
 
 

 

In deze eerste nieuwsbrief van project Dorpshart Kamperzeedijk praten wij u bij over de huidige 

stand van zaken betreffende de herinrichting van het centrum van ons dorp. Het is de bedoeling dat 

er regelmatig een nieuwsbrief verschijnt met de meest recente ontwikkelingen. 

 

Zoals bekend zijn we in 2011 begonnen met de uitvoering van het DorpsOntwikkelingsPlan. 

Hiervan is al veel gerealiseerd. Met de realisatie van het pontje over de Goot en de herinrichting 

van de kern zijn we aangekomen bij de laatste fase van dit dorpsplan.  

 

 

 

 

 

Subsidie 

Eind vorig jaar kreeg Kamperzeedijk een 

subsidiebedrag, waarmee de laatste 

projecten kunnen worden uitgevoerd. 

Deze subsidie is beschikbaar gesteld 

door het Nationaal Landschap 

IJsseldelta, de Provincie Overijssel en de 

gemeente Zwartewaterland en is het 

resultaat van de pilot N760. 

 

 

 

 

Project 

In december 2014 hebben we een projectgroep gevormd welke bestaat uit mensen van de 

Dorpsraad, DOP, gemeente Zwartewaterland en Provincie Overijssel. Zij voeren het project 

‘Dorpshart Kamperzeedijk’ uit. 

 

Het project bestaat uit twee onderdelen: 

• de verkeersveiligheid zal worden verbeterd bij de aansluitingen van de Schaapsteeg, 

Oostermaat en de voorziene woningbouwlocatie bij Selles Auto’s; 

• het terrein voor De Driester en de groenstrook tussen de “oude nieuwbouw” en  N760 zal 

opnieuw worden ingericht. 

 

 

Voor het project ‘Dorpshart Kamperzeedijk’ is op 8 januari 2015 onder warme belangstelling het 

startschot gegeven door gedeputeerde Boerman en wethouder Speksnijder. 

 

 

 



 

  

Schetsdag 

Omdat de plannen op korte termijn 

uitgevoerd moeten worden, vond er op 

26 januari een eerste schetsdag plaats. 

Hierbij waren mensen aanwezig van de 

Provincie Overijssel en gemeente 

Zwartewaterland, maar ook externe 

deskundigen, projectgroepleden en 

bewoners van Kamperzeedijk. Het was 

een succesvolle, creatieve dag waarop 

twee mooie plannen zijn ontworpen die  

’s avonds gepresenteerd werden  aan   

bewoners   en  belangstellenden.  

 

 

Bruikbare ideeën 

We mochten veel geïnteresseerde  mensen 

begroeten die goede en bruikbare ideeën 

inbrachten.  

 

Alle opmerkingen en verbeterpunten zijn 

meegenomen naar de tweede schetsdag op  

16 februari. Een kleiner gezelschap heeft de 

beide ontwerpen in elkaar geschoven en een 

voorlopig definitief ontwerp gemaakt. 

 
 

 
 

Ontwerp 

Op 19 februari ’s avonds is het 

ontwerp aan bewoners en 

belangstellenden gepresenteerd.  

We kijken terug op een positieve 

avond waar iedereen zijn of haar 

mening kon geven en vragen kon 

stellen over het ontwerp.   

 

 

Er ligt nu een mooi plan wat naar de Provincie is gestuurd om verder uitgewerkt te worden. 

In de volgende nieuwsbrief kunnen we u meer vertellen over de voortgang van het project. 
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