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Aanwezig namens de gemeente: Arjan Noorthoek en Ellen Launchpach 
 

1. Opening en mededelingen 
De Voorzitter opent de vergadering en doet de volgende mededelingen: 

 Op zaterdag 23 maart aanstaande vindt de zevende editie plaats van de Landelijke Opschoondag. 
Geertjan Aleven organiseert de activiteiten in Kamerik. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen. 
Aanmelden kan via een mail naar info@kamerikvandaag.nl.  

 Het Dorpsplatform zoekt een mede-platformlid die zich namens het platform wil verdiepen in het 
gebied van Zorg en Welzijn. Welzijn Woerden geeft volgende Openbare Vergadering een presentatie 
over de activiteiten in Kamerik. (Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris: 
dorpsplatform@kamerikvandaag.nl). 

 Het Dorpsplatform heeft via de gemeente bericht ontvangen dat het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden de Houtkade gaat opknappen. Het pad wordt voorzien van nieuw materiaal. De 
werkzaamheden starten op 18 maart 2019. 

 Op veler verzoek wordt het paaltje in Park Mijzijde binnenkort terug geplaatst door de gemeente. 
 

2. Watervriendelijke tuin 
Presentatie door Wilco van Bodegraven, beleidsadviseur stedelijk water, bodemdaling en klimaatadaptatie 
bij de gemeente Woerden. 
De gemeente werkt aan een plan om wateroverlast te voorkomen. Onderdeel daarvan is het promoten van 
watervriendelijke groene tuinen. Bij zware regenbuien moet het water door de grond worden opgenomen. 
Met verharde en betegelde oppervlakken is dat niet mogelijk. 
62% van de grond binnen Woerden is niet in het bezit van de gemeente, maar van huurders en 
perceeleigenaren. Daarom vraagt de gemeente hun medewerking. 
Op de website Klimaatklaar vindt u ideeën en tips hoe u uw tuin watervriendelijk en onderhoudsvriendelijk 
kunt inrichten. 
Subsidieregelingen van de gemeente Woerden voor een groen dak vind je op: www.woerden.nl/groendak 
(25 euro per vierkante meter) en op www.woerden.nl/afkoppelen voor het regelen dat regenwater niet in 
het riool terecht komt.  
De presentatie van Wilco vindt u hier. 
 

3. Meerjarig Onderhoudsprogramma en Rijksbeschermd Dorpsgezicht 
Presentatie door Jessica Rateland – Teammanager Realisatie & Beheer Gemeente Woerden 

 Meerjarig Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (MOP) 
Jessica geeft een korte toelichting over wat er voor Kamerik en Kanis op de rol staat. In de Kanis zijn de 
werkzaamheden gestart. Aan het Voorhuis worden ze afgerond. Dit jaar beginnen de voorbereidingen voor 
Keur, Verlaat en Hoefslag en volgend jaar voor Overstek en Waterstoep. (Een overzicht van de MOP-
projecten tot 2022 vindt u hier.) Ook dit jaar wordt begonnen met werkzaamheden aan de Van 
Teylingenweg, hierover later meer. 
Ter voorbereiding op de projecten na 2022 organiseert de gemeente op 26 maart 2019 een 
informatieavond waar leden van de diverse bewonersplatforms vragen over het MOP kunnen stellen aan 
specialisten.  
Op verzoek van Ko Droogers ontvangt het Dorpsplatform een lijst met projecten die het MOP niet gehaald 
hebben. Vanuit de aanwezigen worden de volgende suggesties voor onderhoud geuit: Molentocht, hoort in 
feite bij de aanpak van Verlaat en Hoefslag en de omgeving van Meidoornlaan en Goudenregenlaan. 

