
Wat is... een Social Sofa?
In 2005 ontstond in Tilburg een discussie 
in de politiek over de verkilling in de stad. 
De Tilburgse cabaretier en kunstenares Ka-
rin Bruers kwam met een oplossing; kleur-
rijke bankjes die de stad weer een warmer 
aanzicht zouden geven. Het plan sloeg aan, 
Tilburg is inmiddels voorzien van vele kleur-
rijke banken en al snel gingen de Sofa’s over 
de gemeentegrenzen heen. Sterker nog; 
dankzij een Tilburgse handelsmissie is er 
onlangs een Social Sofa in China geplaatst!

Maar… wat ís het nou?
Een Social Sofa in eerste aanleg een grauwe, 
betonnen bank. Vele honderden kilo’s zwaar, en 
dus ‘hufterproof’. De Wijkvereniging Binnenstad 
had kunnen kiezen uit een kant en klare vari-
ant, maar heeft gekozen voor een ‘doe het zelf’-
pakket. We maken ... [lees verder op pagina 10]
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Zelf een 
stukje 
schrijven?
Is u iets opgevallen in de 

stad, bent u het ergens niet 

mee eens of juist wel? Deze 

krant is er voor u! Stuur uw 

bijdrage of vraag naar 

info@binnenstadkampen.nl

verder in dit nummer

Leg Beslag op de Bank!

Beeldkwaliteit Oudestraat 
onder de loup

In de maak; Social Sofa’s!

De binnenstad verandert. Dit is duidelijk te 
zien in de Oudestraat. Veranderend koopge-
drag leidt tot leegstand. De gemeente Kam-
pen is hierover in gesprek met belangheb-
benden, zoals de ondernemersvereniging 
en de wijkvereniging. Wat is de “beeldkwa-
liteit” van de Oudestraat? Hoe houd je die 
straat levendig? Levensvatbaar? 

Verkeer
Het eerste dat opvalt in de Oudestraat is de grote 
hoeveelheid fietsen. Mooi dat mensen de fiets 
nemen als ze gaan winkelen. Dat scheelt een 
hoop parkeerdruk van auto’s. Maar ook fietsers 
kennen parkeerproblemen: waar laat je je stalen 
ros? De meeste winkels worden bevoorraad door 
vrachtwagens.  ... [lees verder op pagina 8]
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Voor al uw bitumineuze en 
kunststof dakbedekkingen

Vraag vrijblijvende een 
offerte aan voor:
•	 Nieuwbouw
•	 Onderhoud
•	 Renovatie

Groenestraat 70, 8261 VJ Kampen
038 333 83 50   |   06 15 35 39 51
helleman.dakwerken@gmail.com

 Oudestraat 52 • • 8261 CR Kampen   (038) 331 23 37

Gezocht: Penningmeester (M/V)
Tijdens de jaarvergadering 26 maart zijn er een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in de bestuursfuncties:

Afgetreden: 
 Secretaris: Dhr. J.C.C. (Jeroen) Linderhof 
 Penningmeester: Dhr. M.M. (Nardus) Koster 
Aangetreden in de functie van: 
 Voorzitter: Dhr. M.M. (Nardus) Koster 
 Secretaris: Dhr. A.H. (René) de Ruiter 
 Algemeen bestuurslid Dhr. J.C.C. (Jeroen) Linderhof
 Penningmeester: Vacant

Op dit moment zijn wij nog steeds op zoek naar een nieuwe pen-
ningmeester, Bent u, of kent u iemand in uw omgeving die in on-
derstaande profiel past? Neem dan contact met ons op.
 
Penningmeester (M/V)
De Wijkvereniging Binnenstad zoekt iemand met een financiële 
achtergrond of interesse. De voorkeur gaat uit naar een bewoner 

van, of met een sterke affiniteit met, de binnenstad. Binnen een 
team van enthousiaste bestuursleden zoeken wij, vanwege het 
toenemende aantal activiteiten, een nieuwe penningmeester voor 
o.a. het voeren van de financiële administratie en het bijhouden 
van de ledenadministratie (circa 300 leden) 

Werkzaamheden: 
•	 Het voeren van de financiële administratie, in MS-Excel;
•	 Het beheer der geldmiddelen van de vereniging;
•	 De ledenadministratie, in MS-Excel;
•	 Het verzorgen van het financieel verslag 

tijdens de jaarvergadering;
•	 Facturering; 
•	 Advertenties; 
•	 Subsidie aanvragen en afhandelen.

