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In opdracht van de Dorpsraad Kamperland heeft het 

architectenbureau RoosRos in de laatste drie maanden van 

2015 een rapport gemaakt voor de herinrichting van de 

Veerweg. Vanaf de kop Veerweg – Noordstraat tot en met het 

haventerrein. Ook de verkeerscirculatie werd daarbij 

meegenomen. 

WORKSHOPS 

Om de bewoners van Kamperland de gelegenheid te geven hierover mee te 

praten en mee te denken en de architecten van RoosRos te voorzien van de 

voor ons belangrijke gevoelens hieromtrent, werd door de dorpsraad 3 

workshops en 1 bewonersavond georganiseerd. De belangstelling voor de 

workshops was zeer goed en de bewonersavond genoot een overweldigde belangstelling. 

Resumerend kan worden gesteld dat een grote meerderheid van de aanwezigen zich kon vinden in de 

herinrichting van de Veerweg in het bijzonder het eerste gedeelte van de Veerweg, van de Noordstraat tot de 

A .van Heestraat. Daarnaast was het duidelijk dat een aantal bewoners ”eenrichtingsverkeer” en vooral de 

gevolgen daarvan, niet zagen zitten. 

Op basis van de deskundigheid van het architectenbureau, 

rekening houdende met de door de bewoners ingebrachte 

opmerkingen en adviezen werd door RoosRos op 4 december 2015 

een eindrapport uitgebracht. 

Omdat de uitvoering van de plannen in dit rapport, zo mogelijk door 

de gemeente daadwerkelijk zullen moeten worden uitgevoerd, is dit 

rapport door de dorpsraad op 10 december 2015 gepresenteerd 

aan de ”Commissie Rondom Kamperland” van de gemeente, bestaande uit; de burgemeester Delhez, 

wethouder van der Maas en de fractievoorzitters. 

De bevindingen en voorstellen van het architectenbureau werden door de commissie unaniem met 

enthousiasme ontvangen. De herinrichting van de Veerweg zoals in het rapport weergegeven werd als zeer 

waardevol aangegeven en in de eveneens aangegeven fases op termijn uitvoerbaar geacht. Het rapport 

RoosRos is een goed startpunt voor nadere uitwerking van de herinrichtingsplannen. 

De in het rapport RoosRos aangegeven mogelijkheden voor 

eenrichtingsverkeer werden in het kader van de verkeersveiligheid, 

unaniem als negatief ervaren. De Gemeente Noord-Beveland gaat 

daarom een nader onderzoek (laten) doen betreffende een 

verkeerscirculatieplan waarbij ook de Ruiterplaatweg en 

Schotsmanweg zullen worden betrokken.  

De verkeerscirculatieplannen staan daardoor nog geheel open 

De als positief ervaren herinrichtingsplannen voor de Veerweg, 

samen met de uitkomsten van het nader in te stellen verkeerskundig onderzoek, zullen daarna zo spoedig 

mogelijk aan de voltallige gemeenteraad worden gepresenteerd. 

De Dorpsraad Kamperland zal bij dit alles zeer sterk de vinger aan de pols 

blijven houden en u vooral ook hierover blijven informeren!                                                                                                                                                                                                              
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