 Rijksbeschermd Dorpsgezicht 
Het Rijksbeschermde dorpsgezicht van Kamerik dateert van 1966 / 1967. Het opknappen van het 
beschermd dorpsgezicht is ook een wens van het Dorpsplatform die in de Dorpsvisie staat. 

mailto:info@kamerikvandaag.nl
https://klimaatklaar.nl/
http://www.woerden.nl/groendak
http://www.woerden.nl/afkoppelen
https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/OV-03-19-Watervriendelijk.pptx
https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/OV-03-19-MOP-2019-2022-concept.pdf


 

      Website Dorpsplatform Kamerik: www.kamerikvandaag.nl/dorpsplatform/ 

      e-mailadres: dorpsplatform@kamerikvandaag.nl 
 

Dorpsplatform Kamerik 

 Voor alle Kamerikse belangen 

Jessica Rateland wil onderzoek gaan doen naar de historie van het beschermd dorpsgezicht en daarna een 
visie opstellen die uiteindelijk aangeboden wordt aan de raad en het college van Woerden met het verzoek 
om deze door te voeren. 
Jessica vraagt wie er namens het Dorpsplatform Kamerik wil deelnemen in ontwikkelgroep. Vrijwilligers 
kunnen zich melden bij Jessica Rateland. De presentatie over het Rijksbeschermd Dorpsgezicht vindt u hier. 

 Groot onderhoud Van Teylingenweg en Mijzijde 
De gemeente Woerden start maandag 25 maart 2019 met de eerste fase van het groot onderhoud aan de 
Van Teylingenweg en de Mijzijde in Kamerik. Beide wegen zijn in slechte staat en toe aan een opknapbeurt. 
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022. Peter Koedood 
zal het werk namens de gemeente gaan begeleiden en geeft een presentatie. 
Op 25 maart start eerste fase tussen N463 en de brug van de Mijzijde, op de helft tussen Oortjespad en 
N463, met het vernieuwen van het asfalt. Vanaf 29 maart wordt dit deel afgesloten en is het alleen nog 
toegankelijk voor bewoners en agrariërs. Wisselend vanaf de N463 of vanaf het Oortjespad. 
De bewoners van de Mijzijde en de Van Teylingenweg zijn door middel van een brief van de gemeente op 
de hoogte gesteld van de planning en de werkzaamheden.  
 
Vragen / opmerkingen: 
 Wat gebeurt er met alle steigers. Bij de werkzaamheden aan de bermen een jaar of zes geleden zijn die 

allemaal verwijderd en heeft de gemeente er een aantal weer aangelegd. Wat gebeurt daarmee? 
Antwoord: daar is niets over opgenomen bij de werkzaamheden voor dit onderhoud. 

 Als de bermen opnieuw worden ingezaaid, dan alsjeblieft geen hoog riet meer. Je kunt er niet overheen 
kijken. 
Antwoord: er wordt gras ingezaaid. 

  Zijn de mensen die aan de weg wonen en die soms een paar keer per dag thuiszorg krijgen nog wel 
bereikbaar tijdens de werkzaamheden?  
Antwoord: er komen verkeersregelaars. Alle huizen zijn altijd via de ene of de andere kant bereikbaar. 
Het kan wel voorkomen dat het asfalt bij een erf een half uurtje moet uitharden voordat er overheen 
gereden kan worden.  

 Worden de bermen niet verhard?  
Antwoord: nee alleen bij daar waar puin ligt wordt er puin aangevuld. Het overige deel van de bermen 
worden aangevuld met grond en ingezaaid met gras.  

 De bermen verharden met ingezaaid gras is niet zo stevig. Er zijn ook grasstenen en rammelstenen. 
Antwoord: de gemeente neemt deze suggestie mee. 

 Op sommige plekken is geen berm, of heel smal en heel steil.  
Antwoord: ja, daar moet iets gebeuren door middel van het plaatsen van beschoeiing.  

 De aanleg van glasvezel staat ook op de rol voor dit jaar, kan dat gecombineerd worden? 
Antwoord: de gemeente zal kijken of dit een mogelijkheid is. 

 Wethouder Arjan Noorthoek geeft aan dat dit ingewikkeld is.  De twee partijen aan wie de aanleg is 
gegund, komen er niet uit, maar dit is wel een goede aanleiding om ze weer om tafel te krijgen. De 
afspraak is uiteindelijk om binnen een jaar het hele buitengebied te bekabelen. 

 Worden de rioolputten ook vernieuwd? 
Antwoord: We kijken wel naar de deksels die vervangen moeten worden.  

