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Waarom een dorpsvisie?
“Behouden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid van het mooie Kamerik”
Er is veel veranderd in Kamerik, maar er is ook veel hetzelfde
gebleven. Ik herinner me dat zo’n vijftig jaar geleden vijf
bakkers ‘s morgensvroeg hun brood bakten voor de Kamerikse
inwoners. Nu wordt er geen brood meer gebakken door
Kamerikse bakkers, maar we kunnen nog wel vers brood
kopen in ons dorp. En niet alleen vers brood, maar nog
steeds onze dagelijkse boodschappen. Ook hebben we
nog steeds goede scholen en een rijk verenigingsleven.
De leefbaarheid van kleine kernen is een belangrijk zorgpunt,
maar in Kamerik hebben we niet echt te klagen. We geven
ons dorp een 8-, dus we zijn eigenlijk best tevreden. Maar
een 8- betekent dat er ook nog iets te verbeteren valt en
het is niet vanzelf dat het goed wonen blijft in Kamerik.
Ook al zijn we onderdeel van de gemeente Woerden, het
eigen karakter van ons dorp is behouden gebleven. Hier
zijn we blij om en hier hechten we ook veel waarde aan.
Het is belangrijk dat we als dorp zelf aangeven wat wij
belangrijk vinden, welke waarden wij willen behouden
en wat we willen verbeteren. Dat is reden voor het Dorps-

platform om deze Dorpsvisie op te stellen. Wat hier in staat is
niet alleen door de leden van het Dorpsplatform zelf bedacht,
maar gebaseerd op de resultaten van een dorpsenquête en
een brainstorm tijdens een openbare vergadering van het
Dorpsplatform.
Met deze dorpsvisie willen we in samenspraak met de
inwoners aangeven waar we met ons dorp naartoe willen in
de komende jaren, wat goed is en wat we willen behouden
of wat we juist verbeteren, wat we de gemeente Woerden
willen meegegeven over de toekomst van Kamerik en last
but not least, wat we zelf willen oppakken.
De dorpsvisie bestaat uit een algemeen document, dat in
grote lijnen heden, verleden en toekomst aangeeft en een
korte termijn actieplan.
Als Dorpsplatform hopen we hiermee een bijdrage te kunnen
leveren aan het leefbaar houden van ons mooie dorp!

Ko Droogers
Voorzitter Dorpsplatform
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Colofon
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
Per hoofdstuk staat direct onder de titel cursief de samenvatting van
het betreffende deel van de visie.
Direct daaronder, in het gekleurde kader, staat het bestaande beleid
omschreven, meestal afkomstig uit gemeentelijke nota’s. Daaronder
volgt de meer uitgebreide tekst over het onderwerp, waarin de visie
van het Dorpsplatform wordt uitgediept.
Bij deze meer uitgebreide visie is een tweede document gemaakt,
het Actieplan. Dat is vooral een beknopte omschrijving van de
onderwerpen 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.
Het is de bedoeling dat het Dorpsplatform ieder najaar voor het
daaropvolgende jaar een jaarplan maakt dat in de eerste openbare
vergadering van het nieuwe jaar wordt toegelicht en besproken.
Het Dorpsplatform gaat ervan uit dat de visie een maximale
“houdbaarheid” heeft van vijf jaar en dat na twee tot drie jaar
bezien wordt of aanpassing gewenst dan wel noodzakelijk is.

Het Dorpsplatform
“Voor Kamerikse belangen”
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Bestaand beleid:
Door middel van het wijkgericht werken en de instelling
van wijk- en dorpsplatforms wil de gemeente Woerden
inwoners uit de wijken en kernen zo goed mogelijk
betrekken bij ontwikkelingen en beleidsvorming.
Dit vooral van onderaf, uit de samenleving, en op een
interactieve manier.
De stichting Dorpsplatform Kamerik is opgericht op
20 november 2006. Aanleiding was het gemeentelijke beleid
“Wijkgericht werken.” Op basis hiervan werden in de wijken
en dorpen in de gemeente Woerden bewonersplatforms
ingesteld.
De statuten geven aan wat het Dorpsplatform doet en wil:
“De Stichting heeft ten doel het verbeteren en in stand
houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in
Kamerik, met postcode 3471.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van een goede communicatie tussen het
gemeentebestuur, de bij Kamerik betrokken gemeentelijke
diensten, de bij Kamerik betrokken maatschappelijke
organisaties en de bewoners van Kamerik;
b. het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners
bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en het

vergroten van hun invloed daarop, onder meer door
middel van uit bewoners van de dorpskern bestaande
werkgroepen, overeenkomstig het daarvoor opgestelde
reglement;
c. het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van
bewoners, gemeentebestuur, bij de bij Kamerik betrokken
gemeentelijke diensten en bij Kamerik betrokken maatschappelijke organisaties;
d. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van
knelpunten in de dorpskern door onder meer afstemming
en samenwerking;
e. het organiseren van activiteiten in welke vorm dan ook en
uitsluitend ten behoeve van de leefbaarheid van Kamerik”
De volledige statuten van Dorpsplatform Kamerik staan op
de website www.platformkamerik.nl.
Het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform bestaat uit
inwoners die willen bijdragen aan de doelstellingen. Er wordt
gestreefd naar een goede spreiding naar woongebieden en
doelgroepen. Het gemeentebestuur ondersteunt het
Dorpsplatform met een jaarlijkse subsidie en door de inzet
van een dorpsambtenaar en dorpswethouder. Deze zijn ook
bij de vergaderingen van het Dorpsplatform aanwezig.
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Het Dorpsplatform onderhoudt contacten met de
Kamerikse bevolking via openbare vergaderingen,
nieuwsbrieven en een website. Daarnaast zijn er ook
persoonlijke contacten met inwoners.
Hoewel het Dorpsplatform goed op de hoogte probeert
te blijven van de ontwikkelingen in Kamerik en voor de
belangen opkomt, is het geen formele vertegenwoordiger
van het dorp. De politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het door de burgers gekozen gemeentebestuur.
Om de doelstelling concreter te maken is deze Dorpsvisie
opgesteld. Die moet gezien worden als brede vertaling
van de inzet voor het woon- en leefklimaat.