Bijzonderheden: 
Het bestuur van de Wijkvereniging Binnenstad Kampen vergadert 
in de regel de laatste dinsdagavond van de maand.
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Een Kamper, glazen bol
Voorwoord door Nardus Koster, voorzitter

Aan historie is geen gebrek in deze stad; je hoeft maar een 
spade de grond in te steken en de geschiedenis van Kampen 
komt al naar boven. Dat zullen ze de komende tijd wel gaan 
merken bij de opgravingen bij het ‘oude’ Myosotis en het 
Nieuwe Margaretha aan de Burgwal. Als de archeologen 
die daar bezig zijn het grondwater een beetje weg weten te 
pompen zullen ze ongetwijfeld spectaculaire ontdekkingen 
doen.  

De geschiedenis van onze stad is in goede handen; verenigingen 
als Jan van Arkel en de Stichting Stadsherstel zorgen ervoor dat de 
historie ook anno 2014 nog steeds volop aanwezig is 
in onze stad. Daarover hoeft de Wijkvereniging Bin-
nenstad zich geen zorgen te maken, liever kijken wij 
als vereniging vooruit naar de toekomst van de stad. 
Want hoe gaan we om met toekomstige ontwikkelin-
gen als leegstand in de binnenstad? Hoe moeten we 
die ontwikkeling stoppen, hoe houden we de stad le-
vendig en bruisend? En wat gaan we eigenlijk doen 
met de nu zwaar verpauperende villa aan de Boven 
Havenstraat, de leegstaande universiteitsgebouwen 
van de Theologische Universiteit? En waar gaan we onze IJsselkogge 
nou laten – onder water in een aquarium of toch op de parkeerplaats 
bij de Buitenhaven? 

Allemaal vragen waarop ik u het antwoord niet kan geven, want 
een glazen bol heb ik niet! Maar als ik het zo om me heen beluis-
ter dan denk ik dat de gemiddelde binnenstadbewoner van Kampen 
misschien wel helemaal niet zit te wachten op al te spectaculaire 
veranderingen. Een beetje meer groen, wat minder Berktorens en 
we hebben al een hele optimistische toekomstverwachting. In deze 
editie van de Wijkkrant blikken we een beetje vooruit naar een groe-
nere, en leefbare toekomst. Zo hebben we het onder andere over het 
straatbeeld in de Oudestraat, de fruitbomen, de toekomstige Social 
Sofa en de nieuwe toekomst van ’t Ukien. En vooruit; we blikken nog 
even terug op het verleden, namelijk de voorbije gemeenteraads-
verkiezingen. Maar ook dat heeft natuurlijk weer met de toekomst te 

maken, want de op 19 maart gekozen raadsleden bepalen natuurlijk 
wel voor een belangrijk deel de toekomst van de Kamper binnenstad 
voor de komende vier jaar! 

Op 26 maart hadden we weer een gezellige jaarvergadering op de 
Veerman van Kampen waar we heden, verleden en uiteraard de toe-
komst weer aan ons voorbij lieten trekken. Een lesje uit het verleden 
leerde ons een mooie belofte voor de toekomst; onze stokrozenactie 
van vorig jaar heeft ons maar liefst 40 nieuwe leden opgeleverd! Een 
mooie impuls voor onze vereniging, waarmee we aan de gemeente 
kunnen laten zien dat we in de toekomst toch echt een nieuwe huis-

vesting mogen krijgen als ons kantoor aan de Bui-
ten-Nieuwstraat eventueel door de gemeente ver-
kocht zou gaan worden. Verder gaan we met nieuw 
élan weer aan de slag met de historische Steenbic-
kerprijzen en blijven we overleg houden met de ge-
meente over leefbaarheid en soms on-leefbaarheid 
in Kampen. We zijn ook blij dat we met een fris be-
stuur nog steeds klaar zijn voor de toekomst. 

Sommige zaken kun je misschien voorzien, maar 
sommige toekomstige ontwikkelingen had ik zelfs in m’n beste gla-
zen bol niet zien aankomen; bijvoorbeeld dat ik ooit nog voorzitter 
zou worden van deze Wijkvereniging! Tijdens de jaarvergadering 
kreeg ik van alle leden steun voor die benoeming, waarvoor mijn 
dank. Ik hoop u binnenkort weer eens in het echt te mogen zien, het 
liefst in de nabije toekomst!

NARDUS KOSTER

Penningmeester Wijkvereniging Binnenstad.

