
 
 
 

   Dorpsplatform Kamerik 
 Voor alle Kamerikse belangen 

 

 

Actieplan 2022 

Wonen 

 Nauwe betrokkenheid bij planontwikkeling schoollocaties; druk uitoefenen op voortgang en 

maximale aansluiting op de wensen van onze inwoners. Nadruk op betaalbare woningen voor 

starters en doorstromers uit huurwoningen en aantrekkelijke en betaalbare woningen voor 

senioren. Bevorderen dat Kamerikers de eerste keus krijgen een woning te kopen. Samen 

met potentiële kopers en in overleg met de gemeente een CPO Starterswoningenproject 

starten voor een deel van het voormalig terrein Hemrikschool. 

 Door middel van politieke contacten voorsorteren op beschikbaar komen van ontwikkeling 

nieuwe woningbouwlocaties (Kamerik NO-3, Lindenlaan). De gemeente verzoeken het 

Dorpsplatform te betrekken bij plannen voor (her-)ontwikkelen van leegstaande panden en 

terreinen tot woningen. 

Verkeer, vervoer, bereikbaarheid 

 Aandacht voor een veilige fiets- en loop verbinding tussen Kamerik en Woerden, opknappen 

en verbreden van het fietspad in de gemeentelijke plannen krijgen. 

 Fietsvriendelijker en -veiliger maken van de Mijzijde tussen Kamerik en De Kanis (evt. tot 

Kwakelbrug), door aangepaste inrichting en stimuleren dat autoverkeer vooral van de Van 

Teylingenweg gebruik maakt 

 Verbetering van het onderhoud van de uitstapstroken/bermen voor fietsers en wandelaars 

langs de buitenwegen. 

 Betrokken blijven bij de aanleg van een rotonde Spruitweg – Ir. Enschedeweg en de daarbij 

behorende (tijdelijke) verkeersmaatregelen en omleidingen. 

 Tijdelijk fietspad langs Oortjespad omzetten in definitief, inclusief veilige aansluiting op het 

fietspad langs de Ir. Enschedeweg; bestuurlijk “warm” houden. Duidelijke routering voor 

fietsers en voorrangsregelingen bevorderen. 

 In overleg met bewoners onveilige plekken signaleren en proberen op te lossen, onder 

andere situatie Lindenlaan-Meidoornlaan-Berkenlaan en de Beukenlaan-Knotwilgenlaan. 

 Bevorderen dat de uitwijkplaatsen/passeerplekken langs de Mijzijde en Van Teylingenweg 

duidelijk aangegeven worden.  

Openbare ruimte 

 Staat van onderhoud van groen blijven monitoren en indien nodig signaleren bij de 

gemeente/groenaannemer.  

 Bevorderen van bloemrijke natuurvriendelijke bermen voor verbeteren van biodiversiteit en 

bijenstand. 



 Overleg over MOP en keuze van projecten. 

 Met werkgroep verder aan de slag met het herstel Rijksbeschermd dorpsgezicht. 

 Betrokkenheid bij totstandkoming van het Bomenplan en de uitvoering daarvan, onder 

andere door Dorpsschouw en betrekken bewoners. 

 Volgen van de afronding van project De Kanis en contact met de bewoners hierover. 

 Duurzaam behoud van plantenbakken langs de Van Teylingenweg en Mijzijde in Dorp en De 

Kanis 

 

Zorg en welzijn 

 Vinger aan de pols houden voor laagdrempelige en goed vindbare zorg, i.s.m. Woerden 

Wijzer.  

 Stimuleren dat er een beweegpark en natuurspeelplaats komen in Park Mijzijde. 

 Samen met betrokken partijen ons inzetten voor een duurzaam voortbestaan van Dorpshuis De 

Schulenburch, met name door samen met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek voor de lange 

termijn uit te voeren. 

 Samen met de jongerenwerkers zoeken naar een nieuw bestuur van De Bijn en zoeken naar 

mogelijkheden voor het duurzaam voortbestaan van dit jongerencentrum. 

Economie, bedrijvigheid en landbouw 

 Betrokkenheid bij herstructurering/revitalisering bedrijventerrein. De bal ligt in eerste 

instantie bij de ondernemersvereniging. 

 Inzetten voor behoud van voorzieningen en bedrijven in Kamerik. 
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