Dorpsvisie Kamerik 2017 - Wonen en recreatie

Kamerik
“Parel in het Groene Hart met behoud van de dorpsidentiteit
binnen Woerden ”
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Het Dorpsplatform Kamerik houdt zich bezig met het gebied
dat tot 1 januari 1989 werd gevormd door de gemeente
Kamerik. Die bestond sinds 13 juni 1857 en was vrij willekeurig
samengesteld uit vier gemeenten die zelf pas in de woelige
jaren na de Franse overheersing waren gevormd:
Kamerik-en-de-Houtdijken, Kamerik-Mijzijde, ’s-Gravesloot
en Teckop.
Gelegen in het veenweidegebied dat zich uitstrekt over delen
van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland bestond de nieuwe
gemeente uit een aantal polders: Kamerik (die tegenwoordig
Kamerik-Teylingens heet), Mijzijde, ’s-Gravesloot, Teckop en
Groot- en Klein-Houtdijk.
De oude geschiedenis van Kamerik hangt nauw samen met die
van de polders die alle in de hoge middeleeuwen zijn ontstaan.
Tot de tiende, elfde eeuw was het gebied van de latere
gemeente Kamerik onderdeel van een grote veenvlakte,

Tot de tiende, elfde eeuw was het gebied
van de latere gemeente Kamerik onderdeel
van een grote veenvlakte

Spaans leger dat door het dorpje Kamerik trekt

een hooggelegen moerassige streek waarin niet of
nauwelijks mensen woonden. Bewoning kwam alleen voor
langs de min of meer begaanbare oeverwallen langs de rivieren
als de Oude Rijn en misschien op oude stroomruggen.
Door de geleidelijke groei van de Zuiderzee en het IJ kon
langs de randen van die veenvlakte water uit het moeras
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weglopen, waardoor drogere grond ontstond. Die bleek
goed te bebouwen en dat leidde tot verdere ontginningen.
Helemaal nieuw was dat idee trouwens niet. Al in de
Romeinse tijd moeten op die manier gronden in MiddenDelfland zijn drooggelegd en mogelijk zijn er ook al in de
vroege middeleeuwen experimenten met ontginningen zijn
geweest. Het toegenomen strategische belang van de
streek, een twistappel tussen de graven van Holland en
de bisschoppen van Utrecht, was een belangrijke reden
om de ontginning van de veenvlakte voortvarend ter hand
te nemen. Bovendien was er een steeds toenemende vraag
naar landbouwgrond. Vanaf de oevers van de Rijn en de
Vecht trokken opmeters het veen in om ‘blokken’ uit te

zetten die werden verdeeld in smalle, evenwijdige stroken.
Tussen die stroken werden sloten gegraven om het water
uit de bovenlaag op te vangen en af te voeren naar grotere
weteringen die het weer loosden op de lager gelegen rivieren.
Als maat voor de stroken werd in veel gevallen de zesvoorling
aangehouden, circa 1250 meter lang. De breedte was meestal
dertig roeden, 113 meter. Afwijkingen zijn echter mogelijk.
Deze ontginningswijze heet cope.
Waar de mensen die het ontginningswerk vandaan kwamen,
is niet bekend. Vaak wordt op Friesland gewezen, al is dan
intrigerend hoe in die periode Friezen te horen kregen dat
er werk en woonruimte voor hen was in het veengebied en
vervolgens hoe zij de lange en gevaarlijke reis ondernamen.
Wel is een enkele keer de naam van de leider van het werk
bekend. Zo kreeg ene Taeke het ontginningsblok toegewezen
dat nu Teckop heet, Taekes cope.
Langs de ontginningen werden kaden aangelegd, zoals de
Hollandse Kade of de Lignekade. De nieuwe bewoners
bouwden hun huizen op de kop van hun percelen en soms
werd ook een kerk gebouwd. In het Kamerikse geval
gebeurde dat op de hoogste plek van de omgeving en hier
zou een kleine nederzetting ontstaan. De polder Mijzijde
liftte als het ware mee met die dorpsvorming en kreeg een
dichtere bebouwing aan de overzijde van de Kamerikse
Wetering. De overige ontginningen, Teckop, ’s-Gravesloot
en de beide Houtdijken bleven zonder kerk en hebben tot
nu toe verspreide, lintvormige bebouwing.
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Kamerik was lang grotendeels zelfvoorzienend met veel
zuivelproductie. Melk werd tot kaas verwerkt, die naar de
markt in de grote stad, Woerden, werd vervoerd. Met de
opbrengst konden de producten worden gekocht die de eigen
gemeenschap niet kon opbrengen. Kamerik moet in die tijd
niet als eenheid worden gezien. Terwijl Kamerik (Teylingens)
en Mijzijde nauw met elkaar verbonden waren, hadden de
overige polders soms wel (de beide Houtdijk en ’s-Gravesloot), soms geen (Teckop) band met het dorp. Teckop
was een buitenbeentje, dat tot het graafschap Holland
behoorde, terwijl de overige polders Utrechts gebied waren.

De middeleeuwse ontginningspatronen hebben het landschap in Kamerik tot nu toe bepaald.
Hoewel aanvankelijk akkerbouw mogelijk was en gewassen
als gerst en haver op de net drooggelegde gronden mogelijk
was, bleek de ontwatering steeds verder door te zetten,
terwijl de veenbodem langzaam inklonk. Dat proces gaat
tot vandaag de dag door. Akkerbouw maakte plaats voor
veeteelt en zo ontstonden de weilanden die Kamerik
sindsdien kenmerken. Met die weidegronden kwamen ook
de bosjes in het landschap, vooral bedoeld voor het ‘geriefhout’, zoals stelen voor werktuigen. Een flink aantal van die
bosjes heeft de tand des tijds doorstaan.