Wijkvereniging 
Binnenstad 
Kampen is ook 
op facebook!
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Binnenkort opent ’t Ukien haar deuren opnieuw, en wel on-
der de naam ‘Korteweg 4’. Een prachtig multi-functioneel 
centrum waar voor allerlei doelgroepen tal van activiteiten 
georganiseerd gaan worden. Maar wie kent nog de voorge-
schiedenis? Die gaat al zo’n 40 jaar terug…

40 jaar geleden was er in Kampen geen gemeentelijk jeugdwerk. 
Vooral in de binnenstad maar ook in andere wijken van Kampen 
scharrelden jongeren rond, bij nacht en ontij. In de binnenstad 
noemde men ze ‘Plantagejeugd’. Vaak uit gezinnen waar ook pro-
blemen waren, en veel broer en zusters, dus weinig ruimte voor 
jezelf. Overal werden sloop- of bijna slooppanden gehuurd of ge-
kraakt, en kon men zijn gang gaan. In het Keizerskwartier b.v. het 
‘Hilton’. Politie maakte zich zorgen en moest vaak optreden, ver-
geet niet dat Kampen toen ook nog sluitingstijd had, alle horeca 
was voor 12 uur gesloten, dus als je nog wat stappen wilde moest 
je de stad uit, of een eigen onderkomen zoeken.
Er werd toen een jongeren centrum opgericht aan de Kalverhek-
kenweg, hoek Vloeddijk. Ojeka. Er was wel een bestuur, maar die 
gaf de verantwoordelijkheid aan de bezoekers, die vervolgens de 
macht naar zich toe trokken, De jeugdwerker kon hier niet te-
gen op. De vaste bezoekers gebruikten het centrum als hun eer-
ste huis, en alleen hun kleine groep was welkom, er werd veel 
gerookt en niet alleen tabak, wat toen algemeen gebruik was in 
jongerencentrums. En verdere verslavingen kwam voor. Kortom, 
een kleine groep die de ruimte gebruikte en de financiële mid-
delen. De gemeente controleerde de boekhouding nauwelijks. Als 
je terugkijkt begrijp je niet dat het mogelijk was, van gemeen-
schapsgeld nog wel.
 
Ongeveer 30 jaar geleden werd ik gevraagd om in het bestuur 
van Ojeka te komen, Ik voelde hier niets voor. Alleen als er een 
sterk bestuur kwam en er grote schoonmaak werd gehouden, en 
de financiële middelen op orde kwamen, wilde ik het proberen. 
En zo begon een nieuw bestuur in een volledig verlopen jongeren 
centrum. Er werd orde op zaken gesteld, wat door de oude groep 
bezoekers niet op prijs werd gesteld, maar wij pakten door, en 
wilden het centrum toegankelijk maken voor een grote groep jon-
geren. Dus werden er muziekavonden geregeld, om 11.30u moest 
de muziek afgelopen zijn en om12 uur moest het centrum leeg 

zijn. Al gauw kwamen er nieuwe bezoekers, vooral bij live muziek 
waren we vaak uitverkocht. Er konden er ongeveer 80 personen 
in. Het gebouw was niet geïsoleerd, dus in de winter enorm koud, 
maar ook het geluid vloog naar buiten. En doordat er veel be-
zoekers kwamen ontstond er overlast. Vooral de Bakker aan de 
overkant belde alle gemeenteraadsleden om zijn beklag te doen. 
Hij heeft er aan bijgedragen dat er een nieuw centrum kwam.

     De lange historie van 

Korteweg 4
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Opeens werd onze muziek vergunning ingetrokken en mochten er 
geen concerten meer gehouden worden. Er waren diverse con-
certen reeds besproken en uitverkocht, dus wilden wij de bezoe-
kers niet teleurstellen en lieten het doorgaan. Bomvol en prima 
muziek, en zeker nog 50 mensen voor de deur die de muziek ook 
buiten konden horen. Opeens stonden er drie politie agenten die 
de opdracht hadden het centrum te ontruimen. Gelukkig waren 
er ook enige gemeenteraadsleden die als waarnemer aanwezig 
waren. Na stevig onderhandelen trok de politie zich terug. En wij 
zorgden dat het om 11.45 afgelopen was.
 

De gemeenteraad zag nu wel in dat er iets moest gebeuren om 
verdere problemen te voorkomen en besloot een nieuw centrum 
te bouwen aan de Korteweg. Wij bezoekers en bestuur zagen het 
helemaal zitten, afscheid van de oude naam en met een schone 
lei beginnen. Ondertussen kwamen de eerste studenten in Kam-
pen studeren, een volledige nieuwe doelgroep. En zo ontstond 
ongeveer 25 jaar geleden ’t UKIEN.

Met vallen en opstaan werd het beheerd, jongeren moesten als vrij-
williger bijspringen. Er was geen sluitingstijd meer in Kampen. Ook 
werd er veel gerookt en de studenten kwamen in grote getallen, 
doordeweeks naar de eigen dansavonden. De Kamper jongeren 
voelden zich soms verdrongen, maar het ging ook prima samen. 
Soms waren er jaren dat het prima ging, dan was er opeens een 
terugval, studenten kwamen en studenten gingen. “Dag Kampen”.
 
