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2 Dorpsvisie Kamerik 2017 - Wonen en recreatie

Waarom een actieplan?
“Actieplan ten behoeve van de leefbaarheid van het mooie Kamerik”
Dit actieplan behoort bij de dorpsvisie van het Dorpsplatform
Kamerik opgesteld in 2017. Het actieplan is een beknopte
omschrijving van de onderwerpen uit de dorpsvisie. Hieruit
zijn de acties gelicht en achterin dit actieplan met een prioritering in een tabel gezet.
Elk najaar zal het Dorpsplatform voor het daarop volgende
jaar en nieuw jaarplan maken en deze presenteren in de
eerste openbare vergadering van het jaar.

3

Colofon
Het actieplan behorend bij de Dorpsvisie Kamerik 2017 is
opgesteld op initiatief van het Dorpsplatform Kamerik.
Voorafgaand aan het maken van de visie is eind 2016 op alle
adressen in Kamerik en via de website een enquête verspreid.
Deze heeft 132 respondenten opgeleverd met een breed
scala van opmerkingen/vragen/ klachten. Bij het formuleren
van uitgangspunten voor de visie en het actieplan is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de reacties van de inwoners,
zowel geuit via de enquête als tijdens de vergaderingen van
het dorpsplatform en de eerder gehouden brainstorm.
De enquête en de uitkomst daarvan is terug te vinden op de
website van het Dorpsplatform: www.platformkamerik.nl.
De Werkgroep Dorpsvisie bestond uit:
Ko Droogers, voorzitter werkgroep en voorzitter
Dorpsplatform Kamerik
Manuela Wiltenburg, vicevoorzitter Dorpsplatform
Jan Zwaneveld, lid Dorpsplatform
Jan van Es, historie, teksten en eindredactie
Fotografie Engel Hoogendijk en Pluk Ontwerpbureau
Ontwerp Pluk Ontwerpbureau
2017, Dorpsplatform Kamerik

Leeswijzer
Het Actieplan is vooral een beknopte omschrijving van de onderwerpen
uit de Dorpsvisie met daaruit alle acties gelicht en achterin met
prioritering in een tabel gezet.
Alle onderdelen die om actie vragen, zowel uit de visie als uit de
enquête zijn hierin verwerkt.
Per hoofdstuk leest u direct onder de titel de samenvatting van de
visie voor dat betreffende hoofdstuk. Daarnaast vind u in de kaders,
de daaraan gekoppelde acties.

Wonen en recreatie
“Voor het behoud van de voorzieningen is het belangrijk dat (beperkte) groei van
het aantal inwoners mogelijk blijft. Dit kan door inbreiding en door geleidelijke
en geografisch goed gesitueerde uitbreiding van voldoende nieuwe woningen.
Dit alles met een speciaal oog voor de doelgroepen sociale huurders, starters en
senioren. Het Dorpsplatform streeft naar een goed woonklimaat, gekenmerkt
door diversiteit. Met respect voor elkaar wordt er in Kamerik plezierig gewoond.
Doel is om de bestaande woningvoorraad te behouden en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Daarnaast vindt het Dorpsplatform recreatieactiviteiten die
passen bij de aard en schaal van Kamerik belangrijk.”
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Wonen

Kamerik wordt gewaardeerd als een dorp waar het prettig
wonen en leven is. Uit de enquête is gebleken dat de inwoners met een eigen woning hun woonsituatie een hoge score
geven. Bij de huurders ligt deze iets lager, maar ook zij geven
dit onderdeel een ruime voldoende.
Ook de woonomgeving, dicht bij Woerden en de Randstad
en toch in het Groene Hart wordt hoog gewaardeerd.
Veel inwoners zijn om deze reden naar Kamerik verhuisd of
geven aan daarom er al zo lang te wonen.
De bevolking vergrijst en Kamerik is daarop geen uitzondering.
Ruim 30% van de inwoners is ouder dan 55 jaar. Door deze
vergrijzing en ook het vertrek van jongeren vermindert het
draagvlak voor winkels, scholen, kerken, gezondheidszorg
en verenigingsleven. Daarom is een beperkte groei van de
woningen volgens het Dorpsplatform van belang. Wij willen
bij de gemeente aandringen op uitbreiding en nieuwbouw op
plekken die vrijkomen door sloop en die recht doen aan een
plezierig woonklimaat: een dorp zijn voor jong en oud: voor
meer- en mindervermogende mensen, voor starters en
gezinnen met (jonge) kinderen en voor van hun rust genietende senioren. Een “extra oog” voor de meer kwetsbare
doelgroepen is daarbij van belang. Daartoe worden ook
de statushouders gerekend, die binnen de schaal en de
taakstelling voor Kamerik in ons dorp een plek moeten kunnen krijgen. De bouw van een thuishuis voor ouderen:
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gezamenlijk wonen voor mensen met een kleine portemonnee
willen bij de gemeente bespreekbaar maken.

