
 

                                                                                               

 
Werkgroep	  “Het	  Lint	  Verbindt”	  zoekt	  deelnemers.	  

	  
	  
De	  Dorpsraad	  Kamperland	  is	  de	  afgelopen	  periode	  bezig	  geweest	  met	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  plan	  om	  de	  
Veerweg	  en	  de	  toegankelijkheid	  daarvan	  te	  verbeteren.	  Hierover	  zijn	  al	  vele	  gesprekken	  gevoerd.	  Dat	  is	  
belangrijk	  om	  een	  basis	  te	  kunnen	  leggen,	  maar	  het	  moet	  echter	  niet	  bij	  gesprekken	  blijven.	  
De	  dorpsraad	  Kamperland	  heeft	  op	  eigen	  initiatief	  en	  onder	  eigen	  regie	  opdracht	  gegeven	  aan	  het	  
architectenbureau	  RoosRos	  te	  Oud	  Beijerland,	  om	  samen	  met	  ons	  en	  vooral	  	  ook	  met	  U	  als	  
bewoner/belanghebbende,	  ideeën	  te	  ontwikkelen	  en	  een	  plan	  te	  ontwerpen	  voor	  de	  Veerweg.	  	  
Ook	  dient	  te	  worden	  bezien	  welke	  mogelijkheden	  er	  bestaan	  voor	  de	  toegankelijkheid	  en	  de	  verbinding	  met	  de	  
kop	  Noordstraat-‐Veerweg	  en	  de	  Uithaven.	  	  
Doel	  is	  de	  Veerweg	  en	  daarmede	  ons	  dorp	  aantrekkelijker	  te	  maken	  voor	  inwoners,	  ondernemers	  en	  toeristen.	  
	  
	  
Wat	  doet	  de	  werkgroep?	  
Het	  mede	  bepalen	  van	  de	  richting	  waarin	  gezocht	  moet	  worden	  om	  genoemd	  doel	  te	  bereiken	  en	  het	  inkleuren	  
en	  beïnvloeden	  van	  het	  uiteindelijke	  resultaat	  zijnde:	  
Het	  vanuit	  de	  bewoners	  (van	  onder	  op),	  aanbieden	  van	  een	  uitgewerkt	  plan	  om	  de	  Veerweg	  en	  omstreken	  aan	  
de	  Gemeente	  Noord-‐Beveland	  aan	  te	  bieden.	  
Dit	  te	  bereiken	  middels	  het	  houden	  en	  deelnemen	  aan:	  
	  
Workshop	  1:	  Het	  bepalen	  van	  de	  kansen	  en	  bedreigingen	  voor	  Kamperland.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Op	  Maandag	  21	  september	  2015	  aanvang	  19.30	  uur	  in	  het	  Dorpshuis	  aan	  het	  Alexiaplein.	  
Workshop	  2:	  Brainstormen	  en	  inkleuren	  van	  concept	  schetsontwerpen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eind	  september/	  begin	  november,	  juiste	  datum	  wordt	  nog	  nader	  bepaald	  
	  
Wat	  kun	  je	  van	  de	  werkgroep	  verwachten!	  
We	  werken	  in	  een	  prettige	  en	  open	  sfeer	  samen	  met	  het	  architectenbureau	  RoosRos	  en	  met	  elkaar.	  We	  
hechten	  veel	  waarde	  aan	  transparantie.	  Je	  doet	  ervaring	  op	  met	  een	  nieuwe	  manier	  van	  werken;	  
dorpsbewoners	  die	  de	  leiding	  nemen	  in	  een	  planvormingsproces.	  
De	  bijeenkomsten	  (workshops)	  worden	  gehouden	  in	  de	  avonduren	  in	  het	  dorpshuis	  aan	  het	  Alexiaplein.	  
	  
Wat	  verwachten	  we	  van	  jou!	  

• Betrokkenheid	  bij	  het	  dorp.	  
• Belangstelling	  voor	  het	  maken	  van	  (ruimtelijke)	  visies.	  
• Affiniteit	  met	  burgerparticipatie.	  
• Enkele	  uurtjes	  tijd.	  De	  werkgroep	  komt	  namelijk	  2	  maximaal	  3	  avonden	  bij	  elkaar.	  
• Je	  zet	  je	  in	  voor	  het	  algemeen	  belang	  en	  bent	  daarbij	  in	  staat	  je	  eigen	  belang	  opzij	  te	  zetten.	  

	  
In	  november	  op	  een	  nader	  te	  bepalen	  datum,	  wordt	  een	  algemene	  bewonersavond	  georganiseerd,	  waarin	  
iedereen	  nog	  eens	  zijn	  of	  haar	  mening	  kan	  geven	  op	  de	  dan	  verder	  uitgewerkte	  plannen	  waardoor	  mogelijke	  
aanpassingen	  kunnen	  plaatsvinden	  
	  
Informatie	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  werkgroep	  kun	  je	  een	  mail	  sturen	  naar	  dorak@zeelandnet.nl	  
Of	  contact	  opnemen	  met	  de	  secretaris	  van	  de	  dorpsraad	  telefoonnummer:	  06-‐52012213.	  
Meer	  informatie	  over	  het	  project	  vindt	  je	  op	  onze	  website	  www.dorak.nl	  
Bij	  interesse	  komen	  we	  graag	  met	  je	  in	  contact.	  
 
 
 

Deze	  plannen	  van	  de	  dorpsraad	  Kamperland	  worden	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door:	  