Het jongerenwerk werd weer voor Kamper jongeren, waarbij de 
muziek een belangrijke rol bleef spelen. Maar natuurlijk bleef ’t 
Ukien ook gewoon ontmoeting plaats, of een plek om activiteiten 
te organiseren. Zo ontstond het Full Color festival. Maar ook diver-
se popmuziekanten leerden elkaar kennen, er ontstonden bands 
waarvan velen het jaren vol hielden.
En er was en er is altijd een jongerenwerker aanwezig die bij 
kan springen of door kan verwijzen, misschien wel een van de 
belangrijkste taken in het centrum.
 
Ook werd de kijk op jongerencentrums bijgesteld. Was het eerst 
vrijheid blijheid en bemoei je nergens mee, landelijk dus ook 
in Kampen, kreeg men een ander inzicht: een rookverbod in 
de centrums, eerst een drankverbod met 16 jaar, nu 18 jaar, en 
aanpassing van sluitingstijden. Zo werd er een jeugdcentrum in 
IJsselmuiden opgestart, de Take, waar geen alcohol gedronken 
mag worden. Ook dit centrum wordt goed bezocht, en de zoekers 
weten waar ze zich aan te houden hebben, en dat kan ook mak-
kelijk zijn.
 
Daarom werd er eerst gedacht om een derde centrum in Kampen 
te bouwen. Na veel overleg werd er besloten het nu 25 jaar oude 
centrum aan te passen. Het is ongeveer 40% vergroot. De gebou-
wen van popbelang zijn er bij aangetrokken. De zaalcapaciteit is 
vergroot van 250 naar 500 bezoekers, al is er wel een schuifwand 
geplaatst zodat er ook een kleinere ruimte gemaakt kan worden. 
De kantoorruimte is aangepast. En natuurlijk zijn er twee nieuwe 
bars gebouwd en is er een prachtige rode vloer gestort.
De doelgroep wordt ruimer. Er komen ook avonden voor een lage 
leeftijd zonder alcohol, en ook andere groepen kunnen gebruik 
maken van dit vernieuwde centrum.
Grijp je kans...  Maar de oude activiteiten van het t Ukien blijven 
natuurlijk ook gewoon door gaan. Het gebouw heet geen jonge-
ren centrum meer, voor mij even wennen: Multi-funtioneel Cen-
trum ‘Korteweg 4’.
 
Een ontmoetingsplaats voor veel  jongeren en bewoners van deze 
stad, zo blijft jongerenwerk altijd in beweging!

door Fré Helleman
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Stadslandbouw en 
vergroening binnenstad #2

Denktank Eetbaar Kampen
Momenteel zijn er vanuit de denktank meerdere bijeen-
komsten geweest waardoor  onder andere de website 
Eetbaar Kampen in de lucht is en er een geweldige net-
werkbijeenkomst is geweest waar veel volk op af kwam 
en consumenten en bedrijven met elkaar in contact ge-
bracht zijn, een van de dingen die hier uit  voorgekomen 
is een streekproductenmarkt die plaats gaat vinden op 
31 Mei a.s. bij Canteclear. Hier zullen diverse streekpro-
ducten worden verkocht van meerdere ondernemers uit 
de regio. Deze dag valt samen met de dag van het park, 
waarin o.a. de duikvereniging en jongerencentrum Kor-
teweg 4 (voorheen ’t Ukien) meedoen. Op de Dag van 
de Stadslandbouw die gaat plaatsvinden op 17 Mei 2014 
wordt een stekken/zaden ruilmarkt gehouden in de stad-
stuiderij /seniorentuinen bij Canteclear, hier zullen ook 
een lokale hapjes en drankjes geserveerd worden. Daar-
naast is de Denktank binnenkort ook op een pagina in de 
brug te vinden, maar hoe dit concreet wordt uitgewerkt 
wordt nog overlegd, hierover later meer. Er zijn nu dus 
echt concrete zaken die zijn afgesproken tijdens de werk-
groep sessies onder leiding van leden van de denktank 
tijdens de netwerkbijeenkomst en dit is echt een mooie 
stap voorwaarts.

Projectgroep Stadslandbouw Bregittenkwartier
De projectgroep heeft afgelopen najaar een bijeenkomst 
gehouden bij de RIBW aan de Bregittenstraat, hier is re-
delijk wat volk afgekomen  en zijn er een aantal nieuwe 
deelnemers bijgekomen, over onder andere het grasveld 
bij de zorgboulevard II zijn momenteel gesprekken met 
de gemeente, verder zijn er een aantal afspraken ge-
maakt over de toekomstige bramenmuur bij de Ebbin-
gepoort zijn momenteel gesprekken met de gemeente, 
dit project wordt gecoördineerd door Willem van Dijk en  
 

 
 

 
ondergetekende, in de toekomst kan ik hier meer over 
zeggen. Voor de overige projecten ligt dit nu even stil, 
mede door het verlies van de welzijnsinstantie buurt aan 
zet, die in het Brigittenkwartier gevestigd was. Dit pilot is 
namelijk beëindigd in dit deel van de stad.

