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Verslag Openbare vergadering Dorpsplatform Kamerik, gehouden op 9 maart 2020 
in de Schulenburch 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom en heeft de volgende mededelingen: 

 De presentatie over afval kan niet doorgaan vanwege afwezigheid van de betreffende medewerkster 
van de gemeente. Aanstaande woensdag is er een Zero Waste Café in het RIE theater in Woerden. 

 Begin dit jaar heeft de gemeente een enquête gehouden over energieopwekking, feitelijk over 
elektriciteitsopwekking. De hoofdvraag uit deze  enquête wil het Dorpsplatform graag tijdens de pauze 
voorleggen. U kunt aangeven wat voor u de goede volgorde van de uitspraken is. U vult dit blaadje 
anoniem in, de uitslag maken we via de website www.kamerikvandaag.nl bekend gemaakt. Na de 
pauze willen we verder met u discussiëren nav een aantal stellingen over elektriciteitsopwekking.  

 Rob de Vries van de gemeente Woerden legt bij agendapunt 5 keuzes voor met betrekking tot de 
toekomst van de Schulenburch. 

 De voorzitter toont een sfeerbeeld van een Beweegpark in Park Mijzijde. Er wordt gewerkt aan een 
projectplan en aan financiering.   

 In Kamerik Vandaag van februari 2020 stond een oproep over de jeu de boules baan. Gevraagd wordt 
of er nog belangstelling is om de baan te houden en op te knappen. Als daar geen belangstelling voor is, 
wordt de baan gesaneerd bij de eventuele aanleg van het Beweegpark. Vanuit de zaal wordt geen 
interesse getoond. 

 

2. Kamerik Schoon 
Door Geertjan Aleven 
Geertjan Aleven heeft de actie Kamerik Schoon vorig jaar nieuw leven in geblazen. Dit jaar is de landelijke 
Opschoondag op 21 maart. Geertjan nodigt alle Kamerikers uit om die dag de handen uit de mouwen te 
steken en het zwerfafval van de straat te halen. 
Opgeven kan via info@kamerikvandaag.nl of door je op zaterdagochtend 21 maart om 09.45 uur te melden 
bij de Schulenburch. De gemeente zorgt voor prikkers, plastic zakken en koffie met taart na afloop 
(omstreeks 10.00 uur). Kamerik Schoon wordt georganiseerd in samenwerking met het Repair Café. 
Welkom! 
NB Als gevolg van de maatregelen rond het Corona-virus gaat de landelijke Opschoondag niet door en is ook 
besloten om Kamerik Schoon af te gelasten. 
 

3. Keuzes voor de toekomst van de Schulenburch 
Door Rob de Vries, adviseur bij de gemeente Woerden 
Rob de Vries legt vijf vragen / stellingen voor aan de zaal. 

1. Welke associaties hebben jullie met de Schulenburch? 

2. Is de Schulenburch voor jullie een dorpshuis? 

3. Kamerik is minder geschikt voor een dorpshuis waar iedere dag iets gebeurt. Kamerik is niet groot en 
sommige activiteiten zijn ergens anders, zoals in de Cope, bij Elim, De BoerINN, in Kameryck of in 
sportkantines. 

4. Als het zalengedeelte wegvalt is dat een gemis voor Kamerik, want voor grote evenementen is er geen 
alternatief en bestaande gebruikers vinden ook niet zomaar een alternatieve ruimte. 

5. Er is met het zalendeel meer te doen dan nu gebeurt voor de Kamerikse samenleving. 
Op vraag 1 worden veel voorbeelden opgenoemd, rouw en trouw, sporten en feesten, ontmoetingspunt, 
verenigingsleven, bibliotheek, etnische feesten en evenementen zoals Kamerik live en Sinterklaas. 
Op vraag 2 is het antwoord dat de Schulenburch het kloppende hart van Kamerik is, een centrale 
ontmoetingsplek, sinds 1970. 

http://www.kamerikvandaag.nl/
mailto:info@kamerikvandaag.nl
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Bij vraag 3 zijn er vragen over ‘of er iedere dag iets moet gebeuren’. Zalen moeten ook leeg kunnen staan, 
bijvoorbeeld voor een uitvaart. Bovendien blijkt dat er veel activiteiten zijn die lang niet bij iedereen 
bekend zijn. En is dagelijks gebruik een vereiste voor een dorpshuis? 
Op vraag 4 wordt met stelligheid gereageerd dat het wegvallen van het zalengedeelte een gemis voor 
Kamerik zou zijn (toneelvereniging, fanfare, de pluimveevereniging). 
Rob de Vries noemt zaken die een dorpshuis aantrekkelijk maken, zoals een flexruimte in de bibliotheek die 
vaak open is en waar je kunt werken, of een horecavoorziening. 
De bewoners hebben aanvullend nog de volgende suggesties / opmerkingen: 
o een zorgloket voor vragen over zorg en welzijn 
o laagdrempelige tarieven voor zaalhuur  
o de bibliotheek is niet erg uitnodigend 
o de Schulenburch heeft een suf imago, het is al 30 jaar hetzelfde en de entree is niet erg gezellig. 
o veel activiteiten zitten verspreid over het dorp, terwijl de Schulenburch overdag vaak leeg is 
Rob de Vries bedankt de aanwezigen voor de input die hij meeneemt voor de verkenningen over de 
toekomst van de Schulenburch. 
 

