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Voorwoord
TERUGBLIK VIER JAAR DPK
Op 13 juni 2005 een terugblik gedaan van 1 jaar DPK. Er werd toen nog
gesproken van een onduidelijke structuur en de wijze van besluitvorming.
De structuur is in de loop van de jaren sterk verbeterd, het werken met
werkgroepen heeft hier veel aan bijgedragen al blijft een bepaalde
overlapping tussen de diverse werkgroepen aanwezig. Besluiten dienen
door het DPK genomen te worden en niet door de leden.
De secretaris heeft het, ondanks een notulist nog steeds erg druk.
Jammer is dat het mij niet gelukt is om alle correspondentie, en
mailverkeer etc niet altijd via het secretariaat te laten lopen. Leden sturen
nog steeds berichten rechtstreeks aan andere leden waardoor het niet
duidelijk is of alle leden wel alle berichten ontvangen.
Er is een werkplan gekomen en een actiepuntenlijst van wat het DPK wil
realiseren.
Al met al is er veel bereikt. Onlangs heeft de Gemeente Woerden een
nieuw plan voor de dorpsplatforms opgesteld en krijgen deze zelfs een
eigen budget. Hoe dit uitpakt is nog niet te zeggen.
Wat er bereikt is in 2007 ten opzichte van het werkplan 2007 is bekend.
De wetering wordt uitgebaggerd en de wegen veiliger gemaakt. Hopelijk
binnen niet al te lange tijd.
Facelift Kamerik komt er maar hoe en wanneer?
De JOP is er gekomen.
De skatebaan (nog) niet.
De bomen aan de Mijzijde zijn er slechter aan toe. De bomen aan het
Overzicht zijn gesnoeid, een plan voor de straat volgt.
De jeu de boulesbaan is er niet gekomen.
Tot slot is men bezig met het deltaplan voor de Werf en Kapberg.
Kortom veel werk is er verzet en de meeste actiepunten zullen op termijn
gerealiseerd worden. Nieuwe actiepunten zullen naar voren komen ter
verbetering van de leefbaarheid van Kamerik.
Ik denk met veel plezier terug aan mijn tijd als eerste voorzitter van het
DPK.
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 gevormd wordt door:
• Arthur Bolderdijk*- voorzitter / WG fusie scholen
• Jacqueline Jongsma - secretaris
• Nico van Leeuwen - penningmeester / WG ouderenbeleid
*Arthur neemt afscheid per 31 december 2007 en wordt opgevolgd
door Ko Droogers

Bestuursleden
Marth de Valk
Klaas de Wit
Tineke Mees
Ank Smit (tijdelijk lid) Alwin Smit
Koos van der Wind
Gijs Okkerman
Edith Voets
Jos Boers
Co Nell
Tineke Mees
Arthur Bolderdijk
Marth de Valk
Wijkconsulente

-

Wijkwethouder

-

Wijkambtenaren Wijkagent
-

WG Ouderenbeleid
WG Leefbaarheidonderzoek, Verkeer
WG Verkeer, Facelift dorpskern
WG Sport
WG Woningbouw
WG Ondernemers
WG Jongerenbeleid
WG Jongerenbeleid
Klankbordgroep Kamerik NO
WG Facelift Kamerik centrum
WG Fusie scholen
WG Dorpsschouw

Annette Noya
Annet van der Woude
Marion Six-Verheul
Stef Nicolasen
Cor Vendrig (wijkbeheer)
Maarten van Oort in de loop van 2007 Cor Doets
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Werkzaamheden van het bestuur
Het dorpsplatform Kamerik heeft in 2007 de volgende vergaderingen
gehouden:
6 maal bestuursvergadering;
3 maal openbare vergadering.
Belangrijke punten die aan de orde kwamen waren:
• bespreking tussen gemeente, platform, Hugo Kotestein bestuur
toekomstige golfbaan over eventuele aanleg in Kamerik;
• het plaatsen van een “blikvanger” ter hoogte van het gemaal langs het
fietspad;
• schoonmaakactie “prik een blik in Kamerik” in samenwerking met de
scholen van Kamerik;
• Dorpsschouw samen met inwoners, een wethouder en ambtenaren van
het wijkteam
• herinrichting van het Overzicht in verband met gevaarlijke situatie voor
fietsers en overlast van te grote bomen en ongelijk trottoir door
boomwortels
• besluit tot uitbaggeren van de Wetering samen met de Greft en geen
aanleg van bermen met geotubes. Start 2009;
• locatie na samenvoeging Hemrikschool en Maria Gorettischool;
• plannen om de dorpskern een grote opknapbeurt te geven. Gedacht
wordt aan een pleintje voor de Herberg, opknappen van het Hallehuis,
parkeergelegenheid verbeteren en de containers ondergronds plaatsen;
• opknappen van de bermen langs de Wetering (nog niet afgerond maar
heeft hoge prioriteit);
• naar aanleiding van opmerkingen tijdens de dorpsschouw 2006 is de
verlichting in het dorp hersteld en schoongemaakt en deels zijn de
armaturen vervangen;
• de straatspeeldag is gehouden met bijdrage van de wijkconsulente;
• op 3 november is een dorpsschouw gehouden in samenwerking met de
bewoners. Zij konden vooraf punten van aandacht indienen;
• in een openbare vergadering is uitleg gegeven wat de veranderingen zijn
door het invoeren van de WMO.