Fruitbomen
In mijn stuk van eind vorig jaar noemde ik de datum van 
31 maart 2014 (Bomenplantdag) voor het uitzetten van 
nieuwe fruitbomen in de kamper binnenstad, geënt op 
de stippenkaart die ontwikkeld wordt door de wijkver-
eniging i.s.m. de gemeente. Deze datum is nog niet de-
finitief omdat de stippenkaart van de wijkvereniging en 
van de gemeente nog niet over elkaar heen gelegd zijn. 
Het streven van het planten van nieuwe bomen is zeker 
tot september 2014 uitgesteld, misschien zelfs pas het 
voorjaar van 2015. Maar dat er nieuwe bomen geplant 
gaan worden moge duidelijk zijn, de wijkvereniging wil 
dat de groenstructuurvisie werkelijkheid wordt en geen 
papieren tijger blijft. Als men ideeën voor plekken voor 
bomen in de binnenstad heeft horen wij dat als wijkver-
eniging graag!

Bloembakken
Ook wil ik weer even aandacht vragen voor de bloem-
bakken, dit heb ik ook gedaan tijdens de jaarvergadering 
op 26 Maart jl. Wij hebben vanuit de wijkvereniging de 
coördinatie over de bloembakken van de gemeente, de 
formaten heb ik in mijn vorige stuk hierover vermeld. Een 
aantal bloembakken zijn nog niet geadopteerd en heeft 
de gemeente nog in de aanbieding. Men zou dit dus als 
buurtje kunnen doen, de grond krijgt u van de gemeente 
over eventuele bloemen is nog geen uitsluitsel, tijdens 
de Tohopesatebeurs die voorgaand aan de jaarvergade-
ring plaatsvond is hier over gesproken met een bloemen-
winkel in de binnenstad. Verder zijn daar ook concrete 
afspraken gemaakt met een aantal inwoners uit de bin-
nenstad, hier kan ik nu nog niet verder over uitweiden.

door Jeroen Linderhof

Eind vorig jaar heb ik een stuk geschreven over stadslandbouw 
(verwar dit stuk niet met het stuk Eetbaar Kampen van Jasper Tie-
mens) en hoe men hier in Kampen mee bezig is, in dit stuk ga ik 
vertellen hoe het nu voorstaat.
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Natuurspeelplaats 
opent 17 mei

Wat is er nu al te doen op de Natuurspeelplaats. 
De doelstelling is dat kinderen er kennis kun-
nen maken met elementen uit de natuur. Het 
hart van de Natuurspeelplaats wordt dan ook 
gevormd door de Waterspeelplaats. Kinderen 
kunnen zien hoe het water van hoger gelegen 
plaatsen naar beneden komt, ze kunnen het wa-
ter zelf verleggen door het bouwen van damme-
tjes en alles wat ze er zelf bij kunnen bedenken. 
Dan is er een boomhut en vanuit de boomhut 
kun je de doolhof binnengaan. Door het verzet-
ten van enkele elementen kunnen we die steeds 
anders maken. 

De bloemen en pluktuin is klaar, alles groeit lek-
ker met het mooie weer wat we in maart heb-
ben gehad. Bezoekertjes mogen hier zelf fruit 
en bloemen plukken en dat is vooral voor de 
kleinsten natuurlijk een feestje. We zijn bijzon-
der trots op het amfitheater, waar ongetwijfeld 
verrassende optredens gaan plaatsvinden.

Dan zijn er boomstammen om lekker op te klim-
men, er is een laarzenpad gemaakt en tot slot is 
er een prachtige Pipowagen  die dankzij Jolanda 
van Tuinen helemaal opgaat in de omringende 
natuur.  Om even uit te rusten van alles wat de 
Natuurspeelplaats biedt.

De komende twee jaar worden nog twee speel-
plekken toegevoegd, zodat het steeds mooier 
wordt daar aan de Korteweg.

Als bestuur streven we ernaar om vrijwilligers te 
vinden voor het toezicht. Mocht u ook een vast 
dagdeel per week uw tijd hieraan willen beste-
den, meldt u dan aan bij Hanjo IJkhout, voorzit-
ter van de Natuurspeelplaats.

Maar eerst hebben we een feestje, zaterdag 17 
mei. Met optredens van een koor, poppenthe-
ater, knutselen met natuurlijk materiaal, lekker 
spelen met rivierklei en nog veel meer. Kom al-
lemaal kijken hoe mooi het is geworden!

