dan
contact op met Klaas de Wit van het dorpsplatform Kamerik.
witdek@wxs.nl

Werkgroep Verkeer
De Werkgroep Verkeer heeft in 2006 aandacht gevraagd voor twee
knelpunten.
• De onveilige situatie voor fietsers bij de kruising Handelsweg Mijzijde.
Hier is de stopstreep voor het autoverkeer verplaatst zodat voor
automobilisten beter zicht op het kruispunt is gekomen.
• De parkeeroverlast op Overstek ter hoogte van de Maria Gorettischool.
Hier is een stop/parkeerverbod gekomen. Hiervoor is een gele lijn op
het trottoir aangebracht.

Begraafplaats Kamerik
Op 30 november 2006 is in Kamerik een urnentuin geopend. Deze
specifiek voor Kamerik ontworpen urnentuin heeft een uitstraling en
beslotenheid die zeer passend is voor ons dorp. In het talud zijn
elementen voor urnengraven aangebracht. Deze bieden de mogelijkheid
om de urn in het element achter een dekplaat te plaatsen of een sierurn
op een voetstuk te zetten. Een persoonlijke keuze kan worden gemaakt.
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Dorpsschouw
De Werkgroep Dorpsschouw heeft aandacht gevraagd voor het
ondermaatse onderhoud van straten en openbaar groen in Kamerik. Door
het wijkgericht werken is hier inmiddels verbetering in gekomen.
Voor de zomervakantie 2006 is met de groepen 8 van de basisscholen een
opruimactie voor zwerfvuil gehouden. (Prik een blik in Kamerik) Doel was
om het probleem van zwerfvuil onder de aandacht van de jeugd te
brengen. De gemeente heeft naar aanleiding van deze actie een
blikvanger toegezegd, maar deze is nog niet geplaatst.
In november 2006 is met de wethouder en een ambtenaar een schouw
over de straatverlichting gehouden. Hier zijn enkele knelpunten aan het
licht gekomen.
De verlichting rondom de wetering functioneerde niet goed en op enkele
plaatsen is de verlichting niet goed afgestemd op de straatnaambordjes.
Aan het verzoek van een bewoner om vanuit het oogpunt van sociale
veiligheid het park Mijzijde beter te verlichten is geen gehoor gegeven. Na
zonsondergang kan het park gemeden worden en vanuit milieuoogpunt is
veel licht ongewenst.

Werkgroep Fusie scholen
De werkgroep is slechts één keer bij elkaar geweest en wel tijdens de
tweede vergadering van de ‘Cie. Financiën en Gebouw’ van de
Hemrikschool en de Maria Goretti school. Aangegeven werd door Co Nell
en Arthur Bolderdijk wat het Dorpsplatform Kamerik kan betekenen voor
de fusieschool en wat zij als haar taak ziet voor alle inwoners van
Kamerik, namelijk het algemeen belang dienen.
Het DPK kon een een aantal suggesties aangedragen die verder gingen
dan wat de scholen in eerste instantie dachten. Een ervan is een geheel
nieuwe school bouwen, samen met een aantal andere gewenste taken,
zoals naschoolse opvang, medisch centrum of zelfs samen met
appartementen voor ouderen en jongeren.
In januari 2007 komt de gemeente ook met een idee van wat wenselijk is.
Deze ideeën zullen ook in de werkgroep fusie Scholen worden besproken
waarna in een openbare vergadering dit onderwerp aan de orde komt en
de werkgroep een advies aan de gemeente kan geven.
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Klankbordgroep Kamerik Noordoost II
Deelnemers van deze klankbordgroep zijn de gemeente, Woningbouwvereniging Kamerik, Stichting Hugo Kotestein, Kees Meijers en het DPK
vertegenwoordigd door mevrouw Mees en de heren Bolderdijk en Nell.
Er zijn drie bijeenkomsten geweest; op 9 november 2005, op
19 december 2005 en op 6 september 2006.
De aandachtspunten waar alle deelnemers het over eens waren:
• betaalbare starterswoningen;
• cultuurhistorische waarden;
• goede landschappelijke inpassing;
• woningen zoveel mogelijk voor Kamerikkers.
Uit twee modellen is de keuze gevallen op het Eiland-model.
Om de planologische voortgang vlot te laten verlopen is besloten om het
hele project in twee fasen te realiseren. Het westelijke deel dat grenst aan
de Beukenlaan en de van Teylingenweg, het zogenaamde ‘boerenerf’
eerst.
Dit boerenerf bestaat uit 8 starterswoningen (stal), zeven woningen
(agrarisch bijgebouw), berging voor starterswoningen (bakhuis), 4
woningen (voorhuis).
Het zogenaamde Eiland, het oostelijke deel NO-2, zal definitief in 20082009 worden vastgesteld. De realisatie zal plaatsvinden in 2010-2015.
Al deze plannen zijn gepresenteerd in de openbare vergadering van het
dorpsplatform van 28 februari 2006 en het zogenaamde boerenerfmodel
in de Nieuwsbrief eind 2006.