Kamerik was lang grotendeels zelfvoorzienend
met veel zuivelproductie.
Die speciale positie leidde ertoe dat na de Reformatie en de
overgang van de Kamerikse kerk naar de nieuwe protestantse
religie, Teckop de vestigingsplaats werd van een katholieke
‘schuilkerk’. Een deel van de bevolking was de oude godsdienst trouw gebleven en kerkte voortaan in Teckop.
Wie daarheen wilde, kon vanaf Kamerik een pad volgen, waar
een oortje (ook wel oordje, twee duiten) tol betaald moest
worden, het Oortjespad.
Tot circa 1800 bleef Kamerik bestuurlijk gebaseerd op de
oude poldergrenzen. Pas tijdens de Franse overheersing
werd daaraan gemorreld. Er ontstond een nieuwe gemeente
Kamerik, die bijna dezelfde omvang had als de latere, die in
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1989 werd opgeheven. Alleen Teckop werd onderdeel van de
nieuwe gemeente Harmelen.
In 1818 werd met die Franse nieuwlichterij gebroken en werd
Kamerik weer gesplitst en ook Teckop losgemaakt van
Harmelen. Het zou nog geen veertig jaar duren voor die
gemeenten te klein bleken en in 1857 werden samengevoegd.
In 1853 was in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie
hersteld. Dat betekende dat na de grondwetswijziging van
1848 de katholieken nu ècht hun geloof in vrijheid konden
belijden. Een schuilkerk, zoals in Teckop, was niet langer
nodig. Het bouwen van een katholieke kerk in het dorp was
echter een brug te ver. Gekozen werd voor een nieuwe
locatie, zo’n twee kilometer ten noorden van het dorp.
In 1855 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Rond die
kerk zou geleidelijk een kleine katholieke enclave ontstaan,
de Kanis, genoemd naar het café ‘de gekeerde Kanis’,
waarbij kanis een viskorf is. De nieuwe kerk bleek na enige
decennia te klein en bouwvallig. Dat was reden om een
grotere te bouwen, de huidige Hippolytuskerk die in 1916
werd gewijd.
Vanaf 1887 kende Kamerik nog een derde kerk: de (Nederduitsche) Gereformeerde kerk. Aanvankelijk werd in een
boerderij bijeengekomen, later werd een houten noodkerk
gebouwd, maar vanaf 1896 stond er een stenen kerk amper
tweehonderd meter verwijderd van de hervormde.
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Het was de periode van ernstige verzuiling van de samenleving, waarin ook een kleine gemeenschap als de Kamerikse
streng opgedeeld was naar kerkelijke achtergrond: drie
kerken, drie scholen, hervormde, katholieke en gereformeerde
middenstand. Dat verklaart voor een groot deel het bestaan
van bijvoorbeeld vijf bakkerszaken binnen de toenmalige
gemeentegrenzen. Wie hervormd was, kocht geen brood bij
de gereformeerde bakker en omgekeerd.
Pas in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw kwam
daarin verandering. Nieuwe media als radio en vooral
televisie, nieuwe mobiliteit (bromfietsen en auto’s) zorgden
ervoor dat ook in het landelijk gebied ontwikkelingen van
buiten makkelijker wortelden. De Kamerikse bevolking ging
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ook groeien door een gestage woningbouw. Tot na 1945
bestond de bebouwing in de gemeente uit de ‘linten’
langs de oorspronkelijke polderwegen en de Kerkstraat.
Daarna kwam de uitbreiding; eerst in oostelijke richting en
halverwege de jaren zestig steeds meer naar het westen.
e bevolking nam daardoor flink toe, het voorzieningenniveau
ook. Weliswaar sloot de ene na de andere winkel de deuren
als gevolg van de schaalvergroting en het feit dat velen voor
hun inkopen makkelijk naar Woerden of zelfs verder trokken;
Kamerik kreeg allerlei nieuwe verenigingen en initiatieven
en in 1971 een dorpshuis ‘de Schulenburch.’ Plannen om het
dorpshart een moderne restyling te geven, werden maar
gedeeltelijk uitgevoerd. Er kwam een doorbraak tussen
Meent en de westelijke nieuwbouw, het Hallehuis, met
winkels, maar het idee om de wetering in het dorp te dempen, sneuvelde. In plaats daarvan werden de kademuren
zorgvuldig gerestaureerd en ook veel oude panden in het

...het idee om de wetering in het dorp
te dempen, sneuvelde
historische dorpscentrum werden door hun bewoners opgeknapt. Het gemeentebestuur gaf in de jaren zeventig dit
deel van Kamerik de bestemming ‘beschermd dorpsgezicht.’
Doel was om nieuwe ingrepen te voorkomen. Helemaal is
dat niet gelukt, getuige de nieuwbouw aan weerszijden van
de dorpsbrug.

De zuilen van weleer gingen na de Tweede Wereldoorlog
voorzichtig samenwerken: beide protestants-christelijke
scholen fuseerden al in 1950 tot wat nu de Eben-Haëzerschool is en toen Kamerik bejaardenhuizen kreeg, verrees
weliswaar het katholieke Miland aan de Kanis, maar werd
er één protestants huis gebouwd aan de Berkenlaan,
‘Sechanja’. Toen die in de jaren tachtig door de provincie
te klein bevonden werden en als gevolg daarvan moesten
sluiten, gebeurde wat tot dan toe ondenkbaar was geweest:
beide besturen besloten tot een fusie, waardoor Miland nog
twee decennia open kon blijven, voor het uiteindelijk toch
werd gesloten.
Met de komst van de Hemrikschool in 1974 kreeg Kamerik
openbaar onderwijs. Uiteindelijk zou die het niet zelfstandig
redden en in 2007 fuseren met de katholieke Maria Gorettischool tot ‘de Wijde Blik.’
Agrarisch van oorsprong, kreeg Kamerik na 1945 ook andere
bedrijvigheid. Met het oog daarop werd in de jaren zestig
een klein bedrijventerrein aan de Lindenlaan in gebruik
genomen, tien jaar later gevolgd door ‘Handel en Nijverheid’
aan de Nijverheidsweg.
Die agrarische oorsprong is ook in de 21ste eeuw nog volop
te zien: niet alleen aan de weidegronden en de boerderijen,
ook aan de vorm van het landschap en de vele sloten. Ook in
de nieuwe wijken bleven die sloten gehandhaafd en werden
ze opgenomen in het straatbeeld.
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De bouwblokken en de nieuwe straten moes
ten passen binnen de oude breedtemaat van
dertig roeden.
De agrarische sector zelf zou echter in de loop
van de late 20ste en vroege 21ste eeuw aan
belang inboeten. Op het grondgebied van de
voormalige gemeente Kamerik zijn nog een
kleine twintig boerenbedrijven actief.
In bestuurlijk opzicht maakte Kamerik in 1989
zijn grootste verandering in meer dan 130 jaar
door. Na een aantal jaren van voorbereiding
en fel verzet van de kant van de bevolking
werd de gemeente Kamerik opgeheven en
opgenomen in de nieuwe gemeente Woerden.
Die nieuwe gemeente was veel groter,
kon efficiënter worden bestuurd, maar stond
letterlijk en figuurlijk verder van de Kamerikers
af. De tijd dat in Kamerik bij gemeenteraadsverkiezingen ruim negentig procent van de
kiesgerechtigden naar het stemlokaal kwam,
ligt ver achter ons.

Bron: afgebeelde kaarten in dit hoofstuk komen uit het
boek “Tastbaretijd 2.o”, geschreven door Roland Blijdenstijn.

Inwoners (bron: stadindex.nl en Woonvisie 2015)
Samenstelling naar leeftijd
leeftijd		
abs.

abs.

Kamerik
Woerden

3.765
50.575

715
9.753

Leeftijd

25 - 45
abs.
%

45 – 65
abs.
%

65 +
abs.
%

Kamerik
Woerden

791
12.823

1.130
14.140

640
8.272

21 %
25 %

0 – 15
%
19 %
19 %

15 - 25
Abs.
%
489
5.830

30 %
28 %

13 %
12 %

17 %
16 %

Samenstelling naar grootte huishoudens
Huishouden
eenpersoons
meerpersoons
abs
%
abs
%
Kamerik
Woerden

378
6.208

26%
30%

1.077
14.515

74%
70%

Verwachte ontwikkeling bevolking: tot 2030 groei in bevolking en het aantal
huishoudens. Daarna geleidelijke afname (krimp).
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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.”

Dorpsvisie Kamerik 2017 - Wonen en recreatie

Bestaand beleid
UIT DE GEMEENTELIJKE WOONVISIE 2015:
Ook in de kernen moet men kunnen wonen “van de wieg
tot het graf”. Dat betekent inzet op levensloopbestendig
en toekomstgericht bouwen, gericht op alle doelgroepen.
Bestaand beleid uit de gemeentelijke Recreatienota 2016:
Behouden van de belangrijkste waarden van het
Groene Hart.