Actie
• Wij willen door de gemeente vanaf het prille begin
betrokken worden bij de planvorming rond woningbouwplannen in Kamerik.
• Wij willen een (beperkte) groei van het aantal woningen
met behoud van de identiteit van het dorp met prioriteit
voor doorstroming en het tegengaan van scheefwonen.
• Wij willen met de gemeente en de Thuishuisorganisatie
in gesprek over de mogelijke bouw van een thuishuis voor
ouderen in Kamerik.
• Wij stimuleren dat er woningen gebouwd worden die
aansluiten bij de behoefte van onze inwoners, met name
betreft dit (voor starters blijvende) starterswoningen,
sociale huurwoningen en woningen voor senioren.
• Wij stimuleren dat de buurtpreventie op een hoger niveau
wordt gebracht.

Recreatie

Door de ligging in het Groene Hart en het westelijk veenweidegebied van Utrecht heeft Kamerik een aantrekkelijke
toeristische en recreatieve waarde. De omgeving kenmerkt
zich door weidsheid, het agrarisch gebruik, kleinschaligheid
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van bebouwing, diverse monumentale boerderijen en
cultuurhistorische verkaveling (copelandschap) met veel
sloten en weteringen.
Het Dorpsplatform vindt het belangrijk dat de aantrekkelijkheid van het gebied behouden blijft en waar mogelijk
versterkt wordt. Wij worden graag betrokken bij ontwikkelingen op dit gebied door de partijen die actief zijn op het
terrein van de recreatie.

Actie
• Wij bevorderen een goede balans tussen gratis en betaald
recreëren in Kamerik.
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Verkeer, vervoer en
bereikbaarheid
“Een goede bereikbaarheid van de hoofdwegenstructuur, goede
en veilige doorstroming in de woonstraten en hoofdwegen met
specifieke aandacht voor agrarisch verkeer en fiets- en voetpaden.
Het openbaar vervoer op peil houden, mogelijk openbaar vervoer
op maat”.
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Verkeer - bereikbaarheid

Goede en veilige verbindingen van Kamerik met de Woerdense,
regionale en hoofdwegenstructuur (zowel naar de A12 als de
A2), omdat veel inwoners afhankelijk zijn van werk, opleiding
of voorzieningen buiten het dorp. Een goede bereikbaarheid is
ook van belang voor leveranciers en dienstverleners.
Het Dorpsplatform vindt de verkeersveiligheid binnen
Kamerik en de bereikbaarheid van ons dorp belangrijk en
vraagt daarom aan de gemeente om haar Verkeerscommissie
tijdig betrekken bij ontwikkelingen op dit gebied.

Actie
• De toename van zwaar landbouw- en vrachtverkeer vormt
een steeds grotere belasting voor de toegangswegen en
de straten in het dorp. Mogelijk biedt het project Toekomst
Veenweide van de gemeente een oplossing voor dit
verkeer op de Van Teylingenweg. We willen de vinger aan
de pols houden ten aanzien van dit project.
•W
 ij willen verhoging van de veiligheid van het fietspad
naar Woerden. Uit de enquête blijkt dat veel bewoners
dit fietspad als onveilig ervaren.
• Met in acht name van de gevolgen van de werkzaamheden
aan de Kanis willen wij een aanvaardbare oplossing voor
de toename aan vrachtverkeer en de handhaving van de
veiligheid op de toegangswegen. Bij het project Kanis

willen wij nauwgezet betrokken worden/blijven.
• Wij willen in overleg met de bewoners woonstraten
zoveel mogelijk ingericht zien als 30-km zones.
• In verband met de veiligheid van fietsers en voetgangers willen wij bevorderen dat er langs de buitenwegen begaanbare
bermen van 50cm op hetzelfde niveau als het asfalt komen.
• Wij willen bevorderen dat er een rotonde op de splitsing
Ir.Enschedeweg – Spruitweg komt.
• Wij willen bevorderen dat er een vrijliggend fietspad
langs het Oortjespad komt.
• Wij willen vroegtijdig overleg tussen de gemeente en
onze Verkeerscommissie over aanpassingen in de
verkeersstructuur en incidentele verkeersmaatregelen
die relevant zijn voor Kamerik.
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Parkeren