Wijkconsulente
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 notulist aanwezig bij alle vergaderingen van het algemeen bestuur
en bij de openbare vergaderingen.
Jacqueline Jongsma
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Bestuurszaken
In 2007 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.
Arthur Bolderdijk is afgetreden als voorzitter in verband met tijdgebrek
vanwege zijn werkzaamheden.
Ank Smit heeft ook haar tijdelijke bestuurslidmaatschap neergelegd in
verband met de terugkeer van Alwin waarvoor zij waarnam.

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 2007 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 en alle informatie die voor
inwoners van Kamerik van belang kan zijn.

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 opgenomen in dit jaarverslag.
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Kleine kernen
Kamerik is als één van de twee dorpen van de gemeente Woerden
geselecteerd voor het project leefbaarheid kleine kernen. De gemeente
Woerden beschrijft in haar projectvoorstel voor de provincie Utrecht de
situatie in Kamerik als volgt:
“De kern Kamerik is weliswaar wat groter dan Zegveld, maar er is wat
minder sociale cohesie en de problemen zijn wat diffuser dan in Zegveld.
De voorzieningen in Kamerik zijn vooral gericht op kinderen en
volwassenen. De jeugd tussen 12 en 25 jaar komt er ietwat bekaaid van
af, terwijl zij wél 20% van de bevolking vormen:
•
Schoolkinderen pleiten al geruime tijd voor de komst van een
skatebaan.
•
Er is voor opgroeiende jongeren veel behoefte aan een eigen plek in de
vorm van een JOP (jongerenontmoetingsplek). Een plek dus waar zij
elkaar in ongeorganiseerd verband kunnen treffen.
•
20-plussers hebben vooral behoefte aan betaalbare starterswoningen.
Op voorhand is echter niet geheel duidelijk hoe breed die problemen
gedragen worden door de rest van de Kamerikse bevolking.”
Kamerik: historische kern, behoorlijk voorzieningenniveau
Kamerik en Kanis: twee mooie dorpen midden in het groene hart. Kamerik
heeft nog een behoorlijk voorzieningenaanbod: winkels, basisonderwijs,
sportverenigingen en multifunctioneel centrum de Schulenburch.
Bewoners waarderen dit zeer. Het historisch karakter van het dorp is met
name langs de Wetering nog duidelijk te zien, maar bijvoorbeeld ook bij
de tuinen achter de woningen aan de Van Teylingenweg. Bewoners zijn
duidelijk trots op hun dorp en wonen er graag. Maar natuurlijk zijn er ook
zaken die voor aanpassing of verbetering vatbaar zijn, zoals:
•
verkeerssituatie Hallehuis
•
parkeerproblematiek C1000 en Hervormde Kerk
•
onderhoud groenvoorzieningen
•
draagvlak voor winkels en voorzieningen
•
ontbreken van een fietspad langs de Randweg
•
voorzieningen voor hangjongeren en -ouderen
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Ontmoetingsruimte in Kanis
In Kanis kunnen inwoners nu nog gebruik maken van het dienstencentrum
De Slurf nabij verzorgingstehuis Miland. Bij sluiting van het
verzorgingstehuis sluit ook het dienstencentrum. De Slurf krijgt een nieuw
onderkomen in het woon-zorgcomplex in Kamerik. Daarmee verdwijnt de
laatste voorziening uit Kanis. Bewoners zouden dan ook graag zien dat er
een nieuwe voorziening wordt gerealiseerd, waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, een verjaardagsfeestje kunnen organiseren of een potje
kunnen kaarten. De oude pastorie zou prima kunnen voorzien in deze
wens.

Werkgroep leefbaarheid
Na afronding van het onderzoek naar de leefbaarheid in de kernen Kanis,
Kamerik en Zegveld door bureau Companen heeft de provincie Utrecht in
het voorjaar van 2007 toegezegd met name in het creëren van een
dorpsplein voor de herberg in Kamerik een te ondersteunen project te
zien. Een bedrag van Euro 100.000,- werd toegezegd onder de
voorwaarde dat daadwerkelijk iets nieuws wordt aangelegd dat niet als
verkapt onderhoud is te zien. Ook de gemeente Woerden moet tenminste
een bijdrage van dezelfde omvang beschikbaar stellen. Op de openbare
vergadering van juli 2007 heeft wethouder Groeneweg de bijdrage van de
gemeente Woerden bevestigd. Het wachten is nu op de uitvoering.