Eindelijk is het zover en kunnen we de Na-
tuurspeelplaats aan de Korteweg openen. 
Op zaterdag 17 mei van 14.00 tot 16.00 uur 
is iedereen welkom om kennis te maken 
met deze prachtige speel en doeplek in het 
Groene Hart van Kampen. Vol trots presen-
teert het bestuur het resultaat van vier jaar 
zwoegen, vallen, weer opstaan, verder gaan 
en uiteindelijk... resultaat boeken. 
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[vervolg van pagina 1] Beeldkwaliteit Oudestraat onder de loup...
 
Dit levert de nodige drukte op, zowel in de Oudestraat als aan de 
achterkant. Veel winkels hebben een magazijn aan de Hofstraat 
of de Voorstraat. De combinatie van vrachtwagens met grote groe-
pen fietsende scholieren is geen gelukkige. Zou dit eleganter kun-
nen?

winkels
Wie de Oudestraat inloopt, ziet een flink aantal winkelpanden 
leegstaan. Crisis? Er is méér aan de hand; mensen doen hun 
aankopen steeds vaker via internet. Dit gegeven plaatst de onder-
nemers in de Oudestraat voor een grote uitdaging. Hoe krijg je 
de klant achter zijn computer vandaan en in de winkel? Het gaat 
de klant niet meer enkel om de boodschappen. Winkelen moet 
meer ‘beleving’ zijn. Misschien in combinatie met een etentje, 
een concert, of ontspannen op een terras met een kop koffie. Lek-
ker shoppen.

Er valt nog iets anders op. De Oudestraat is letterlijk een “oude” 
straat. De meeste huizen staan er al eeuwen. Veel gevels hebben 
dan ook een oud, soms monumentaal karakter. De winkelpuien 
vormen een contrast; etalages met heel veel glas, staal en steen. 
Het lijkt wel of de Oudestraat schizofreen is: de etages zijn oud, de 
etalages zijn jong. En dat levert niet altijd een geslaagde combi-
natie op. Veel winkelpuien zijn in de jaren 70, 80 en 90 ingrijpend 
verbouwd. En niets is zo achterhaald als wat gisteren modern 

was. Is het mogelijk meer harmonie te brengen in dit beeld? En 
zou dit ook meer bezoekers opleveren?

wonen
Wie omhoog kijkt, ziet boven de winkelpuien hele verdiepingen 
leegstaan. Vroeger woonde de winkelier boven zijn zaak. Tegen-
woordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Die bovenverdiepingen 
hebben trouwens lang niet allemaal een aparte opgang. Je kunt 
echter prima wonen boven de winkelstraat, het komt de sociale 
veiligheid ten goede als een winkelstraat bewoond is. Een prettig 
woonklimaat in de Oudestraat is dus in ieders belang.

Cultuur
De binnenstad is cultuurdrager bij uitstek. Hier vind je musea, 
monumenten, theater, bioscoop, restaurants. De binnenstad is 
decor voor grote evenementen als Sail en Kerst in Oud Kampen. 
Cultuur brengt reuring. Het trekt mensen aan. En daar profiteert 
iedereen van. De bezoeker heeft een leuke tijd en keert moe maar 
voldaan huiswaarts. De ondernemer heeft baat bij meer naams-
bekendheid en bij publiek dat de stad bezoekt. De bewoner kan 
er trots op zijn in het levendige hart van een mooie stad te wonen. 

De uitdaging
Ook de wijkvereniging houdt de vinger aan de pols bij het project 
‘beeldkwaliteit Oudestraat’ en speelt hierin een actieve rol. De 
functie van het winkelgebied verandert. Hoe gaan we om met de 
nieuwe tijd? De leegstand is een zorgelijke ontwikkeling, maar 

We hebben begin februari 9 vragen verzon-
den naar de partijen de deelnamen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart jl.. 
Voornamelijk vragen die betrekking hadden 
op de binnenstad.

We hebben de antwoorden via onze website, 
Facebook en Twitter onder de aandacht gebracht 
bij mensen, en we hopen dat het heeft bijge-
dragen aan een stukje betrokkenheid en aan de 
hoge opkomst bij de verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
9 vragen over de binnenstad

Het is een mooi document geworden waar we 
best trots op waren, en zijn, met mooie inzich-
ten, ideeën en suggesties.  Dit document zal ze-
ker ook in de toekomst dienen als ondersteuning 
bij het bevorderen van het leef- en woonklimaat 
van de binnenstad. We weten nu immers bij wie, 
en voor welke ideeën, er draagvlak is te creëren 
in de raad. Op onze website zijn de antwoorden 
nog steeds te lezen. 

Mocht u hier niet bedreven in zijn, en toch geïn-
teresseerd zijn,  mag u altijd even een briefje in 
de brievenbus van de wijkvereniging doen dan 
bezorgen we ze u even op papier.
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Over het parkeerbeleid is altijd wat te doen. Er is veel on-
begrip over de regels en hoe het toezicht daarop gehou-
den wordt. Daarom is de wijkvereniging in overleg gegaan 
met de gemeente en de politie om hierin duidelijkheid te 
scheppen.

