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Rondje Dorpsraad Kamperland. 

27 oktober 2022  

Route 

 

Stand van zaken 

1. Woningbouw Nieuwstraat zowel braakliggend terrein als de oude aanleunwoningen  
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2. Bouw appartementencomplex achter Veerweg 157 voormalige chinees. 

 
 

3. Fiets voorziening Kamperland graag langs de haven met nieten en bankjes  
Door de parkeerdrek van auto’s zou de dorpsraad graag zien dat het nieuwe te realiseren 
fietsplein lang de haven wordt gerealiseerd in plaats van langs de speeltuin waar altijd auto’s 
staan in het hoogseizoen. Ook de hoeveelheid fietsen die gestald worden kan je op de 
voorgestelde locatie beter kwijt. 
 

4. Glasbak ondergronds. 
Voorgesteld om de glasbak ondergronds te verplaatsen past beter in het straatbeeld. 
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5. Dijkje landbouwhaven moet dat intact blijven of kan dat verdwijnen en 1 worden met 
Kamperland. 
Vraag is of dat gedeelte dijk nog deel uitmaakt van de waterkering rond het Veersemeer. 
Zo Ja kan er dan onderzocht worden om de berm te verharden en dijktalud meer te maaien. 
 

6. Eventueel voetpad met verschillende voorzieningen 
Zo niet is er dan een mogelijkheid om dit gedeelte te betrekken bij de kern Kamperland zodat 
het 1 geheel zal worden. Waarbij ook het voetpad en de parkeervoorzieningen voor de 
woningen Oosthavendijk 6 en 8 worden meegenomen.  

 
 
 

7. Fietsknooppunt 19 verplaatsen meer naar recht naast de lantaarnpaal waar de bebording 
aan vast zit ondergrond voorzien van doorgroeiblokken en 2 nietjes om je fiets tegen aan te 
zetten. Door deze aanpassing staan fietsers niet meer op de rijbaan als ze de fietsroute willen 
bekijken. 
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8. Braakliggend terrein achter de Aldi van wie zijn die bergen grond, geeft aanleiding tot illegale 
stort.  

 
 

9. Kruising Ruiterplaatweg Noordstraat Molenweg. Zie aantekeningen 

Kruising molenweg/ Noordstraat/ Ruiterplaatweg 
Planning: 
Straatwerk bestaat uit   

Verleggen trottoir voorlangs de kapsalon 
  Opsluitbanden wit spuiten zodat de rijbaan meer opvalt 
  Verzakingen rijbaan voor de kapsalon ophalen. 

Komende vanuit Wissenkerke Middenberm blokken verhogen eerste 5 m. 
Bebording  borden met tekst rechts heeft voorrang worden groter uitgevoerd. 
 
Beplanting November zullen de beplantingsstroken worden ingeplant met liguster. 
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10. Nieuw aangelegde verharding naast Van Heestraat 2 2A is dit openbaar en mag iedereen hier 
gebruik van maken om bij het winkelcentrum te komen. 

 
 

11. Ruiterplaatweg trottoir door trekken voorlangs garage van Halst tot aan het fietspad. 
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12. Stand van zaken voormalige Rabobank. 

 
 

13. Aanduiding parkeerterrein achter de Veerweg is te klein daarnaast is er geen bord meer dat 
op het parkeerterrein wat aangeeft hoe je het parkeerterrein moet verlaten. 

 
 



7 
 

14. Van Heestraat omheining en afscheidingsmuur parkeerterrein 21 en 19G is kapot of ziet er 
niet uit, ook zou een borstelronde niet voor z’n tijd zijn.  

 
 

15. Achter de van Heestraat aan de even kant is geen verlichting aanwezig net als de 
toegangsweg. 
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16. Autokerkhof achter Noordstraat 25 kunnen we hier iets aan doen. 

 
 

17. Complimenten over de herinrichting van de Molenweg  
 

18. Hoek Molenweg/ Kromme weg is het een mogelijkheid om het trottoir rechts van de rijbaan 
door te trekken tot aan de Camping. 
Deze vraag is gesteld mo de veiligheid van de voetgangers te waarborgen die van en naar de 
camping nu over de rijbaan moeten lopen. Daar aangekoppeld ook straatverlichting 
verplaatsen naar de trottoirzijde.  

 



9 
 

19. Verzakking weg Campensnieuwland 
Deze weg is van het Waterschap hier zal contact mee worde opgenomen om de verzakking te 
verhelpen en de suggestie mee tee geven om afwatering naar het Noorden te laten 
plaatvinden.  
 

 

Overige opmerkingen 

Beplanting   

Veerweg  2 plantvakken inplanten 

  2 plantvakken bijplanten 

West-havendijk waar nodig zieke/dode bomen vervangen 

Molenweg  3 vakken aanplanten en rond de Electrakast   

Ripstraat  Bijplanten van bestaande vakken 

Campervelden dit is nu nog in beheer bij Marsaki maar na het woonrijp maken als de gemeente het 
beheer overnemen. 

Woonrijp maken denk hierbij aan definitieve bestrating, afwatersysteem, Straatverlichting 
groenvoorziening en straatmeubilair.  

 