In de enquête zijn veel opmerkingen gemaakt over het
parkeren. Diverse locaties in Kamerik worden daarbij
genoemd. Knelpunten zijn het Hallehuis bij de supermarkt,
het Overstek bij de sportvelden en De Schulenburch.
Gezien de schaal van ons dorp zijn hiervoor geen eenduidige
oplossingen. Als Dorpsplatform worden wij graag door de
gemeente vroegtijdig betrokken bij plannen die betrekking
hebben op parkeerlocaties.

Vervoer

Veel Kamerikers vinden dagelijks hun weg naar het Woerdense
station en dat is goed bereikbaar.
Ook het door de ANWB en de gemeente ondersteunde
AutoMaatje is voor Kamerik een prima vervoersalternatief.
Voor wie minder mobiel is en openbaar vervoer of taxi een
probleem is, is dit een vervoersservice voor en door eigen
inwoners, met hun eigen auto en tegen een voordelig tarief.
Een vervoersservice voor en door eigen inwoners, met eigen
auto, tegen een voordelig tarief. Makkelijk voor wie minder
mobiel is en geen gebruik kan of wil maken van openbaar
vervoer of taxi.

Duurzaamheid

Elektrisch rijden is beter voor het milieu dan rijden
met benzine- of dieselauto’s. voor het stimuleren van
meer elektrische auto’s is het van belang dat er voldoende
laadpunten zijn.

Actie
• Wij willen bevorderen dat er enkele openbare
laadpunten in Kamerik komen voor het faciliteren
en bevorderen van het elektrisch rijden.
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Openbare ruimte en
omgevingskwaliteit
“Goed onderhouden en veilige wegen, fiets- en voetpaden. Voldoende
en veilige speelvoorzieningen voor jongere en oudere kinderen.
Goed onderhouden groenvoorzieningen – tenminste op B-niveau –
en goed onderhouden watergangen en bermen. Het Beschermde
Dorpsgezicht op A-niveau.
Behoud van een omgeving die past bij het karakter van de agrarische
cultuurhistorie van ons dorp”

Dorpsvisie Kamerik 2017 - Openbare ruimte en omgevingskwaliteit

Openbare ruimte

Uit de enquête blijkt dat de kwaliteit van de openbare
ruimte laag scoort bij de Kamerikers. Meest genoemd is
het slechte onderhoud van wegen en groen. De gemeente
heeft toegezegd om tot 2018 alles op niveau B te brengen.
Het Dorpsplatform wordt graag goed op de hoogte
gehouden door de gemeente over de aanpak en werkwijze.

Openbaar groen

We zijn trots op Kamerik. De bermen en plantsoenen moeten
zodanig onderhouden worden dat ze er verzorgd uit zien.
Wij zijn niet tevreden over het groenonderhoud door de
gemeente, dit is door onze groencommissie uitgebreid
aangekaart bij de gemeente. Als Dorpsplatform vinden
het belangrijk dat de gemeente ons inzicht geeft in haar
plannen met betrekking tot het Kamerikse groen en hoe
dit onderhouden wordt.

aCtie
• Wij willen met de gemeente in gesprek over het
groenonderhoud en groenbeleid, waaronder het
maaibeleid en bomenplan.
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Onderhoud wegen en paden

Geleidelijk worden de straten in het dorp opgehoogd als
onderdeel van het Meerjaren Onderhoud Programma (MOP)
van de gemeente. Ophoging is noodzakelijk om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Ook de Kanis wordt in het
kader van dit project in de komende jaren aangepakt. De gemeente heeft voor de Kanis gekozen voor een vergaande en
ambitieuze aanpak na overleg met de betrokken bewoners.
De uitvoering zal door ons op de voet gevolgd worden.
Het Dorpsplatform maakt zich zorgen over het onderhoud
van de dorpskern, daarom hebben we bij de gemeente
aangevraagd om de dorpskern in 2018 aan te pakken en het
onderhoud van dit gebied op A-niveau te brengen.

aCtie
• Wij willen met de gemeente in gesprek over het Meer
jaren Onderhoud Programma (MOP).
• Wij willen alle wegen, fiets- en voetpaden op tenminste
B-niveau.
• Wij willen dat in het dorp de klinkerbestrating met het
“karrenspoor” doorgetrokken wordt over het gehele
deel van het beschermd dorpsgezicht en dit gebied op
onderhoudsniveau A brengen.
• Wij willen betrouwbare minder storingsgevoelige
straatverlichting, bij voorbeeld door toepassing van
LED-verlichting bij de eerstkomende vervanging.

