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NOTULEN 
Betreft: bijeenkomst Stadspark 
Locatie Gemeentehuis 
Datum: 24-11-2016 
Aanwezig: +/- 70 personen waaronder 8 vertegenwoordigers van de 
gemeente 
Notulist: Katja van Enk 

 
Welkomstwoord namens  Eelco Last (Stadspark initiatief) 
 
De heer G. Meijering: (projectwethouder voor het groene hart) = bestuurlijk aanspreekpunt binnen 
de gemeente neemt het woord. 
Vorige bijeenkomst (februari 2015) kwamen veel voorstellen uit de bijeenkomst, maar ook veel 
bezwaren. 
 
Het doel van de avond is inventariseren welke ideeën zich verhouden tot uitspraken van de 
gemeenteraad. Welke ideeën passen binnen deze afspraken? 
 
De heer Meijering benadrukt dat er op dit moment beperkt budget is voor uitvoering van ideeën.  
Dus de gemeente zal hier creatief mee om moeten gaan! De uitdaging voor vanavond is om de 
ideeën onder de aanwezigen verder toe te lichten. Hiermee kan men na vanavond richting 
gemeenteraad.  
 
Eelco Last: februari 2015 was de eerste bijeenkomst in deze setting. Veel deelnemers hebben zich 
(ook nog daarna) aangesloten bij dit initiatief. 
Vanavond aanwezig vanuit de gemeente: 8 vertegenwoordigers. 
Vraagstuk: in hoeverre bestaat er draagvlak voor de verschillende ideeën die zijn ingebracht?  
 Uitgangspunten hiervoor zijn: 

• Geen blauwdrukplanning: het park blijft in beweging 
• Deelontwikkeling kennen hun eigen snelheid en dynamiek 
• Niet iedereen kan overal over meepraten 
• Eens op hoofdlijnen, verschil van inzichten blijft 

 
Betrokken partijen: 

1. Kinderboerderij Cantecleer 
2. Scouting Hanzeluiden 
3. Natuurspeelplaats 
4. Duikteam de Oester 
5. Skatepark 
6. Jehovah Getuigen  
7. Zwemvereniging Deltasteur 

8. MFC Kortweg 4/ ’t Ukien 
9. Natuurvereniging IJsseldelta 
10. Postduivenvereniging 
11. Bomenmeldpunt 
12. Wijkvereniging Binnenstad 
13. Jehovah Getuigen Kampen 
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Rick Jager: is coördinerend ambtenaar binnen de gemeente -> zijn functie is het bewaken van 
projecten en zorg dragen voor goede communicatie. 
Rick Jager blikt terug… 
 
2007 visie Groene Hart werd vastgesteld: 

• Uitstraling verbeteren 
• Toegankelijkheid vergroten 
• Relatie met groene hart en plantsoen verbeteren 

Amendementen aangenomen door de gemeenteraad (zeer belangrijk in visie) 
• Behouden stadsburgerweiden 
• Geen nieuwe woonfunctie in Groene Hart 
• Niet meer dan huidige aantal vierkante meters bebouwen 

 
Bestemmingsplan 2013 Groene Hart 
Aanleiding was de bouw van het nieuwe zwembad 
Bestemmingsplan is aanpasbaar indien er goede initiatieven worden ingebracht. 
 
Eelco Last 
Tientallen (nieuwe) ideeën voor de herinrichting. Dat behoeft coördinatie! 
Wat speelt er momenteel in het stadspark? 

• Kleine uitbreiding sporthal de Reeve 
• Locatie duiken/zwemmen  
• Drukte bij natuurspeelplaats 
• Nieuw zwembad 
• Nieuwbouw Jehovah Getuigen Kampen 
• Kap bomen 
• Woningbouw aan de Oostzeestraat (tegenover Gezondheidscentrum de Hanze) 

 
De volgende deelgroepen zijn voor vanavond geformuleerd: 

• Geen verkeer over de singels 
• Herbestemming oude zwembad 
• Discussie over wat is groen? 

 
Betrokken partijen worden uitgenodigd om hun visie op het stadspark toe te lichten: 
 
De heer H. IJkhout namens kinderboerderij Cantecleer 
De kinderboerderij  heeft geen hooiland meer met de komst van het nieuwe zwembad. Zij missen 
een weide. Hierdoor kwam de weidegang afgelopen zomer niet rond met de dieren (hierdoor 
moeten de dieren vaker op stal). Daarnaast moest voedsel worden aangekocht daar waar men 
normaal gesproken met een weide met gras uit de voeten kon. Het voorstel van Hanjo IJkhout is om 
weides en voedselbos  te creëren op de plaats van het zwembad. Hierdoor kunnen de kinderen 
meegaan in de ritme van de seizoenen en kan ieder mens genieten van het moois wat de natuur te 
bieden heeft. Natuur is een weldaad voor de mens! 
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Mathijn van Zon (Scouting Hanzeluiden) 
Scouting en natuur: deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zorg voor de natuur! Iedere keer 
komt bij Scouting de nauwe relatie met de natuur terug. Kinderen groeien op deze wijze op dicht bij 
de natuur. Scouting wenst dan ook een prominente plek voor de natuur in het stadspark. Dit zou  
wellicht met een voedselbos kunnen zolang de kinderen maar binding houden met de natuur. 
 