Werkgroep verkeer
In 2007 heeft voorzitterswisseling bij werkgroep verkeer plaats gevonden.
In de tweede helft van 2007 is aandacht gevraagd voor een aantal
knelpunten op wegen en kruispunten in Kamerik. De gemeente heeft
geantwoord met een concept snelheidsplan voor verschillende wegen. De
timing van correspondentie en reactie daarop was zowel van gemeente
zijde als van de zijde van het dorpsplatform niet optimaal. In 2008 heeft
een en ander ondertussen een vervolg gekregen.
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Werkgroep Facelift Kamerik
Door de Werkgroep Facelift Kamerik van het Dorpsplatform Kamerik is op
27 februari 2007 een presentatie gegeven over het door deze werkgroep
uitgewerkte ontwerpplan voor een facelift van Kamerik.
In het ontwerpplan is onder andere meegenomen:
 Het herstellen van de bestrating langs de Wetering door gebruik van
gebakken klinkers, en door verschillende kleuren bestrating te
gebruiken het oorspronkelijke karrenspoor van 2 m breed terug laten
komen.
 Onderzoek naar de overlevingskansen voor alle bomen ter plekke.
 Een dorpsplein met waterpomp, liefst autovrij of alleen voor
bestemmingsverkeer.
 Op het Hallehuis:
o ondergrondse glascontainers
o herinrichting parkeerplaatsen, haaks op de weg
o nieuwe bomen
o rijbaan in twee kleuren klinkers
o bankjes
 Klinkers op de Meent en de Talsmaweg.
 Onderzoeken eenrichtingsverkeer ter hoogte voormalige bakkerij
Maarleveld.
Het wachten is op een raadsvoorstel voor de uitvoering van alle plannen
en de daaraan voorafgaande onderzoeken. Het dorpsplein zou voor de
provinciale subsidie in het kader van de leefbaarheid kleine kernen in
aanmerking kunnen komen.
Voor deze onderzoeken moet nog steeds een krediet worden aangevraagd
aan de Raad, ook voor de uitvoering van alle plannen zal een krediet
moeten worden aangevraagd.
Op dit moment is slechts bekend dat de provincie akkoord is met de
aanleg van het dorpsplein; verder is nog geen actie ondernomen door de
gemeente.
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Werkgroep Dorpsschouw
In de Nieuwsbrief van oktober werd aan de inwoners van Kamerik
verzocht projecten te noemen die het Dorp, de Kanis en Teckop
aantrekkelijker zou maken of voor verbetering vatbaar zouden zijn.
Tevens bestond de mogelijkheid om per e-mail te reageren.
Veel zaken werden genoemd. O.a. verzakking gasleidingen; openbare
verlichting; waterkwaliteit; bodemonderzoek om te bepalen welke bomen
in het Dorp het beste gedijen; bomen die teveel licht wegnemen;
gladheidbestrijding op niet-doorgaande wegen; slootvuil vóór de ijstijd
opruimen; bestrijding muskusratten; het gemis van afvalbakken bij park
v.d. Hervormde kerk; herstel fontein in vijvertje aan de Berkenlaan;
verfraaiing aanzicht dorpshuis d.m.v. een verlicht fonteintje; herstel van
verzakte trottoirs en het op tijd maaien van de bermen. Maar het meest
genoemde project was: de facelift van het Dorp en het ondergronds
brengen van de glascontainers.
Op 3 november hebben een aantal leden van het Dorpsplatform, samen
met wijkwethouder. Mevr. v.d. Woude en een aantal bewoners, al deze
projecten bezichtigd. Wandelend door het dorp werden mensen ontmoet
die nog weer andere zaken aandroegen. Ook deze zijn opgenomen in het
verslag, wat aan de gemeente zal worden aangeboden.
Taak van het Dorpsplatform is toe te zien of er met de aangedragen
projecten ook daadwerkelijk iets gebeurt.
Het was een geslaagde Dorpsschouw, die zeker ieder jaar herhaald moet worden.