Speelplaatsen

In Kamerik zijn veel kleine speelplaatsjes, waarvan een
aantal vrij nieuw, met eigentijdse speelmogelijkheden. Als
vervolg op de Dorpsschouw van 2016 zijn met de gemeente
afspraken gemaakt over een aantal noodzakelijke verbeteringen. In het Uitvoeringsplan Spelen 2017 – 2029 van de
gemeente worden de plannen voor Kamerik ook beschreven.
Het Dorpsplatform vindt de daarin beschreven inspraak van
de omwonenden van groot belang.

aCtie
• Wij willen bevorderen dat bij nieuwbouwprojecten daarop afgestemde speelplaatsen komen. Hiertoe zullen we
de uitvoering van het Speelplan op de voet volgen.
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Buitengebied
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Het buitengebied met monumentale boerderijen, vergezichten, weilanden met koeien, sloten, fiets- en wandelpaden
en recreatiemogelijkheden, zorgt voor openheid en maakt
Kamerik zo aantrekkelijk. Het behoud van het agrarische
landschap is daarom belangrijk.

Actie
• Wij willen bevorderen dat er aandacht is voor ons aantrekkelijke landschap, onder andere betreft dit behoud
en onderhoud van de watergangen en de kavelstructuur.

Honden en zwerfvuil

Hondenpoep is schadelijk voor de gezondheid en ontsierend.
Een streng handhavingsbeleid is nodig, gecombineerd met
voldoende bakken om hondenpoep te deponeren. Er zijn
uitrenveldjes aangewezen en ingericht. Dit werkt goed.

Actie
• Wij willen een adequate handhaving van het hondenpoepbeleid bevorderen.

Kamerik,
parel in het Groene Hart

16 Dorpsvisie Kamerik 2017 - Wonen en recreatie

Maatschappelijke voorzieningen
“Instandhouding en waar mogelijk versterken van de voorzieningen voor
onderwijs, recreatie, sport, kerken, het dorpshuis en de bibliotheek.
Kamerik moet een dynamisch dorp blijven waar veel te doen is voor jong
en oud”
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De voorzieningen en activiteiten
Kamerik kent vele maatschappelijke voorzieningen, sportverenigingen, kerkgemeenschappen en andersoortige verenigingen die voor een grote onderlinge verbondenheid zorgen.
Naast de eigenaren en bestuurders van deze voorzieningen,
verenigingen en gemeenschappen zijn er veel vrijwilligers
die zich, vaak gedurende een lange periode, inzetten en zo
de sociale cohesie versterken. Die inspanning heeft succes,
want de meeste Kamerikers hebben het naar hun zin in het
dorp waar regelmatig activiteiten plaatsvinden.
Het Dorpsplatform stelt de inzet van vele bewoners op prijs
en is blij met de nieuwe initiatieven van de laatste jaren.
Graag worden we door de diverse instellingen, verenigingen
e.d. op de hoogte gehouden.

Actie
• Wij willen de samenwerking en afstemming op het
gebied van de evenementen bevorderen.
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“Kenmerk en meerwaarde van een dorp is dat we aandacht voor
elkaar hebben. Bevorderen en stimuleren van sociale contacten,
vrijwilligerswerk en buurtpreventie. In stand houden en waar
mogelijk versterken van de voorzieningen voor medische zorg
voor jong en oud.

Zorg en welzijn
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Zorgvoorzieningen en -activiteiten

Kamerik heeft een breed aanbod aan voorzieningen en
organisaties op het gebied van Zorg & Welzijn. Voor diverse
doelgroepen, van baby’s en peuters tot senioren is zorg
beschikbaar.
Naast deze organisaties en voorzieningen zijn er veel
vrijwilligers betrokken bij activiteiten om mensen met elkaar
te verbinden. Dit gebeurt vooral in de kerken, bij de sportclubs en de diverse verenigingen.
De inzet van vrijwilligers op het vlak van zorg en welzijn
is van groot belang voor het dorp.
(Uit de enquête blijkt dat veel inwoners betrokken zijn bij
vrijwilligerswerk in het dorp of bereid zijn dat te gaan doen).