Wonen

Kamerik wordt gewaardeerd als 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 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.
Dit goede woonklimaat wil het Dorpsplatform graag houden
en waar nodig beschermen.
Wonen is echter meer dan alleen de woning en de omgeving.
Het gaat ook om betaalbaarheid en aspecten van leefbaarheid, zoals een veilige woonomgeving, de aanwezigheid van
voorzieningen en de bereikbaarheid.
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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 vindt het Platform een (beperkte) groei met behoud
van de identiteit van het dorp noodzakelijk.
Een belangrijk aandachtspunt bij de groei en ook bij de invul
ling van de inbreidlocaties is de diversiteit van de woningbouw. Kamerik moet een dorp zijn voor jong en oud, voor
meer- en mindervermogende mensen, voor opgroeiende

Een belangrijk aandachtspunt bij de groei en
ook bij de invulling van de inbreidlocaties is de
diversiteit van de woningbouw.
gezinnen en 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.
Met respect voor elkaars specifieke woonbehoefte staat het
Dorpsplatform in Kamerik voor een plezierig en heterogeen
woonklimaat en woonomgeving. Daarbij zijn de doorstroming, het tegengaan van scheefwonen (mensen met een
relatief hoog inkomen die in betrekkelijk goedkope sociale
huurwoningen wonen) en een toekomstbestendige woning
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de bouw van voor starters blijvende beschikbare starters
woningen gewenst en het beschikbaar komen van meer
sociale huurwoningen.

voorraad belangrijke speerpunten. Een thuishuis voor alleenstaande ouderen kan hier onderdeel van uitmaken.
De Woonvisie 2015 geeft aan dat er in Kamerik-Kanis weinig
woningen zijn met het volledige “woonprogramma”
(dus inclusief slaap- en badkamer) op één niveau. Daardoor
blijven veel één- en tweepersoons huishoudens in te grote
eengezinswoningen wonen en komen deze woningen niet
beschikbaar voor (grotere) gezinnen.
Het ontwikkelen van een woningen voor senioren en in
Kamerik Noordoost (mogelijk via CPO, Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap) kan een deel van dit probleem weg
nemen en wordt door het Platform ondersteund. Verder is

Door de rijksoverheid zijn grenzen getrokken waarbuiten
gemeenten niet mogen bouwen. Deze ‘rode contouren’
beperken de groeimogelijkheden. In Kamerik Noordoost 2
is nog ruimte voor enkele tientallen woningen. Mogelijk dat
hier, naast de hiervoor genoemde project voor seniorenwoningen, nog een project voor starters kan worden gerealiseerd. De komende jaren is verder nieuwbouw mogelijk op
de beide locaties van De Wijde Blik en op die van de Eben
Haëzer, nadat de nieuwbouw van deze scholen gereed is.
Het Dorpsplatform pleit voor een zorgvuldige keuze van het
bouwprogramma op de vrijkomende schoollocaties en de
doelgroepen voor deze nieuwbouw en wil dit proces nauw
gezet volgen.
Wij pleiten ook voor de bouw van starterswoningen en dan
zodanig dat deze als het enigszins mogelijk is ook bij verkoop
beschikbaar blijven voor deze doelgroep, b.v. door middel
van een kettingbeding.
Ook aan de Kanis is nog ruimte op de inbreidlocatie van het
voormalige verzorgingshuis Miland aan de Kievitstraat. Dit is
een langer lopend project van een commerciële ontwikkelaar,
die de woningen met de nu aantrekkende woningmarkt weer
in de verkoop heeft.
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Kamerik Noordoost 3 ligt ten noorden van de Knotwilgenlaan
en bevindt zich momenteel buiten de rode contour. Hoewel
de gemeente Woerden al wel enige tijd eigenaar van de
betreffende percelen is, kan hier in de periode van deze visie
vrijwel zeker niets ontwikkeld worden.
Het Dorpsplatform is voorstander van woningbouw die aan
alle duurzaamheidseisen voldoet. Woningbouw van enige
omvang kan dan ook zonder gasaansluitingen worden gerealiseerd, als bijdrage aan het streven naar een klimaatneutrale
gemeente.
De woonomgeving vraagt de komende jaren extra aandacht.
Zo wil het Platform dat de buurtpreventie op een nog hoger
niveau komt . Ook de inrichting en het beheer van speelvoorzieningen, goed gesitueerd in de woonwijken, vragen de
nodige aandacht.
De mogelijkheden om vrijkomende agrarische bebouwing te
herontwikkelen naar een woonbestemming dienen maximaal
te worden benut.
Voor de bestaande woningvoorraad ligt de nadruk in de
komende jaren op verbetering. Verduurzaming moet daarbij
hèt speerpunt zijn.
Waar mogelijk steunt het Dorpsplatform stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing en plannen voor achterstallig
onderhoud, met name door de Woningbouwstichting in de
sociale sector.

Recreatie

17

Door de ligging in het Groene Hart en het westelijk veenweidegebied van Utrecht heeft Kamerik een hoge toeristische
en recreatieve waarde. De omgeving kenmerkt zich door
de weidsheid, het agrarisch gebruik, kleinschaligheid van
bebouwing, diverse monumentale boerderijen en cultuurhistorische verkaveling (copelandschap) met veel sloten en
weteringen.
Het Dorpsplatform zet zich in om deze hoge waarde te behouden en waar mogelijk of nodig te versterken.
Deze status biedt kansen voor het dorp. Hierbij wordt niet
gestreefd naar grootschalig en commercieel toerisme, maar
vooral naar kleinschalige en verspreide recreatie.
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mag opzetten of het Burgemeester Breenplantsoen en het
Park Mijzijde.
Daarnaast zijn er wandel- en fietsroutes in en om het dorp en
het omringende deel van het Groene Hart. Recreëren bij de
boer is in Kamerik een bekend begrip en zowel in het dorp als
aan de Kanis zijn horecavoorzieningen met terrassen.
Het Dorpsplatform Kamerik zet zich in voor een goede balans tussen gratis en betaald recreëren.