SVV op de Korrel (schietvereniging met 60 leden) 
De vereniging licht toe dat voor klein kaliber een baan van 12 meter voldoende is. Men heeft bij de 
schietvereniging echter meer ambities en heeft daarvoor meer ruimte nodig. De kelder van het 
zwembad is een ideale locatie hiervoor. Het (schuif)dak kan van het zwembad af. Het bassin vormt 
vervolgens de basis voor de vereniging. Over het bassin komt een plafond en hierop kan begroeiing 
worden geplaatst. Dus in deze optie kan natuur behouden blijven! 
 
Hans Hollander (duikvereniging de Oester/ zwemvereniging Deltasteur) 
De heer Hollander geeft in zijn toelichting aan dat de verenigingen zijn wegbezuinigd uit het nieuwe 
zwembad. Beide verenigingen willen echter wel dicht bij het nieuwe zwembad blijven. Dus waar dan 
wel? Men wil gaan duiken met gehandicapten dus de route naar het zwembad is belangrijk. Het is 
voorstel is om de vergaderruimte van het oude zwembad in te richten als clubhuis. Men kan daarbij 
tevens samenwerken om een skate mogelijkheid te creëren. Het clubhuis zal met het in gebruik 
nemen van deze vergaderruimte  grotendeels ondergronds zijn en daarmee worden de wensen van 
het groene hart meegenomen.  
 
Eelco Last 
Uitgangspunt voor discussie vanavond 
 
Vragen/suggesties vanuit publiek: 

• Twee verenigingen, hoe toegangswegen hier naar toe inrichten? 
• Bijenvereniging: spreekt hun zorg uit over hun locatie (vandalisme gevoelig in nieuwe plan 

zoals getoond) 
• Oostzeestraat-bewoner: iedereen kan hier parkeren momenteel, dit is vol. Auto’s moeten 

niet in het park. Tijdelijke parkeerplaats hier kan wellicht omgezet worden naar een vaste 
parkeerplek. 

• Flevoweg voor parkeergelegenheid geschikt? 
• Discussie over de hoogte van het dak op de schets van de schietvereniging, het dak lijkt 

hoger dan het in werkelijkheid zal zijn.  
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3 Deelgroepen (zoals eerder geformuleerd) komen samen om punten te bespreken. Samenvatting 
van deze discussies: 
1a Wat is groen? 
Duurzaam materiaal, eventueel schelpen 
Groen amphitheater 
Natuurspeelplaats 
Gras 
Bomen 
Water 
Oevers 
Moestuinen 
Voedselbos 
 
 
 
 

1b Wat is niet groen? 
Grasbeton 
Kunstgras 
Beton met klimop 
Alleen gras is niet voldoende, biodiversiteit is 
erg belangrijk 
De meerderheid is voor de harde definitie 
groen. 
Extra idee wordt ingebracht: sportplaats voor 
ouderen met natuurlijke materialen  
Natuurvereniging IJsseldelta neemt het 
woord: het deel scouting e.d. heeft een 
bijzonder grote biodiversiteit. Het andere 
gedeelte van het park heeft die diversiteit 
niet. Dat is veelal gazon.  

 
2 Het oude zwembad 
Standpunten vanuit publiek: 

• Oude parkeerplaats niet voor campers beschikbaar maken 
• Moet niet volledig gazon worden, maar ook voorzien worden van bomen/planten 
• Hergebruik zwembadbassin heeft tevens als doel om zoveel mogelijk mensen/verenigingen 

te clusteren en dit hoeft het groen niet in de weg te staan 
 

3 Ontsluiting wegen 
• Flevoweg geeft onveilige situaties dus voorkeur om deze weg af te waarderen en Oost Zee 

straat als toegangsweg te bestempelen voor het centrum   
• Weg langs ‘t Ukien naar kinderboerderij blijft behouden voor bestemmingsverkeer (geen 

bussen) 
• De weg langs Scouting kan worden afgewaardeerd. Dit wordt fiets/wandelpark 
• Parkeermogelijkheden uitbreiden buiten het stadspark bijvoorbeeld bij de Hanze 
• Er moet meer rust komen, het is een uniek gebied voor vogels rondom Scouting en Jehovah 

Getuigen 
• Scouting kan worden bereikt via een ‘nieuwe’ inham vanaf Flevoweg (natuur in ogenschouw 

nemend) 
• Scouting en kinderboerderij hoeven niet perse met bezoekersauto’s meer bereikt te worden 

 
Enquête met stellingen worden gemaild naar aanwezigen. Antwoorden worden verzameld en 
verspreid. 
 
Geert Meijering 
Het huidige plan rondom het zwembad is, dat het wordt gesloopt en dat op deze plaats gras komt. 
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Mogelijk kan het als evenemententerrein gebruikt worden. Dit is het uitgangspunt voor de 
gemeenteraad op dit moment.  
 
Hoe nu verder na vanavond: verslag wordt gemaakt door gemeente en initiatiefnemers van deze 
avond. Conclusies van deze en de vorige avonden worden verwerkt en aangeboden aan College van 
B&W. Voorafgegaan hieraan komt de samenvatting nog terug bij de initiatiefnemers.  
 
Aanvullende opmerking: voor de zwem- en duikverenigingen en schietvereniging is een snel besluit 
noodzakelijk. Huidige zwembad moet spoedig worden afgebroken (gedeeltelijk?). Op korte termijn 
wordt er door de gemeente gesproken over de voorstellen vanuit deze verenigingen voor hergebruik 
van de  vergaderruimte en het zwembadbassin. Hier ligt nu de focus op. Daarna zal over de andere 
verder worden nagedacht.  
 
Dankwoord door Eelco Last  
 
 
 
 
 