Werkgroep Facelift dorpskern
Door de Werkgroep Facelift Kamerik is een ontwerpplan uitgewerkt voor
een facelift van het beschermde dorpsgezicht en de daarom heen
gesitueerde straten, zoals het Hallehuis. In een latere fase zou een ander
deel van het dorp aan bod kunnen komen.
In het ontwerp is uitgegaan van het weer terug brengen in de bestrating
van het “karrenspoor”, het opnieuw aanleggen van een dorpsplein en het
terugplaatsen van dorpspomp en het aanplakbord.
Het omkeren van de rijrichting van een gedeelte van de Mijzijde
(Molentocht naar Hallehuis in plaats van nu Hallehuis naar Molentocht) is
ook bekeken. Daarnaast zal opnieuw onderzoek moeten worden gedaan
naar de toestand van de bomen, de waterstoepen en kademuren langs de
Mijzijde en Van Teylingenweg.
De commissie heeft op 27 februari 2007 tijdens een openbare vergadering
een presentatie gegeven aan de bewoners van Kamerik.
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Werkgroep Sport 2006
De Werkgroep Sport heeft dit jaar geen activiteiten ontwikkeld.
De weteringloop is het afgelopen jaar voor het eerst weer terug op de
Kamerikse sportkalender.
Verder is het plan opgevat in overleg met Peter Rijnbeek om te kijken wat
de mogelijkheden zijn om een jeu-de-boules-baan in het Park Mijzijde te
realiseren. Zo zal er een centrale plek in het dorp zijn waar mensen deze
sport kunnen beoefenen. Er was al een baantje achter bij de tennis maar
de locatie is niet ideaal en hieraan doet slechts een beperkt clubje mensen
mee. Hierover zal meer bekend worden in de loop van 2007. Doelstelling
is in de zomer van 2007 de baan klaar te hebben.
Verder is het zaak de situatie van het trainingsveld van de
voetbalvereniging in de gaten te houden. De kwaliteit ervan laat, zelfs na
het vertrek van SDO, te wensen over.

Kamerik, april 2007

Bijlage: Financieel verslag 2006 (zie onderstaand)
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Stichting Dorpsplatform Kamerik
Financiëel overzicht 2006
Ontvangsten

Uitgaven

Saldo 01-01-2006
Werkbudget Gemeente
Gem.ondersteuning notulist

€
-

926,64
4.400.1.500.-

€ 6.826,64
========

Vergaderkosten
Website licentie
Nieuwsbrieven
Bezorgkosten
Notulering
Secretariaat
Attenties
Bankkosten
Saldo 31-12-2006

€ 2.376,10
119,88
1.516,10
87,50
- 1.570,80
44,70
75,-14,-- 1.022,56
€ 6.826,64
========

Kamerik, 02-01-2007
N.T. van Leeuwen, penningmeester
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