Afvalscheiding

Bij de realisering van nieuwbouw dient er maximaal te
worden ingezet op scheiding van afval.
De nadruk moet liggen op de beleving van het landschap
en activiteiten op spierkracht: wandelen, fietsen, varen. De
combinatie hiervan met de agrarische sector, zoals
de wandelroutes over ‘Klompenpaden’en voorzieningen op
het gebied van Bed & Breakfast is waardevol.
Bij het vrijkomen van agrarische gebouwen kan de
invulling met recreatieve functies waardevol zijn.
Bovendien kan dit voor extra inkomen zorgen.
De recreant komt in Kamerik goed aan zijn trekken. Kamerik
kent commerciële overnachtingsplekken, campings en horecagelegenheden maar ook vele mogelijkheden op het gebied
van gratis recreatie. Zoals bijvoorbeeld de kinderboerderij,
het terrein aan Oortjespad waar men voor één dag zijn tent
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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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Bestaand beleid
UIT DE GEMEENTELIJKE WOONVISIE 2015:
De Verkeersvisie 2030 wordt het komende halfjaar nog
opgesteld. Hoofdonderwerpen, die grotendeels ook
voor Kamerik relevant zijn, zijn: veiligheid, doorstroming,
volksgezondheid, duurzaamheid, economie en financiën.
Speerpunten zijn er voor fietsverkeer, veilige school
omgevingen, de fijnstofproblematiek vanuit verkeer en
Woerden klimaatneutraal in 2030.

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 is er voorstander van om de woonstraten,
in overleg met de bewoners, zoveel mogelijk in te richten als
30 km/u-zones.
Voor deze straten is het mede uit een oogpunt van veiligheid
van belang dat ze, inclusief de trottoirs, goed onderhouden
worden en dat adequaat wordt gereageerd op klachten.
De wegen in het buitengebied van Kamerik vragen bijzondere
aandacht. Het project Toekomst Veenweide, waaraan het

Platform meedoet, werkt aan oplossingen voor de proble
matiek van het zware verkeer op de kwetsbare landwegen.
Het Dorpsplatform vraagt daarbij veel aandacht voor de
veiligheid van fietsers en voetgangers die ook gebruik maken
van die wegen. Afstap- en uitwijkstroken van 50 centimeter
naast en op dezelfde hoogte als de verharding kunnen hieraan bijdragen.
Specifieke aandacht vraagt het fietspad naar Woerden. In de
enquête zijn veel opmerkingen gemaakt over hard rijdende
scooters, het grote medegebruik door wandelaars en de onveiligheid met matige verlichting in de bocht bij het gemaal.
Het Dorpsplatform wil daarom dat de fietsverbinding naar
Woerden veiliger wordt.
Op het gebied van verkeersveiligheid heeft het Platform
een aantal wensen.
• Een rotonde op de aansluiting Spruitweg-Ir. Enschedeweg.
• Een vrijliggend fietspad langs het Oortjespad. Mogelijk
kan een tijdelijke voorziening, die waarschijnlijk wordt
aangelegd ten behoeve van het project ophogen Kanis,
na dit project definitief worden gemaakt.

Parkeren

In de enquête zijn veel opmerkingen gemaakt over parkeren.
Diverse locaties in Kamerik worden daarbij genoemd. Knelpunten zijn het Hallehuis bij de supermarkt, het Overstek
bij de sportvelden en De Schulenburch.
Voor het Hallehuis ziet het Dorpsplatform momenteel
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geen oplossing. Met betrekking tot het Overstek zijn er
goede kansen op verbetering als het plan voor de bouw
van de nieuwe scholen in die omgeving wordt uitgewerkt.
Het Platform wil het ontwerp van de omgeving van de
scholen dan ook nauwgezet volgen.
Aandacht is nodig voor het parkeren van vrachtwagens,
vooral op de Nijverheidsweg en Handelsweg. Belangrijk
zijn hierbij zowel goede afspraken met de ondernemers als
handhaving.

Vervoer

Veel Kamerikers vinden dagelijks hun weg naar het Woerdense
station en dat is goed bereikbaar.
De inzet van kleinere bussen, zoals belbussen of ander
vervoer op maat, ondersteunt het Dorpsplatform van harte.
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 zijn, is dit een vervoersservice voor en door eigen
inwoners, met hun eigen auto en tegen een voordelig tarief.

Duurzaamheid

Elektrisch rijden is beter voor het milieu dan rijden op benzine
of diesel. Met de groei van het aantal elektrische auto’s is het
van belang ook te zorgen voor voldoende laadpunten.
Het dorpsplatform wil ook in Kamerik enkele openbare
laadpunten.
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Kamerik,
parel in het Groene Hart
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Openbare ruimte en
omgevingskwaliteit

Daarnaast moet bij de eerstvolgende concessie voor het openbaar busvervoer een elektrische variant prioriteit krijgen.

“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”
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Bestaand beleid
UIT GEMEENTELIJK BEHEERPLAN OPENBARE RUIMTE:
Het onderhouden en vervangen wordt gedaan op basis
van 5 kwaliteitsniveaus:
• A+: alles is spic en span.
• A: mooi, comfortabel en goed onderhouden, incidenteel
wat minder. Bijna helemaal netjes en schoon.
• B: voldoende onderhouden, degelijk en vooral functioneel. Het is redelijk netjes, maar er valt wel wat op aan
te merken.
Uit de enquête bleek dat de kwaliteit van de openbare ruimte laag
scoort bij de Kamerikers. Meest genoemd is het slechte onderhoud
van wegen en groen. Dit is een van de belangrijkste aandachtspunten in de dorpsvisie. De gemeente heeft toegezegd om tot 2018
alles op niveau B te brengen. Voor Kamerik is er dan nog veel werk
te doen. Het Dorpsplatform gaat dit strak monitoren.

Openbaar groen

We zijn trots op Kamerik. De bermen en plantsoenen moeten
zodanig onderhouden worden dat ze er verzorgd uit zien.
De Wetering is het visitekaartje van Kamerik, de bermen moeten
regelmatig gemaaid worden, ook de randen direct langs het
water (rietontwikkeling tegengaan) zodat het zicht op de
Wetering open blijft.

• C: achterstand in het onderhoud is te zien, het is niet
netjes en vuil. Het kan hinderlijk zijn.
• D: zeer veel schade, heel vuil, grote achterstand in het
onderhoud en er kunnen onveilige situaties ontstaan.
In de periode van 2015 tot en met 2018 gaat de gemeente alles onderhouden en vervangen op niveau B. Het
onderhoudsniveau lag de afgelopen jaren op niveau C.

25

26 Dorpsvisie Kamerik 2017 - Openbare ruimte en omgevingskwaliteit

De bermen van de toegangswegenmoeten er netjes uitzien;
zij zijn de eerste kennismaking met en indruk van Kamerik.
Nu groeien er vaak hoge brandnetels.
De trapveldjes moeten goed bruikbaar zijn waarvoor ze
bedoeld zijn: voetballen. Dat betekent dat ze kort gemaaid
moeten zijn en dat maaisel wordt afgevoerd.
Bomen zijn zichtbepalend, een aantal straten heeft een
bomennaam. Het Dorpsplatform vindt dat als het technisch
mogelijk is, langs deze straten de bomen moeten staan
waarnaar ze genoemd zijn. Als de bomen te oud of te groot
geworden zijn, is vervanging nodig.
Het Burgemeester Breenplantsoen wordt onderhouden door
vrijwilligers. Hiervoor worden materialen door de gemeente
beschikbaar gesteld.