Werkgroep Prik een blik
Op 21 juni werd voor de tweede keer de door het Dorpsplatform
georganiseerde actie ‘Prik een blik’ gehouden.19 kinderen uit groep acht
van de Maria Gorettischool en enige ouders verleenden daaraan hun
medewerking.
Ook het gemeentelijke wijkteam gaf acte de presente. Zij had gezorgd
voor prikkers, vuilniszakken en lichtgevende hesjes zodat iedereen goed
zichtbaar was.
Voor de veiligheid liep met elk groepje kinderen, een volwassene of een
lid van het wijkteam mee.
De kinderen waren zeer enthousiast en verzamelden in korte tijd zakken
vol blikjes, papier en ander afval wat zij op straat of in de bermen tegen
kwamen.
Als dank kreeg een ieder na afloop een leuke boekenlegger en een
waterijsje.
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Werkgroep scholen
De deelnemende leden vanuit het dorpsplatform in de werkgroep zijn:
Arthur Bolderdijk, Nico van Leeuwen en Co Nell.
Na de zomervakantie heeft Marth de Valk-Pietersen de plaats van Arthur
Bolderdijk ingenomen vanwege zijn vertrek uit het dorpsplatform.
Er zijn in totaal 2 bijeenkomsten geweest op het gemeentehuis waarin wij
werden bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking fusie scholen.
Op de eerste bijeenkomst voor de zomervakantie kwam naar voren dat
alleen de R.K. basisschool en de Hemrikschool voelden voor een fusie, de
andere partijen hadden hiervoor geen belangstelling.
In de loop van 2007 heeft de fusie plaats gevonden en als naam "De
Wijde Blik" gekregen, vanuit de werkgroep vonden wij het jammer dat er
niet meer partijen aan deelnamen. Over de definitieve locatie en de
financiële gevolgen moet nog nader onderzoek gedaan worden.
Op de tweede bijeenkomst, november 2007 op het gemeentehuis, werden
ons drie varianten voorgelegd; 1e verbouw R.K.school,
2e verbouw Hemrikschool,
3e nieuwbouw.
Als werkgroep ging onze voorkeur uit naar nieuwbouw op de plek van de
Hemrikschool, ook gezien de verkeersveiligheid, ambtelijk is dit voorstel
doorgesproken en zal
het College en de Raad geadviseerd worden dit voorstel over te nemen,
besluitvorming 2008.

Werkgroep Kamerik Noord Oost 2
De deelnemende leden namens het dorpsplatform zijn: Arthur Bolderdijk,
Tineke Mees en Co Nell.
Na de zomervakantie is de plaats van Arthur Bolderdijk ingenomen door
Koos van der Wind, vanwege het vertrek van Arthur uit het dorpsplatform.
Er zijn in 2007 geen bijeenkomsten geweest, dit had mede te maken met
de bezwaarschriften tegen het zogenaamde boerenerf, wat tot gevolg had
dat de bouw hiervan moest worden uitgesteld.
De zienswijze rondom het boerenerf is inmiddels ongegrond verklaard.
De woningbouwvereniging heeft aangegeven medio april/mei 2008 te
willen starten met dit project.
De Zuwe heeft aangegeven een aantal zorgeenheden te willen realiseren
op het zogenaamde wooneiland ten oosten van het boerenerf, maar
hierover moeten nog verschillende gesprekken worden gevoerd met de
betrokken partijen.
Mogelijk wordt 2008 een goed jaar wat woningbouw betreft.
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Werkgroep Sport
Jeu-de-boules-baan
In het jaar 2007 heeft de commissie sport zich met name bezig gehouden
met de jeu de boulesbaan. Met dhr Rijnbeek, initiatiefnemer, Is
afgesproken dat het DPK zich zal inzetten als het gaat om dingen als
vergunningen, contacten met de gemeente etc. Dhr. Rijnbeek zal de
praktische kant waar mogelijk voor zijn rekening nemen. Inmiddels
hebben enkele contacten plaatsgevonden met de Stichting Huisvesting
Ouderen te Woerden en de Jeu de boules-vereniging Harmelen. Door
drukte van de commissie is hier echter nog geen vervolg aan gegeven. In
de loop van 2008 zal de commissie zich hierop verder richten. De
verwachting is echter niet dat realisatie dit jaar nog zal lukken. Er wordt
verder gewerkt.
Trainingsveld voetbal
Eind 2007 is op een openbare vergadering vanuit leden van de
Voetbalvereniging Kamerik de vraag gekomen of het dorpsplatform iets
wil doen aan de dramatische staat van het trainingsveld. Dit is niet meer
trainingswaardig. De verwachte verbetering van het trainingsveld na het
wegvallen van korfbalvereniging SDO als medegebruiker (die hebben
inmiddels zelf een kunstgrasveld op eigen terrein aangelegd) is niet
uitgekomen. De toestand van het trainingsveld blijft daarom zeer slecht,
een erg kwalijke zaak mede omdat het om de grootste sportclub van
Kamerik. Het DPK erkent dit probleem en juicht initiatieven van de VVK
van harte toe. Het DPK zal deze met alle mogelijke middelen
ondersteunen en haar contacten met de gemeente hiervoor ter
beschikking stellen. Plan is om in 2008 in gesprek te gaan met het bestuur
van de VVK om over deze situatie te praten.

Kamerik, maart 2008
Bijlage: Financieel verslag 2007
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