Actie
• Wij willen bevorderen dat de sleutelclub duurzaam voor
het dorp behouden blijft.
• Wij willen dat het consultatiebureau voor Kamerik
behouden blijft en dat er voor delen die worden
verplaatst afspraken op basis van individueel maatwerk
mogelijk blijven.
• Zorg moet laagdrempelig beschikbaar en goed vindbaar
zijn, waar mogelijk zetten wij ons hiervoor in.
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Economie, bedrijvigheid en landbouw
“Voor onze dagelijkse boodschappen en benodigdheden moeten we
blijvend in ons dorp terecht kunnen. Behouden en waar mogelijk
uitbreiden van passende werkgelegenheid in de (agrarische) bedrijven,
de detailhandel en de horeca.
Een goede digitale infrastructuur voor alle Kamerikers”

Dorpsvisie Kamerik 2017 - Economie, bedrijvigheid en landbouw 21

Bedrijvigheid
Ons dorp kent tal van grotere en kleinere ondernemingen
en zelfstandigen. Uit de enquête blijkt dat veel bewoners
de boodschappen in het dorp doen en gebruik maken van
diensten en leveringen van ondernemers uit het dorp.
Het behoud van een gezond economisch klimaat hangt
natuurlijk nauw samen met het aantal bewoners en een
evenwichtige samenstelling van de bewoners.
De Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis, waarbij de
meeste plaatselijke ondernemers zijn aangesloten is een
actieve vereniging, die ook diverse activiteiten in ons dorp
ondersteunt. Als Dorpsplatform stellen we deze bijdrage
aan het sociale klimaat van ons dorp zeer op prijs.
De economische dynamiek en bedrijvigheid in een dorp
kan niet los worden gezien van de gemeente en van de regio.
Het beleid op het gebied van vestiging, regelgeving, samenwerking vraagt veel afstemming en overleg op een breed
niveau. Het Dorpsplatform is hier niet direct bij betrokken,
maar volgt de ontwikkelingen met belangstelling
Detailhandel – horeca
Voorzieningen in de detailhandel en horeca zijn voor een
dorp pijlers van de dynamiek en levendigheid en maatschappelijk van grote waarde. Dat zien we ook terug in de enquête
met hoge waarderingen voor de winkels en de horeca.

Actie
• Wij willen dat er terughoudend en zorgvuldig wordt
omgegaan met vergunningen voor standplaatsen en wij
willen betrokken worden bij de beleidsvorming daarover.

Agrarische sector
Kamerik is Kamerik niet zonder de vele agrarische bedrijven
en de uitgestrekte landerijen en verkavelingen. Uniek zijn de
boerderijstroken die halverwege de kavels liggen, aan beide
zijden van de Kamerikse Wetering.
Door de schaalvergroting en krimp is er op veel locaties een
ander gebruik van agrarische bebouwing noodzakelijk geworden. Met invulling voor woon- en recreatieve doeleinden
kunnen deze gebouwen weer een goede bestemming krijgen.

Actie
• Wij ondersteunen de herbestemming van agrarisch
vastgoed, mits dit geen bedreiging vormt voor het
landelijk karakter van het buitengebied en de
verkeersituatie niet nadelig beïnvloedt.
• Wij willen bevorderen dat er een goede digitale infrastructuur voor snel internet in het buitengebied komt.
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Tabel actieplan
Onderdeel uit visie

*punten voor 2018

Actie
door

Continue korte
Middell. Lange
termijn termijn termijn

Wonen
Betrokkenheid vanaf het prille begin bij planvorming voor woningbouw

Gem

X

Beperkte groei van het aantal woningen met behoud van identiteit en tbv doorstroming
en tegengaan scheefheid

Gem

X

Met de Thuishuisorganisatie in gesprek over de mogelijke bouw van een thuishuis
voor ouderen in Kamerik

Gem/DPK

X*

Ondersteuning van het initiatieven voor starterswoningen, sociale huurwoningen en
seniorenwoningen in Kamerik (met name in Noordoost-2).