Onderhoud wegen en paden

Het Dorpsplatform ondersteunt de noodzaak om de wegen
op niveau B te brengen.
In een deel van het dorp zijn de wegen opgehoogd en ziet
alles er netjes uit. De Kanis wordt op korte termijn aangepakt
en is dan ook weer voor jaren netjes. Een zorgpunt blijven
delen van de Mijzijde en de Van Teylingenweg, deze zijn lang
niet op niveau B.
De bermen van de wegen in het buitengebied moeten goed
aangevuld zijn, op dezelfde hoogte als het asfalt, om fietsongevallen te voorkomen.

Het Burgemeester Breenplantsoen wordt onderhouden
door vrijwilligers.

Een deel van het historische dorpshart heeft als ‘Beschermd
dorpsgezicht’ een monumentenstatus. Daarom is daar een
onderhoudsniveau A gerechtvaardigd, zowel voor de bestrating als het groen.
Het Dorpsplatform is van mening dat de klinkerbestrating
met ‘karrenspoor’, zoals die nu al in een deel bestaat, over
het gehele beschermde dorpsgezicht doorgetrokken moet
worden.
Vanuit het Dorpsplatform en de bewoners worden in de
zomer hier bloembakken verzorgd.
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Regelmatig vallen delen van de straatverlichting uit. Dit is
vanuit veiligheidsoogpunt ongewenst.
Structureel preventief onderhoud is dringend noodzakelijk.
Wij willen betrouwbare straatverlicht. Mogelijk kan dit als bij
de eerstvolgende vervangingen van lampen en/of armaturen
met LED-verlichting worden aangebracht.
De voet- en fietspaden moeten veilig en heel zijn. Onder
meer door boomwortels liggen er snel tegels scheef, waardoor voetpaden slecht begaanbaar zijn, zeker voor mensen
met een rolstoel of rollator.
Regelmatige schouw en onderhoud zijn nodig.

Speelplaatsen

In Kamerik zijn veel kleine speelplaatsjes, waarvan een aantal vrij nieuw, met eigentijdse speelmogelijkheden. Enkele
oude speelterreintjes zijn aan vernieuwing toe. Ook vraagt

de ondergrond nog om extra aandacht. Sommige veldjes zijn
drassig, bij andere is rubbermateriaal van oude autobanden
toegepast. Indien nodig deze materialen vervangen.
Bij de nieuwbouwwijken moeten ook speelplaatsen komen,
ingericht in overleg met de bewoners.
Voor de oudere jeugd is er een skatebaan. Deze moet goed
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, vanwege sociale
veiligheid, vooral ook vanwege de combinatie met de JOP.

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.
Het Dorpsplatform wil dat het opruimen van de hondenpoep
goed gehandhaafd wordt.

Buitengebied

Het buitengebied met monumentale boerderijen, vergezichten,
weilanden met koeien, sloten, fiets- en wandelpaden en
recreatiemogelijkheden, maakt Kamerik zo aantrekkelijk.
Het behoud van het agrarische landschap is belangrijk.
Zowel het behoud en onderhoud van de watergangen en
kavelstructuur als de openheid en kwaliteit van de bebouwing zijn belangrijke aandachtspunten, waarop de gemeente
moet toezien.
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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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Bestaand beleid
Het Sport- en speelbeleid uit 2016 is leidend voor het
onderhoud van de sportvelden met extra aandacht voor
het faciliteren van sporten/bewegen in de openbare ruimte.
De periodiek te actualiseren Meerjarenonderhouds
programma’s voor het maatschappelijk vastgoed zijn
leidend voor beheer en onderhoud van alle gebouwen,
met extra aandacht voor verduurzaming.
Kamerik kent vele maatschappelijke voorzieningen,
die voor een grote onderlinge verbondenheid zorgen.
Naast de eigenaren en bestuurders van deze voorzieningen
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.

De locaties waarop dat gebeurt:
Multifunctioneel centrum “De Schulenburch”:
Een centraal gelegen ontmoetingsplek voor sporters en
sportverenigingen, zoals volleybal, badminton, zaalvoetbal
en korfbal. Daarnaast is het een locatie waar veel Kamerikse
verenigingen hun activiteiten en bijeenkomsten organiseren

Multifunctioneel centrum “De Schulenburch”

en waar bruiloften en partijen worden gevierd. Het is de
plaats waar de jaarlijkse ontvangst van Sinterklaas is, waar
muziekvereniging Nieuw Leven repeteert en haar concerten
geeft, de uitvalsbasis voor Douane Harmonie Nederland die
hier sinds 1990 wekelijks op woensdag repeteert en waar het
Dorpsplatform Kamerik zijn vergaderingen houdt.
Aan de achterkant van De Schulenburch bevindt zich de
jeugdsoos “de Bijn”, een plaats waar de Kamerikse jongeren
samenkomen.
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met elk hun eigen identiteit hebben ouders echt iets te
kiezen wanneer hun kind naar school gaat.
De scholen vestigen zich in de nabije toekomst samen op
één nieuwe locatie, tussen De Schulenburch en de voetvalvelden. Ze gaan niet samen maar betrekken één gezamenlijk
nieuw gebouw. Daarbij behouden zij hun eigen identiteit,
maar ze delen diverse faciliteiten en ruimtes. Naar verwachting is dit plan in 2019 gerealiseerd.
Mede voor het behoud van de scholen voor Kamerik vinden
wij een beperkte groei van het dorp met nieuwbouw van
woningen noodzakelijk (zie ook Hfdst. Wonen).
Voorlopig ontwerp nieuw schoolgebouw De Wijde Blik en Eben Haëzer

In De Schulenburch is ook de bibliotheek gehuisvest, eveneens een belangrijke voorziening voor Kamerik. Het bibliotheekwerk staat in Nederland onder druk. Door afname van
het aantal leden en/of het stoppen van subsidiëring moeten
vooral bibliotheken in de kleine kernen hun deuren sluiten.
Het Dorpsplatform wil deze voorzieningen in stand houden
en zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Basisscholen “De Wijde Blik”en de “Eben Haëzer”
Kamerik heeft twee basisscholen: de protestants-christelijke
“Eben Haëzer” en de rooms-katholieke” De Wijde Blik” die
is ontstaan uit een fusie van de openbare Hemrikschool en
de Rooms Katholieke Maria Gorettischool. Met twee scholen

Sportaccommodaties
Naast de sporthal van De Schulenburch, waar de binnensporten plaatsvinden, zijn diverse sportverenigingen buiten
actief. Op sportpark Mijzijde, aan het Overstek, hebben
voetbalvereniging Kamerik, korfbalvereniging SDO/VerzuimVitaal en Lawntennisclub Kamerik hun velden en banen.
De komst van het nieuwe schoolgebouw tussen De Schulen
burch en de voetvalvelden, leidt tot veranderingen in de
indeling van de sportvelden.
Kerken
In Kamerik staan drie kerken. Aan de Kanis bevindt zich de
rooms-katholieke H. Hippolytuskerk, in het dorp staan de
twee protestants-christelijke kerken, beide onderdeel van
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de PKN (Protestantse Kerk in Nederland): aan het Hallehuis
de gereformeerde Ontmoetingskerk, aan de Burgemeester
Talsmaweg de hervormde kerk.