1. Handhaving op zondag.
Ook op zondag wordt er met regelmaat gecontroleerd, zowel in de 
binnenstad als rond het zwembad. Daarbij wordt gelet op exces-
sen: parkeren op de stoep kan echt niet en ook wordt een ieder 
verzocht netjes binnen de vakken te parkeren. 

2. Parkeren tijdens evenementen
Tijdens evenementen beschikt de binnenstad over te weinig par-

keerplaatsen. De wet wordt dan publieksvriendelijk gehanteerd, 
waarbij excessen zoals hierboven beschreven worden bekeurd. 

Als bepaalde locaties in de binnenstad worden afgesloten, ge-
beurt dat pas op het laatste moment (maximaal 2 dagen van tevo-
ren) zodat de bewoners van de binnenstad niet onnodig lang hun 
auto elders hoeven te parkeren. 

3. Parkeervergunningen voor invaliden
Iedere gehandicapte met een eigen parkeerplaats in het parkeer-
zonegebied moet een parkeervergunning hebben. Per adres maar 
één vergunning wordt verstrekt. Invaliden kunnen met hun invali-
denparkeerkaart 3 uur gratis parkeren. Ook kunnen zij 3 uur in de 
blauwe zone parkeren.

4. Parkeren van andersoortige voertuigen
Een motor mag gratis op een parkeerplaats staan. Een parkeer-
kaartje of vergunning moet immers achter een raam zichtbaar 
aanwezig zijn, dat kan niet bij een motor.
Het parkeren van bakfietsen op parkeervakken wordt gedoogd.

5. Elektrische oplaadpunten
Parkeerplaatsen voor elektrische auto’s zijn uitsluitend bestemd 
voor auto’s die daadwerkelijk aan het laden zijn. Ook dienen zij 
voorzien te zijn van een parkeervergunning.

6. Boetebedragen
Als u een parkeerovertreding begaat, moet u rekenen op devol-
gende bedragen:
Parkeren op niet toegestane plaatsen € 90,00
Onbetaald parkeren bij parkeermeter  € 56,00
Parkeren op invalidenparkeerplaats   € 360,00

Handhaving parkeerbeleid

biedt ook kansen voor andere activiteiten. Veel mensen hebben 
voor hun werk genoeg aan een bureau en een goede internet-
verbinding. Je kunt een winkelpand ook inrichten als plek voor 
flexwerkers. De binnenstad is een prachtige werkomgeving. Gratis 
parkeren op loopafstand, fietsvriendelijk.

Met meer aandacht voor het culturele leven kan de middenstand 
nieuw publiek aanboren en naamsbekendheid vergroten. De ge-
meente heeft baat bij bewoning van het winkelhart. Burgers zijn 
de ogen en oren van de politie. Er liggen dus voor alle belangheb-
benden mooie kansen en gedeelde belangen.
 
conclusie
Hoe hou je de Oudestraat bewoonbaar? Ik ben er stellig van over-
tuigd dat de stad baat heeft bij een bewoonde winkelstraat. Bewo-
ners zijn doorgaans zuinig op hun spullen, signaleren onraad in 

de donkere uren, dragen zorg voor hun omgeving. Daarnaast ver-
andert de functie van de binnenstad. Meer nadruk op ‘beleving’. 

Daar hoort een plaatje bij. Een fysiek plaatje van een aantrekkelijk 
vormgegeven leef- winkel- en uitgaansomgeving. Een einde aan 
de schizofrenie. Trots op het verleden. En een goede uitstraling.
Daar hoort ook een mentaal plaatje bij. Een binnenstad die niet 
bang is voor veranderingen, maar ze aangrijpt omdat verande-
ringen ook kansen bieden. Kansen voor Kampen om zich met de 
Oudestraat te onderscheiden op allerlei gebied: wonen,winkelen, 
cultuur, werk. Een blik op de toekomst

14 april heeft de wijkvereniging een rondje gelopen met belang-
hebbenden en belangstellenden door de Oudestraat. Blijf op de 
hoogte van de ontwikkelingen en vooral: Draag ideeën aan! Dat 
kan via info@binnenstadkampen.nl
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[vervolg van pagina 1] Leg Beslag op de Bank!
... een ontwerp, en krijgen een instructie door de Tilburgse be-
denkers over hoe we de bank kunnen decoreren. Met behulp van 
een heleboel steentjes, en ook die steentjes komen uit Tilburg. 
Kant en klaar; we hoeven ze alleen nog erop te plakken. We gaan 
het allemaal zelf doen in Kampen. Een bank plaatsen kan ieder-
een, een bank maken; daar heb je elkaar voor nodig. Zelf hebben 
we er al een naam voor bedacht; we leggen ‘Beslag op de bank’.  