Gem/DPK

X*

Buurtpreventie op een hoger niveau brengen

DPK

Een goede balans tussen gratis en betaald recreëren

Gem/DPK

X

X*

X

Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
Nauwe betrokkenheid bij het project Toekomst Veenweide

Gem/DPK

Verhoging van de veiligheid van het fietspad naar Woerden

Gem

Vroegtijdig overleg tussen de gemeente en onze Verkeers-commissie
over aanpassingen in de verkeersstructuur en voor Kamerik relevante incidentele
verkeersmaatregelen

Gem/DPK

Met in achtname van de gevolgen van de werkzaamheden aan de Kanis willen wij
een aanvaardbare oplossing voor de toename aan vrachtverkeer en de handhaving
van de veiligheid op de toegangswegen. Bij het project Kanis willen wij nauwgezet
betrokken worden/blijven

Gem

X*

X

X*
X

X*

X

In overleg met de bewoners woonstraten zoveel mogelijk inrichten als 30-km zônes.

Gem

Uitstapstroken van 50 cm. langs de buitenwegen in verband met de veiligheid van
fietsers en voetgangers

Gem

X
X

Een rotonde op de splitsing Ir.Enschedeweg – Spruitweg

Gem/Prov

X

X
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Onderdeel uit visie

Actie
door

Een vrijliggend fietspad langs het Oortjespad

Gem

Continue korte
Middell. Lange
termijn termijn termijn
X

Enkele openbare laadpunten in Kamerik voor het faciliteren en bevorderen van het elektrisch rijden. Gem

X*

Openbare ruimte EN omgevingskwaliteit
Met de gemeente in gesprek over het groenonderhoud en groenbeleid
(o.a. maaibeleid en Bomenplan).

Gem/DPK

X

X*
X*

Met de gemeente in gesprek over het Meerjaren Onderhoud Programma (MOP)

Gem/DPK

X

Alle wegen, fiets- en voetpaden op tenminste B-niveau.

Gem

X

De klinkerbestrating in het dorp met het “karrenspoor” doortrekken over het
gehele deel van het beschermd dorpsgezicht.

Gem

Het dorp naar onderhoudsniveau A en groot-onderhoud aan de kademuren met
waterstoepen, etc..

Gem

X

Straatverlichting betrouwbaarder bij voorbeeld door toepassing van LED-verlichting
bij de eerstkomende vervanging.

Gem

X

Bij nieuwbouwprojecten daarop afgestemde speelplaatsen aanleggen.

Gem

X

X

Adequate handhaving van het hondenpoepbeleid.

Gem

X

Aandacht voor behoud en onderhoud van de watergangen en de kavelstructuur

Gem

X

DPK

X
X

Maatschappelijke voorzieningen
Bevorderen van de samenwerking en afstemming op het gebied van de evenementen.

ZORG EN WELZIJN
Duurzaam voor het dorp behouden van de Sleutelclub

Gem/DPK

Het consultatiebureau voor Kamerik behouden en voor delen die worden
verplaatst moeten afspraken op basis van individueel maatwerk mogelijk blijven.

Gem/GGD

Wij zetten ons in voor laagdrempelige en goed vindbare zorg

Gem

23

X*
X
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Onderdeel uit visie

Actie
door

Continue korte
Middell. Lange
termijn termijn termijn

Economie, bedrijvigheid en landbouw
Terughoudend en zorgvuldig omgaan met vergunningen voor standplaatsen en wij willen
betrokken worden bij de beleidsvorming daarover.

Gem

Ondersteuning van de herbestemming van agrarisch vastgoed, mitst dit geen bedreiging
vormt voor het landelijk karakter van het buitengebied en de verkeerssituatie.

Gem/DPK

Een goede digitale infrastructuur voor snel internet in het buitengebied.

Gem

X*
X
X*

X

bankjes

aansprekend alleenstaanden aub
beukenlaan

bewoners

bibliotheek

bloemen

begroeiing berkenlaan bermen

boerderijen

bomen

bruggen

buitengebied dorp drempelverlagende duurt eind fietspaden figuur gaat geringe gevaarlijk
gevaarlijke geworden groei

groen groenonderhoud handhaven heel hild hoge

hoog industrieterrein kamerik kind klinkers klinkerweg knotwilglaan

kruising lang

langs lelijk maaien maakt maken mantelzorger meentweg meerdere mensen midden

onderhoud

mijzijde mist mogelijk mooier
ongelijke openbaar
ouderzorgparkeerbeleid putje riet slecht slechte sloot sloten smalle sociale
speeltuinvoorzieningen stuk

teylingenweg

verdronken verkeersveiligheid vervoer verzorgingshuis

voorhuis vrachtwagens

waarschijnlijk wandelroute was’t water wegen wegwijs weinig
woningbouw

teylingenweg-lange

wetering

woningen zelfstandig zicht ziet
- Verbeterpunten volgens de bewoners van Kamerik -
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