4. Actieplan 2020 
Toelichting door de Voorzitter van het Dorpsplatform Kamerik 
In het Actieplan 2020 staan de punten uit de Dorpsvisie waar het Dorpsplatform zich dit jaar speciaal voor 
gaat inzetten. Het actieplan 2020 is op 20 januari 2020 vastgesteld door het Algemeen bestuur van het 
Dorpsplatform. Het gaat om de volgende thema’s: 
Wonen – planontwikkeling schoollocaties en ontwikkeling van de nieuwe woonlocaties Kamerik NO-3 en de 
Lindenlaan. 
Verkeer, vervoer en bereikbaarheid – verbeteren van het fietspad naar Woerden, project Toekomst 
Veenweide, reconstructie buitenwegen (primair de Van Teylingenweg), rotonde Spruitweg / Ir 
Enschedeweg en het tijdelijke fietspad langs het Oortjespad. 
Openbare ruimte – kwaliteit minimaal op B-niveau uit het MOP (meerjaren onderhoudsplan), herstel 
beschermd dorpsgezicht en betrokkenheid bij het bomenplan. 
Zorg en Welzijn – ondersteuning bij het vinden van een locatie voor de Sleutelclub, Woerden Wijzer, 
eenzaamheid, Beweegpark, een permanente vergunning voor Klein Kamerik en het voortbestaan van de 
Schulenburch. 
Economie, bedrijvigheid en landbouw – herstructurering van het bedrijventerrein. 
 
Reacties en antwoorden: 
 Graag aandacht voor het verwijderen van de drie dode bomen naast de begraafplaats. 
 Aandacht gevraagd voor het fietspad ter hoogte van het gemaal, het is daar veel onoverzichtelijker 

geworden. 
 Beschermd dorpsgezicht – binnenkort gaat een een werkgroep van start die kijkt naar verbeterpunten 

om het rijksbeschermde dorpsgezicht in oude luister te herstellen. Er zitten 7 Kamerikers in de 
werkgroep. 

 Bewegen voor honden blijft bestaan in Park Mijzijde. 
 

5. Duurzaam Woerden 
Presentatie door Chris de Groot 
In het najaar, september/oktober 2020 komt er een Roadshow over verduurzaming van woningen. 
Onderdelen van de avond zijn uitleg over maatregelen, kosten en besparingen, haalbare en minder 
haalbare oplossingen. De Rabobank is aanwezig met informatie over subsidies. 
De roadshow bestaat uit 9 wijkpresentaties en een presentatie in Woerden en in Oudewater. 
De wijkpresentatie in Kamerik staat gepland voor na de zomervakantie van 2020. 
Er komt voor inwoners een beperkte subsidiemogelijkheid voor energiebesparende materialen. 
U kunt de presentatie van Chris de Groot ook hier vinden. 
 

https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/DPK-OV-09-03-20-Presentatie-Green-Deal.pptx
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6. Voortgang gemeentelijke zaken door de dorpswethouder Arjan Noorthoek 

 Onderhoud Mijzijde / Van Teylingenweg – aanleg glasvezel 
 Woningbouw 

 Fietspad Oortjespad  
 Vergunning Klein Kamerik 

 
De bewoners van de Mijzijde / Van Teylingenweg waar onderhoud gaat worden gepleegd, hebben 
daarover vandaag bericht gekregen van de gemeente. Het gaat om slechte plekken op de Mijzijde ter 
hoogte van de huisnummers 90, 114 en 280, en op de Van Teylingenweg ter hoogte van de huisnummers 
132 tot 154. De werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel beginnen een week eerder. 
 
Er is overleg gaande over het aanbrengen van belijning op het fietspad langs het Oortjespad. De gemeente 
wil het fietspad definitief maken, maar eerst moeten problemen rond de aankoop van de grond opgelost 
worden. 
 
De gemeente is voornemens om Klein Kamerik een tijdelijke vergunning te geven, omdat er rond de 
Schulenburch ook ontwikkelingen zijn (mogelijk meer activiteiten onder 1 dak). Mochten die 
ontwikkelingen anders uitpakken, dan wordt de vergunning omgezet naar een definitieve vergunning. 
 