 Hoe gaat met nutsbedrijven, kabels en leidingen? Zij verknoeien de weg. Soms vlak nadat deze 
opgeknapt is gaan ze weer leidingen leggen. 
Antwoord: daar heeft de gemeente geen invloed op. 

 Hoe zit het met landbouwverkeer tijdens de afsluiting? 
Er zijn momenten dat plekken niet bereikbaar zijn. Maar over het algemeen wordt verkeer omgeleid.  

 Agrarisch verkeer mag niet over de Enschedeweg. 
Antwoord: de gemeente kan daarvoor ontheffing aanvragen. 
 

4. Nieuw systeem voor tips en meldingen – presentatie door de gemeente 

https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/OV-03-19-Rijksbeschermd-Dorpsgezicht.pdf
https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/OV-03-19-Groot-Onderhoud-Van-Teylingenweg-Mijzijde.pptx
https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/OV-03-19-Van-Teylingenweg-bewonersbrief.docx
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Presentatie door Monique Pels, procesmanager voor meldingen in de openbare ruimte, afdeling Realisatie & 
Beheer gemeente Woerden 
In plaats van over klachten, spreekt Monique voor het nieuwe systeem liever over meldingen. In het 
verleden werden dezelfde klachten vaak door meerdere personen ingediend en meerdere malen door één 
persoon, zonder dat er iets veranderde. Bovendien was niet altijd duidelijk om welke plek het precies ging. 
Dat moet beter en dat is de insteek van het nieuwe systeem waar ook met een kaart wordt gewerkt om de 
locatie aan te geven. Het melden wordt eenvoudiger en inzichtelijker voor de degene die de melding 
maakt, en voor de gemeente. De presentatie over het meldsysteem vindt u hier. Belangstellenden die mee 
willen helpen het meldsysteem te testen kunnen zich melden via dorpsplatform@kamerikvandaag.nl. 
De volgende stap is het ontwikkelen van een app voor meldingen over de openbare ruimte. 
 
Vraag /opmerking 

 Om meldingen over niet-strooien tegen te gaan wordt vanuit de zaal gevraagd of er geen 
zoutboxen kunnen komen à la de bladerhekken, zodat bewoners zelf kunnen strooien.  

Antwoord: (Strooi-)zoutboxen kunnen worden aangevraagd via Ella Launspach, de dorpsambtenaar. Er 
moet wel een contactpersoon in de buurt zijn die de sleutel beheert en de voorraad controleert. In de herfst 
zal hieraan aandacht gegeven worden in en op KamerikVandaag. 
 

5. Voortgang Kanis 
Toelichting door Alexandra Braas, omgevingsmanager Bunnikgroep 
In het Pastorielaantje is betonconstructie bijna klaar, na het aanvullen met zand om op hoogte te komen 
kunnen de nutspartijen aan de slag. 
In de Leeuwerikstraat is begonnen met boren van betonnen palen, daarna de betonvloer en aanvullen met 
zand. 
De Roerdompstraat is klaar, er is EPS aangebracht onder de aansluitingen naar de voordeuren. Dat zorgt 
ervoor dat huisaansluitingen straks niet teveel gaan zakken. 
Volgende week starten de werkzaamheden in de Meerkoetstraat, en aansluitend in de Roerdompstraat.  
Deze week wordt er een tijdelijke bouwbrug geplaatst ter hoogte van het kavelpad, dit is alleen bestemd 
voor bouwverkeer.  
Volgende week is de Mijzijde twee dagen afgesloten, dit is afgestemd met de boeren. 
De werkzaamheden lopen goed op schema.  
In de nieuwsbrief van februari 2019 van de aannemer staat ook informatie over de voortgang in de Kanis. 
 
Vraag/opmerking: 
 Wordt het kavelpad wel conform de opgave aangelegd? Het is minder breed dan voorgeschreven, er 

zijn geen uitwijkplekken en de aansluiting naar de twee eigenaren laat te wensen over. Het is 
waarschijnlijk goed om, wanneer Bunnik het pad overneemt, dat zij eerst een nulmeting uitvoeren. 