Het Dorpsplatform vindt dat er in Kamerik
respect dient te zijn voor ieders geloofsovertuiging
en ruimte om te zijn wie je bent.
Daarnaast houdt Cama Parousia Woerden wekelijks een
samenkomst op zondag in De Schulenburch.
Waar elke gemeenschap haar eigen diensten en activiteiten
heeft, wordt er steeds meer samengewerkt.
Het Dorpsplatform vindt dat er in Kamerik respect dient te
zijn voor ieders geloofsovertuiging en ruimte om te zijn wie
je bent.

De gereformeerde kerk,
de hervormde kerk en de
rooms-katholieke kerk 

32 Dorpsvisie Kamerik 2017 - Maatschappelijke voorzieningen

Kamerik Leeft!
Naast alle bovengenoemde voor
zieningen, kent Kamerik verschillende
groepen vrijwilligers die leuke
evenementen of andere activiteiten
voor dorp en inwoners organiseren.
Deze evenementen krijgen in de
enquête een hoge waardering.
Het Dorpsplatform wil graag de
samenwerking en de afstemming
op het gebied van de evenementen
bevorderen.
In de tabel aan de rechterzijde een
greep* uit de overige activiteiten/
groepen.

* We hebben ons uiterste best gedaan om alle groepen en
activiteiten te benoemen, maar het kan zijn dat er groepen/
activiteiten ontbreken in deze tabel.

Groep
Kamerik leeft

Activiteit

Kamerik Proeft Zomer en Wintereditie
Bloembakken voor Kamerik en de Kanis
Kamerik op de kaart
Wordt opgeheven/samengevoegd met “Kamerik Leeft”
	Promoten van kleinschalige recreatieve activiteiten in
Kamerik zoals fietsen, wandelen, kanoën etc.
Oranje Comité
Kingsnight
Alle activiteiten op Koningsdag
Jevaka
Brandweer middag en huttenbouw
Intocht van Sinterklaas
Kamerik Live
Live muziek van Kamerikse bodem
Ondernemersvereniging
Verenigingenspel, 1e of 2e zaterdag van februari
Kamerik-Kanis
Kerken	Vakantie Bijbelclub voor de (basis)schooljeugd in de
schoolvakanties en de Kerstvieringen.
Sportverenigingen
Kamerik Sport en
Alle Kamerikse sportverenigingen
Stichting Weteringloop
Kamerikse Weteringloop in april of mei
Muziekvereniging “Nieuw Leven” Jaarconcert, optredens bij Koningsdag en diverse
uitvoeringen
Toneelvereniging
Toneelvoorstellingen in De Schulenburch
Sleutelclub	Locatie aan de Handelsweg voor jeugd die wil sleutelen
aan auto’s, brommers, modelbouw, etc.
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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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Bestaand beleid
UIT HET GEMEENTELIJK INTEGRAAL BELEIDSPLAN
SOCIAAL DOMEIN:
Steeds meer mensen zijn en blijven in staat om zelf,
of met (een beetje) hulp, invulling te geven aan hun
eigen leven.
Mensen krijgen de best passende zorg, ongeacht de
verwijzer die ze kiezen.
Daarom zeggen wij ‘Mensen Eerst!. Regels en
organisaties zijn nuttig, maar niet leidend.

Kamerik heeft een breed aanbod aan voorzieningen op het gebeid van Zorg & Welzijn. Voor diverse doelgroepen, van baby’s
en peuters tot senioren is zorg beschikbaar. Het gaat dan om:

Huisartsenpraktijk Kamerik

De praktijk biedt voor jong en oud een breed zorgaanbod.
Naast het reguliere bezoek van het dagelijkse spreekuur of
een huisbezoek van een van de artsen, zijn er verschillende
andere diensten, zoals het afnemen van bloed voor onderzoek,
speciale medewerkers voor ouderen- en psychische zorg.

Tandartsenpraktijk Kamerik

Zij verzorgt een breed scala aan tandheelkundige hulp en
mondhygiëne.

Fysio-Aktief Den Hollander Verbeek

De fysiotherapiepraktijk verleent diverse behandelingen
gericht op bewegen en herstellen naar een betere gezondheid voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast biedt
de praktijk de mogelijkheid om onder begeleiding van een
fysiotherapeut te sporten.

Welzijn Woerden

Welzijn Woerden zorgt voor welzijn en maatschappelijke
ondersteuning. Een eigen welzijnsconsulent voor Kamerik
draagt ertoe bij dat het aanbod aansluit bij de plaatselijke
behoefte. Er worden diverse activiteiten georganiseerd in
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De Cope zoals klaverjassen en bridgen, gezamenlijke
maaltijden, gym- en spellenmiddag. Ook zwemmen in het
zwembad in Harmelen behoort tot de activiteiten die Welzijn
Woerden voor de Kamerikers organiseert.
Het Dorpsplatform vindt dat zorg laagdrempelig beschikbaar
en goed vindbaar moet zijn. Waar mogelijk zetten wij ons
in om onze inwoners op weg te helpen, bij voorbeeld met
behulp van vrijwilligers i.s.m. Welzijn Woerden.

Consultatiebureau

In het kader van de Jeugdgezondheidszorg biedt het
consultatiebureau de medische basiszorg en preventie voor
alle kinderen van nul tot vier jaar. Ouders met kinderen in
deze leeftijdscategorie kunnen hier in Woerden terecht voor
regelmatige controles, vaccinaties en advies. Na de geboorte
van het eerste kind vindt er een eerste bezoek thuis plaats.
Daarbij worden afspraken gemaakt over de volgende
contactmomenten. Naast deze vaste contactmomenten,
vanaf het moment waarop de baby vier weken oud is, is er
ook een inloopspreekuur. Dit vindt sinds september 2017
plaats in Kamerik bij Kinderopvang Klein Kamerik aan de
Handelsweg.
Het Dorpsplatform vindt het belangrijk dat deze voorziening
in Kamerik blijft en dat er afspraken op basis van individueel
maatwerk mogelijk zijn.

Kinderdagverblijf en BSO

Kamerik kent één kinderdagverblijf: Klein Kamerik aan de
Handelsweg.
Voor- en Naschoolse opvang voor kinderen vanaf vier jaar wordt
ook geboden door Klein Kamerik en door Kind & Co dat in het
huidige gebouw van basisschool de Wijde Blik is gevestigd.

Sleutelclub

De sleutelclub is een initiatief om zowel jeugd met als
zonder beperkingen een gratis en laagdrempelige bezigheid
te bieden: sleutelen aan fietsen en brommers, modelbouw,
koken. Dit alles staat onder leiding van vrijwilligers.
Het Dorpsplatform wil bevorderen dat deze voorziening
duurzaam voor het dorp behouden blijft.