Waarom zou ik meedoen?
Omdat het leuk is – basta! Het is leuk om met mede-binnenstadbe-
woners aan het werk te gaan, en onder het beplakken van de bank 

elkaar te leren kennen. Contacten leggen, elkaars verhalen horen. 
De Social Sofa is niet alleen sociaal door het eindproduct, ook door 
de weg er naartoe. Trouwens; de banken en steentjes worden in 
Tilburg ook gemaakt door mensen met een afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. In alle opzichten dus hele sociale banken. 

Klinkt leuk; hoe kan ik meedoen?
Heel simpel; even een mailtje sturen naar de Wijkvereniging. 
Info@binnenstadkampen.nl en we nemen contact met je op. En 
nee; meedoen kost niks, behalve een paar uurtjes vrijetijd. En het 
levert mooie sociale contacten op, en straks een prachtige kleur-
rijke zitgelegenheid ergens in Kampen. 
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Colofon
WIJKVERENIGING BINNENSTAD
Buiten Nieuwstraat 51-53   
8261 AR  KAMPEN 
   
E info@binnenstadkampen.nl
W www.binnenstadkampen.nl 

 www.facebook.com/binnenstadkampen
NL81 RABO 0331 2388 53

DAGELIJKS BESTUUR
penningmeester: vacant 

Nardus Koster voorzitter
E narduskoster@gmail.com

René de Ruiter secretaris 
E info@deruiterkampen.nl

ALGEMEEN BESTUUR
Ben van ’t Hul 
E benvanthul@kpnmail.nl 

Dries van Putten 
T 3323454 
E 3sputten@home.nl

Fre Helleman 
T 3311167 
E f.k.helleman@planet.nl

Jeroen Linderhof
E jcclinderhof@gmail.com

Nico van Maastricht 
T 06 44864755
E nico@vanmaastricht.com

Hendrik Jan Riesebos 
E hj.enmarita@12move.nl

ADVISEUR
Bert ten Cate 
T 3312351 
E drs.atencate@hetnet.nl

REDACTIE WIJKKRANT
E info@binnenstadkampen.nl 

OPMAAK WIJKKRANT
Nico van Maastricht
T  06 44864755 
E nico@vanmaastricht.com
W www.vanmaastricht.com

Word lid van 
Wijkvereniging 
Binnenstad!
Wees blijvend op de hoogte voor slechts €10,00 per jaar!

Naam

Adres

Postcode 

Plaats

Jaarlijks bedrag

(min. €10,00 maar meer mag ook!)

Handtekening

Deze opgave s.v.p. in een envelop naar: 
Wijkvereniging Binnenstad, Buiten Nieuwstraat 51-53, 8261 AR Kampen. 
Of mail uw gegevens naar info@binnenstadkampen.nl. U kunt het bedrag 
o.v.v. uw gegevens ook direct overmaken naar: NL81 RABO 0331 2388 53

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe or-
ganiseert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vorm-
geving van en voorzieningen in de wijk. Zo voert het, o.a. in het kader van 
stadsvernieuwing, overleg met de gemeente, woningeigenaren en instellin-
gen. Bijvoorbeeld omtrent de nieuwbouw van Myosotis en de planvorming 
voor de Bovenhavenstraat.
Ook heeft de vereniging in opdracht van aanwonenden het voortouw geno-
men om trillingsmetingen van verkeersbewegingen te laten doen en bewo-
ners gesteund bij de totstandkoming van een gedoogde coffeeshop.

Verder spant de vereniging zich in voor een goed contact met en tussen wijkbe-
woners, bijvoorbeeld dmv. het wijkFORUM. En natuurlijk houdt de vereniging 
haar leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen dmv. deze wijkkrant!
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Kort 
nieuws

Ondernemers en bewoners in 
de Houtzagerssteeg dringen 
aan op maatregelen tegen het 
fietsverkeer in die nauwe steeg 
in de Kamper binnenstad. Veel 
scholieren gebruiken de steeg 
als doorgaande route richting 
de IJsselkade, met al enkele 
aanrijdingen als gevolg. De 
foto laat zien dat de situatie op 
z’n minst nauw is te noemen...

Houtzagerssteeg wil 
aanpak fietsers

Een opmerkelijk gezicht in het Kamper stadspark; nabij de skate-
baan naast zwembad De Steur staat sinds kort de Schoenenboom 
ook al weer in bloei! Nadere inspectie leert dat het hier gaat om 
een nieuw fenomeen onder jongeren, namelijk ‘Shoefiti’ – een 
samentrekking tussen schoenen en graffiti. Nou ja, het levert in 
ieder geval een kleurrijk gezicht op! 

Vroeg voorjaar, ook voor 
de Schoenenboom
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