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STAND VAN ZAKEN RONDOM KAMPERLAND
EN HET LINT VERBINDT

Nadat in het najaar 2015 allerlei partijen betrokken zijn geweest bij het
opstellen van het plan van Dorak ‘Het lint verbindt’ en de gemeentelijke
www.dorak.nl
structuurschets, lijkt het alsof het nu al een poos stil is rond het project. Door
de partijen uit de projectgroep, de groep die handen en voeten geeft aan het project en bestaat uit
vertegenwoordigers van de dorpsraad (Dorak), de ondernemersvereniging (OVK) en de gemeente, is wel af
en toe een berichtje naar buiten gebracht, bijvoorbeeld in de Peelander die in maart jl. is verschenen. Daarin
is vermeld dat nu achter de schermen de onderzoeken worden uitgevoerd die nodig zijn om tot een verdere
uitwerking te kunnen komen. Het gaat daarbij om een verkeersaudit voor het plan ‘Het lint verbindt’ en om
een verkeerscirculatieplan dat behalve het dorp, ook het hele grondgebied rondom het dorp bestrijkt.
Stand van zaken
Inmiddels is de verkeersaudit afgerond. Deze is besproken in de projectgroep
en ter kennis gebracht van de gemeentebestuurders. De audit is uitgevoerd
op het globale ontwerpniveau dat in het plan ’Het lint verbindt’ zit. De
auditor, de heer d’Haens van Juust heeft aangegeven het een goed plan te
vinden. Vanuit verkeersveiligheid zijn er een aantal aandachtspunten die
oplosbaar lijken. De daadwerkelijke keuze voor één- of tweerichtingsverkeer
wordt verwerkt in het verkeerscirculatieplan. Die keuze kan pas worden
gemaakt als alle argumenten beter zullen zijn afgewogen. Op basis van de
audit zijn bij een juiste inrichting beide opties mogelijk.
Vervolg
Het verkeerscirculatieplan zal worden opgesteld in drie stappen: van wat er is, naar wat er gewenst is, naar
wat er mogelijk is (detaillering). Het bureau dat de onderzoeken verricht, Juust, zal een variantenstudie
uitvoeren en dit op 31 mei a.s. voorleggen aan de projectgroep. Daarna zal dit op 16 juni a.s. in een
bijeenkomst worden voorgelegd aan de Commissie Rondom Kamperland, de bestuurlijke vertegenwoordigers
bij de gemeente. Vervolgens zal er op 4 juli in het Casembroothuis te Kamperland een avond worden
georganiseerd om het plan te bespreken met bewoners en ondernemers. Omdat er in de maanden juli en
augustus geen gemeenteraadsvergaderingen zijn, zal het plan ter vaststelling worden aangeboden in de raad
van september. Het verkeerscirculatieplan vormt de input voor het opstellen van een daadwerkelijk Plan van
Aanpak met daarin zaken als fasering, financiën en wijze van uitvoering, hetgeen nodig is om
uitvoeringsbesluiten te kunnen nemen.
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DE ONDERNEMERS VAN KAMPERLAND ZITTEN NIET STIL
Shop-in-shop
Huur een stelling, schap of kledingrek en verkoop
je zelfgemaakte, vintage of gloednieuwe
producten, Dat is de insteek van de Shop-in-shop
Kamperland, een nieuwe winkel aan de Veerweg.
Initiatiefneemster is hoedenontwerpster Marjo
Vingerhoed.

Bed & breakfast ”Het Koetshuis”
In het Koetshuis achter het pand van rond 1900 is
een Bed & Breakfast ”Het Koetshuis” gerealiseerd.
En wordt gerund door Kees, Monique en het hele
gezin Oosterom. Voor het pand is een winkeltje met
de naam ”BUITENgeWOON”. Daar verkoopt men
brocante, tuindecoratie en tuinplanten.

Brasserie Rustique
De troosteloze aanblik van het leegstaande pand aan de
Veerweg is verleden tijd. Het interieur is een combinatie
van oude, antieke elementen met oosterse tinten. Het
wordt een combinatie van brasserie en frituur.
Nathalie Eecloo met haar vriend gaan het samen runnen.

Casa Epoca-Automobili Classico Italiano
Hr. J. Scheren ” heeft het pand aan de Veerweg, voorheen
”Aafjes Optiek” ingericht voor klassieke Italiaanse auto’s.
Zijn business gaat voornamelijk via internet. Daarom is
bezoek alleen mogelijk na afspraak. (06-51842438)

ROND DE POMP
Het idee van een water-educatie-museum is ontstaan in 2013. Zorgen voor
een toeristische trekpleister was het idee. Een dorpsmuseum met als thema
water, onder de naam ”Rond de Dorpspomp” Als start van dit project zal er
een waterpomp worden geplaatst. Het leven met alleen water uit de pomp zal
in dit museum het thema zijn. Op dit moment is er een klankbordgroep samen
met de Gemeente Noord-Beveland en de Dorpsraad Kamperland de mogelijkheden voor dit water-educatie-museum aan het onderzoeken.
Op maandag 4 juli 2016 wordt er een avond georganiseerd voor de bewoners en ondernemers in het Casembroothuis.

Aanvang 19.30 uur

Vergeet niet deze datum in uw agenda te zetten!