Vrijwilligers

Naast bovengenoemde organisaties 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. Kamerikers ontmoeten elkaar
hier om te sporten, hun geloof te beleven en wat hen daarin
verbindt of hun gezamenlijke hobby en andere activiteit uit
te oefenen. Deze ontmoetingen bieden ook de kans voor
gesprekken over alledag. De inzet van vrijwilligers van deze
en andere initiatieven zijn van groot belang.
Uit de enquête blijkt dat veel inwoners betrokken zijn bij
vrijwilligerswerk in het dorp of bereid zijn dat te gaan doen.
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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 37

Bestaand beleid
UIT GEMEENTELIJKE ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA
2015 “DE KLOPPENDE ECONOMIE”:
Samen denken – Samen doen (herijken samenwerking
met ondernemers-verenigingen en bottom up/interactief
beleid formuleren).
Het onderhouden en verbeteren van het ondernemers
klimaat en een goede voorzieningenstructuur.
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.
Regionaal - gemeente
Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en
instellingen wil de gemeente Woerden werken aan een
goed ondernemersklimaat. Dat is van groot belang voor
de (toekomstige) leefbaarheid van en werkgelegenheid in
Woerden en haar kernen. De gemeente trekt samen op
met de natuurlijke partners en neemt hierin een proactieve
rol op zich. Vorig jaar is daaruit het POVW opgericht,
het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden.
De Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis participeert
in dit overleg.

Om mee te draaien in de economie van Nederland is het
belangrijk dat het Groene Hart, dat zijn eigen economische kenmerken heeft, zich economisch verder ontwikkelt.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de aspecten
duurzaamheid (toekomst vast) en bodemdaling. Eén van de
speerpunten voor ons gebied is de circulaire economie en
duurzame landbouwinnovatie.
Het Dorpsplatform volgt nauwgezet wat dit voor Kamerik
betekent en stuurt of ondersteunt waar nodig.
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Kamerik
Enkele statistische gegevens uit het PAR
(Provinciaal ArbeidsplaatsenRegister):
Aantal eind 2016 in Kamerik geregistreerde ondernemingen: 395
Overzicht arbeidsplaatsen per categorie in
2009 en eind 2016.
Uit bovenstaand overzicht blijkt de dynamiek in de kleinschalige lokale dorpseconomie. Er is een duidelijke verschuiving
waar te nemen vanuit de agrarische,

Categorie/branche
2009 2016
			
Landbouw, bosbouw, visserij
190
167
Industrie
87
65
Bouwnijverheid
114
101
Groot-/detailhandel; reparatie auto’s
157
185
Vervoer en opslag
10
25
Logies, maaltijd- en drankverstrekking
23
34
Informatie, communicatie
21
29
Financiële instellingen
9
23
Verhuur, handel in onroerend goed
2
9
Advisering, onderzoek, spec.
zakelijke dienstverlening
93
135
Verhuur roerende goederen, overige
zakelijke dienstverlening
29
21
Openbaar bestuur, overheidsdiensten,
soc. verzekeringen
22
20
Onderwijs
52
56
Gezondheids- en welzijnszorg
60
85
Cultuur, sport en recreatie
24
49
Overige dienstverlening
27
26
Totaal Kamerik
920
1030

Trend
abs.
%
-23
-12%
-22
-25%
-13
-11%
+29
+18%
+15
+150%
+11
+48%
+8
+38%
+14
+155%
+7
+350%
+42

+45%

-8

-28%

-2
+4
+25
+25
-1
+110

-9%
+8%
+42%
+104%
-4%
+12%
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bouw- en industriële sectoren naar de dienstverlening,
horeca, recreatie en de maatschappelijke functies.
De toegenomen arbeidsflexibiliteit met veel (kleine)
deeltijdbanen is duidelijk debet aan de totale stijging.
Er is een actieve Ondernemersvereniging Kamerik-Kanis,
waarbij de meeste ondernemers zijn aangesloten. Waar
mogelijk wil het Dorpsplatform hiermee samenwerken.
Het Dorpsplatform staat voor behoud en waar mogelijk

Het Dorpsplatform staat voor behoud en waar
mogelijk versterking van een goed ondernemersklimaat
versterking van een goed ondernemersklimaat. Dat is belangrijk voor het karakter en de identiteit van Kamerik. Bovendien
kunnen veel dorpsactiviteiten vaak alleen georganiseerd worden dankzij sponsoring door de diverse lokale ondernemers.
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.
Het Dorpsplatform vindt behoud van deze functies en
voorzieningen voor Kamerik dan ook erg belangrijk.
De Kamerikers kunnen daaraan meewerken door klant te
blijven of te worden en diensten af te nemen.

Het Platform vindt ook dat met vergunningen voor standplaatsen zorgvuldig en beperkt dient te worden omgegaan.
Teneinde de kwetsbaarheid van lokale ondernemers niet te
vergroten moeten standplaatsen voor ambulante handel
toevoegingen zijn aan de branches die er al zijn in Kamerik
en geen overlappingen.
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.
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immers vaak tot verpaupering van de gebouwen en
ongewenste bestemmingen.
In een aantal gevallen vervullen agrarische bedrijven ook
een “broedkamerfunctie” voor startende ondernemers.
Inzake de doelstellingen richting Klimaat Neutraal staat het
Dorpsplatform voor duurzame landbouw en verduurzaming
van de gebouwen, (zonnepanelen op daken van stallen of
goed gesitueerde zonnevelden). Dit mag echter niet ten
koste gaan van de kwaliteit van het landschap.
Daarnaast is het Platform voorstander van duurzame oplossingen die de bodemdaling verminderen.
De sector bestaat vooral uit veeteelt; er is relatief weinig
intensieve veehouderij. Akkerbouw komt vrijwel niet voor.
Door de schaalvergroting en krimp is de werkgelegenheid de
afgelopen zeven jaar met ca. 12% afgenomen. Dit heeft tot
gevolg dat er ander gebruik van agrarische bebouwing
noodzakelijk kan worden. Met invulling voor woon- en
recreatieve doeleinden kunnen deze gebouwen weer een
goede bestemming krijgen. In enkele gevallen komt ook
kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid voor.
Het Dorpsplatform is voorstander van bovengenoemde herbestemming en ondersteunt deze, mits zij geen bedreiging
vormt voor het landelijke karakter van het buitengebied en
de verkeerssituatie niet negatief beïnvloedt. Leegstand leidt

Een goede digitale infrastructuur voor snel internet in het
buitengebied is een urgent punt van aandacht.

bankjes
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bibliotheek
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bruggen

buitengebied dorp drempelverlagende duurt eind fietspaden figuur gaat geringe gevaarlijk
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Uitgave 2017 Dorpsplatform Kamerik