Antwoord: daar zijn we van op de hoogte. We zorgen inderdaad dat we opname doen op dat moment. 
Bunnik is hierover ook in gesprek met de gemeente.  
Volgende week is er een schouw door de gemeente bij het kavelpad, dan wordt een nulmeting uitgevoerd 
en wordt bekeken hoe het in gebruik gesteld kan worden voor bouwverkeer.  
 

6. Voortgang bouwplannen op de oude schoollocaties 
Stand van zaken door Jan Zwaneveld 
Jan Zwaneveld heeft vanmorgen met de projectleider van de gemeente Woerden gesproken over de 
invullen van de drie schoollocaties. Het Dorpsplatform wordt hier nauw bij betrokken. De gemeente kan 
nog geen presentatie geven over plannen omdat de stedenbouwkundigen nog geen groen licht hebben 
gegeven. Om de aanwezigen toch een inzicht te geven in de planvorming en het proces geeft Jan een 
presentatie.  
 
Na de informatie-avond op 17 oktober is in november 2018 het overleg gestart tussen gemeente, 
projectleider en het Dorpsplatform. Over paar weken volgt de uitnodiging aan het platform om de eerste 

https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/OV-03-19-Meldingen.pptx
https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/OV-03-19-Woningbouw-schoollocaties.pptx
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schetsen in te zien en naar het rekenwerk te kijken. Tijdens de volgende Openbare Vergadering van het 
Dorpsplatform op 11 juni 2019 zullen de eerste plannen worden gepresenteerd. 
Het is de bedoeling om vóór de zomer een eerste informele inspraakronde te houden waarbij zienswijzen 
ingediend kunnen worden door omwonenden. 
 
De uitslag van de enquête kan vanwege de privacywetgeving niet worden gepubliceerd op de website van 
Kamerik Vandaag. De belangrijkste uitkomsten staan echter in de krant van december 2018.  
 

7. Actieplan 2019 als onderdeel van de Dorpsvisie 
Toelichting en presentatie door Ko Droogers 
In het actieplan staat wat we de komende tijd willen gaan doen uit de Dorpsvisie. Het actieplan is aan 
verandering onderhevig. Het is onlangs aangepast en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het 
dorpsplatform. De presentatie vindt u hier. 
 

Vragen naar aanleiding van het Actieplan 
 Er zijn zorgen over wat er ’s avonds en in het weekend rondom de nieuwbouw van de school gebeurt. 

Het is bijna elk weekend raak. 
Antwoord Jan Zwaneveld: vanuit de Schulenburch hebben we al een paar keer aangifte gedaan en 
aangedrongen op extra surveillances. De aannemer van de school heeft ook al een paar keer aangifte 
gedaan van diefstal en vernieling. Er zijn meer hekken en er is meer bouwverlichting geplaatst. 
Bewoners weten dat de wijkagent en de boa’s hier van op de hoogte zijn.  
 Leg een tijdelijke platenbaan in de Beukenlaan aan als noodparkeerplaats voor de gesloten 

parkeerplaats van de Schulenburch. 
Antwoord: Dank voor de suggestie. Jan Zwaneveld neemt hem mee. 
 Dank voor al het werk dat gedaan wordt door bestuur van het Dorpsplatform! 
 Een Kameriker heeft vorig jaar het idee geopperd om met de statushouders in Kamerik bij elkaar te 

brengen voor ontmoeting en samenwerking, netwerken. Burgemeester, wethouder en Ferm Werk 
vonden het allemaal een goed idee maar het is niet toegestaan om de contactgegevens van de 
statushouders door te geven, zodat zij niet benaderd kunnen worden voor zo’n bijeenkomst. Hoe 
lossen we dit op? 

Antwoord Ko Droogers: Dat is niet een twee drie te zeggen, misschien is het mogelijk om dit op te pakken 
met Welzijn Woerden. Zij zijn bij de volgende openbare vergadering aanwezig. 
 Is het mogelijk om aan de zuidkant van de dorpsbrug vruchtbomen te planten? 
Antwoorden vanuit de zaal:  
Met de afdeling bomen van de gemeente is slecht te communiceren. In principe mogen er geen bomen 
staan langs de Wetering. 
 
8. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.23 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

https://www.kamerikvandaag.nl/wp-content/uploads/OV-03-19-Actieplan-2019-Presentatie.pptx