In januari 2020 zijn er inloopavonden geweest en is de stedenbouwkundige visie gepresenteerd voor de 
woningbouw op het terrein van de scholen. Hier zijn vijf zienswijzen (bezwaren) op binnengekomen. Dit 
levert een vertraging op van 2 à 3 maanden. De gemeente garandeert dat met grote zorgvuldigheid op de 
zienswijzen wordt gereageerd. Het is nog niet te zeggen of de zienswijzen leiden tot aanpassingen van de 
plannen.  
Er is nog geen stedenbouwkundig plan opgesteld, alleen een ruimtelijke visie. De volgorde is: visie, 
bestemmingsplan, uitnodigen uitvoerende partijen om bouwplannen en ontwerpen in te dienen. Een 
traject dat totaal driekwart jaar in beslag neemt. De bouw zal dus niet vóór het einde van 2020 van start 
gaan. In de Openbare vergadering van 7 juli aanstaande volgt meer informatie over de planning en de 
inhoud van de plannen. 
Volgens de bestaande planning worden de locaties Eben Haëzer en Maria Goretti het eerst ontwikkeld. De 
woningbouw op het terrein van de Hemrik gaat een jaar later van start. Dit biedt de mogelijkheid om de 
situatie op de woningmarkt van dat moment bij de bouwplannen te betrekken.  
Het sloopbedrijf dat bezig is met het gebouw van Maria Goretti is vertrokken in verband met de storm en 
zet de werkzaamheden zo snel mogelijk voort. De (omgewaaide) hekken bij De Wijde Blik kunnen eerdaags 
weg.  
Op het terrein van de Eben Haëzer zijn vleermuizen gesignaleerd, deze zijn beschermd. Er is een biotoop 
voor de vleermuizen ingericht op 50 meter afstand (naast de Schulenburch). In april / mei 2020 is de 
termijn verlopen dat de vleermuizen verhuisd moeten zijn, dan kan de sloop beginnen. 
De wethouder weet niet of het gebouw van de oude peuterspeelzaal De Poppenkast ook gesloopt wordt. 
De wethouder neemt deze vraag mee. 
 

7. Energietransmissie 
Presentatie door Krispijn Beek 
Om informatie over dit onderwerp op te halen bij bewoners van de gemeente Woerden is in fase 1 
(luisteren) een Energiecafé  georganiseerd op 15 januari 2020, en zijn straatgesprekken gehouden. Er zijn 
vier inloopavonden gehouden waar scenario’s zijn besproken en er is een online enquête uitgezet. 
In de tweede fase die nu loopt (in gesprek) worden opnieuw inloopavonden (17, 23 en 31 maart 2020) en 
straatgesprekken georganiseerd. Op 28 maart aanstaande tussen 12.00 – 15.00 uur zijn er straatgesprekken 
voor de PLUS in Kamerik. 
Op zaterdag 4 april aanstaande is er een Energie Safari, dan worden er zon- en windprojecten bezocht. 
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Meer informatie via e-mail duurzaam@woerden.nl of telefonisch met Krispijn Beek bij de gemeente 
Woerden. 
De presentatie kunt u hier vinden.  
 
NB In verband met de maatregelen rond het Coronavirus heeft de gemeente Woerden besloten alle 
evenementen die de komende tijd plaatsvinden af te gelasten. Dit geldt ook voor de activiteiten in het kader 
van het participatietraject rondom grootschalig opwekken van duurzame energie. 
 

8. Discussie en terugkoppeling elektriciteitsopwekking 
De stellingen waarover in groepjes is gediscussieerd: 
 Het is goed dat Kamerik energie-neutraal wil worden 

 Het is efficiënter om elektriciteit op zee op te wekken 

 Onze landbouwbedrijven kunnen een belangrijke rol spelen als leverancier van elektriciteit 
 Windturbines en zonneweiden moeten vooral aan de rand van de bebouwde kom komen 

 Zonnepanelen op sloten zijn een goed idee 

 Zonneweiden passen beter in het open landschap dan windturbines 
 We moeten beginnen met zonnepanelen op alle daken 

 Elektriciteitsopwekking in de infrastructuur is een betere oplossing dan zonneweides en windturbines 
De uitkomst van de discussie wordt teruggekoppeld aan de projectleider bij de gemeente . 
 
Het bestuur van de Schulenburch heeft gesproken met Energiecorporatie Woerden. Zij zijn op zoek naar 
daken waar zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. Zij vroegen of het dak van de Schulenburch 
daarvoor beschikbaar is. Het idee is dat particulieren een of meerdere panelen kunnen kopen voor op het 
dak van de Schulenburch. De opbrengst is dan voor de eigenaar van het paneel. Op die manier nemen 
particulieren deel aan de corporatie. Binnen enkele weken komt hiervan een businessplan. Dit punt komt 
terug op de Openbare vergadering van 7 juli aanstaande. 
 
Biomestvergisting bij boeren – de subsidieregeling richt zich op vergassen. De stroom van mestvergisting 
mag nu nog niet worden meegerekend voor de opgave van 2020. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
- De toplaag van het wegdek voor het pand van Wil van der Tol laat los. Het is gevaarlijk fietsen daar. 

Een bewoner heeft hier al een melding van gemaakt via de meldlijn. Op de homepage van 
kamerikvandaag.nl staat een knop die doorlinkt naar het meldpunt. Ella Launspach brengt het punt 
ook nog bij haar collega’s onder de aandacht. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur en dankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid. 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:duurzaam@woerden.nl
https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/DPK-OV-09-03-20-Presentatie-energieopwekking.pptx
https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaar-maken/melding-doen

