
 
 
 
 
Artikel 42-vragen – Geluidsoverlast Schulenburch in Kamerik  
 
Het Algemeen Dagblad berichtte op 7 september 2020 over de geluidsoverlast van feesten 
en partijen bij de Schulenburch en de ‘dreigende’ sluiting van het dorpshuis1. Eerder werd 
via verschillende kanalen ook al bericht over geluidsoverlast bij het dorpshuis/zalencentrum 
in Kamerik. Naar aanleiding van deze berichten heeft de fractie ChristenUnie/SGP Woerden 
de volgende vragen:  
 

1. Hoeveel meldingen van overlast c.q. handhavingsverzoeken heeft de gemeente en/of 
het dorpsplatform van Kamerik ontvangen naar aanleiding van de geluidsoverlast bij 
de Schulenburch in de afgelopen 5 jaar? 

2. Door hoeveel verschillende huishoudens  (adressen) zijn deze meldingen c.q. 
handhavingsverzoeken gedaan?  

3. Klopt het dat er in de afgelopen maanden tweemaal een boete is opgelegd en een 
forse boete dreigt bij een volgende misstap?  

4. De Schulenburch is een zalencentrum en fungeert ook als dorpshuis. Uit het artikel is 
op te maken dat de geluidsoverlast alleen wordt veroorzaakt door de feesten en 
partijen die worden gehouden in het zalencentrum en niet door activiteiten die 
gerelateerd zijn aan de functie van een dorpshuis. Is dit juist? 

5. In hoeverre is sprake van een dreigende (en mogelijk definitieve) sluiting van de 
Schulenburch? Is het college bereid om in gesprek te gaan met het bestuur (en 
eventueel omwonenden) om definitieve sluiting te voorkomen? 

6. In het artikel wordt aangegeven dat de wethouder in gesprek gaat met het bestuur 
van het dorpshuis. Is dit juist? Wat is de aard van dit gesprek? Vindt er tevens een 
gesprek plaats met omwonenden? 

 
Naar aanleiding van eerdere berichten heeft het college aangegeven onderzoek te doen naar 
de functie en de toekomst van de Schulenburch in Kamerik. De ChristenUnie/SGP Woerden 
is van mening dat het dorpshuis een belangrijke en fijne ontmoetingsplek in het dorp kan 
zijn, mits het dorpshuis de juiste faciliteiten biedt.  
 

7. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is van dit onderzoek? 
 
Wij zien uit naar de spoedige en adequate beantwoording en worden graag op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen aangaande het dorpshuis in Kamerik.  
 
Namens de fractie ChristenUnie/SGP Woerden,  
Daphne van der Wind  

 
1 https://www.ad.nl/woerden/sluiting-dreigt-voor-dorpshuis-door-een-klagende-buurman-deze-man-maakt-ons-

het-leven-zuur~a4afc9af/ 
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