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Alternatieve locatie nieuw 
zwembad

2e editie Kamper Kennis Kwis

Twee zwembaden in één gemeente teveel?

Reeds vele jaren woedt in Kampen de discussie over de toekomst van het zwembad ‘De Steur’, 
gelegen in het groene hart van Kampen. Berekeningen zouden aantonen dat renovatie van het 
bestaande zwembad hoge kosten met zich meebrengt en niet direct tot een meer duurzaam 
zwembad zal leiden. Daarnaast zou, tijdens de renovatie, het zwembad moeten worden gesloten 
waardoor de onwenselijke situatie ontstaat dat er gedurende geruime tijd geen zwembad is in 
de stad Kampen. Verder zorgt ook de toekomst van het IJsselmuider zwembad ‘De Sonnenberch’ 
voor verhitte debatten. Openhouden van twee zwembaden op zo’n korte afstand van elkaar, bin-
nen één gemeente, zou in deze tijden � nancieel niet haalbaar zijn. 

In zalencentrum De Hanzestad aan de IJs-
seldijk wordt op donderdagavond 27 de-
cember de tweede editie gehouden van de 
Kamper Kennis Kwis. Een team van deskun-
digen stelt een keur aan vragen 
op over Kampen in breedste zin 
des woords. Dus niet alleen voor 
ras Kampenaren, maar ook voor ras Kampenaren, maar ook voor 
‘import’ geschikt en toegankelijk! ‘import’ geschikt en toegankelijk! 

Er wordt gespeeld in groepen van Er wordt gespeeld in groepen van 
vier personen, die mogen zich ge-vier personen, die mogen zich ge-
zamenlijk aanmelden of worden zamenlijk aanmelden of worden 
ter plekke gevormd uit individuele ter plekke gevormd uit individuele 

deelnemers. De eerste editie van vorig jaar was 
een groot succes en leverde vooraf, tijdens en na 
a� oop van de kwis voldoende gespreksstof op. De 
organisatie rekent daarom dit jaar opnieuw op 

een groot aantal kwislie� ebbers, 
meedoen kost €2,50 en dat bedrag 
wordt geschonken aan een goed 
doel. Voor de winnaar is er een be-
scheiden prijzenpakket beschikbaar, 
en uiteraard de eeuwige Kamper 
roem... De tweede editie van de 
Kamper Kennis Kwis begint op 27 
december om 20.00 uur, een half 
uur eerder is de zaal open. 

Het voorstel van de gemeente Kampen is dan ook 
om een volledig nieuw zwembad te bouwen. 
Daarnaast stree�  de gemeente Kampen naar een 
sluiting van het zwembad ‘De Sonnenberch’, een 
voornemen dat door de IJsselmuider bevolking 
bepaald niet met gejuich wordt ontvangen.

De door de gemeente beoogde locatie voor een 
nieuw zwembad ligt direct achter de kinderboer-
derij, midden in het groene hart. Deze locatie is 
omstreden, niet enkel vanwege de nabijheid van 
de kinderboerderij, maar ook omdat met het op-
o� eren van dit deel...    [lees verder op pagina 7]  
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Margaretha, zwembad en KiOK
Voorwoord door Aad Meure

Ik had deze wijkkrant willen beginnen met een opsteker 
voor de bouwer Van Wijnen, die in een geweldig tempo 
een nieuw appartementencomplex uit de grond laat verrij-
zen. Tuurlijk gee�  dat overlast. Echter, zonder deze overlast 
duurt de bouw langer en gee�  daardoor nog meer overlast. 
Stiekem staat die opsteker er nu wel. Nu is er (waarschijn-
lijk) één persoon die het aandur�  om met behulp van een 
spuitbus zijn (of haar) mening kenbaar te maken.
Waarom deze persoon dit niet bij de wijkvereniging of an-
derszins kritisch betrokkenen doet, is mij een raadsel. Mis-
schien is ‘praten’ met een spuitbus makkelijker dan tijdens 
een gesprek iemand in de ogen kijken? Even los van het feit 
dat hij/zij een bepaalde fatsoensnorm hee�  overschreden, 
hee�  zijn/haar actie meer haren rechtop gezet dan glad ge-
streken. Nu weet ik ook wel dat haren die rechtop staan 
makkelijker te scheren zijn, maar of dat met betrekking tot 
dit onderwerp de beste resultaten oplevert betwijfel ik sterk. 
Wat ik hoop is dat het niet tegen ons gaat werken.

Maandag de 19e november ben ik bij een overleg geweest waarbij 
alle betrokken partijen aanwezig waren. Duidelijk is dat er in ieder 
geval één � rma is die rechtmatig en langdurig voor een blokkade 
in de Hofstraat zorgt. Wij hebben de gemeente verzocht om er al-
les aan te doen bij deze � rma om deze blokkade te doen stoppen. 
Soms wil een binnenstad bewoner/bezoeker zijn auto nog wel 
eens net even voorbij het laatste parkeervak van de Boven Nieuw-
straat zetten. Dan heb je bij de eerste vrachtauto (rond de klok 
van 08.00) de doorstroming echt in de war. Dan moet je zelfs op 
aanwijzing van de politie tegen het verkeer in. Daar kan ik humor 
dan wel weer van inzien; doe je het zonder toestemming kost het 
je €120,- en een andere keer wordt je het verplicht om te doen.

Met de herbouw van de voormalige ZIENGS schoenenwinkel en 
bovengelegen appartementen wordt het geduld van de binnen-
stad bewoner nog verder opgerekt. Zo maar een vraagje; hoe ging 

zoiets in de 19de eeuw? Toen is - als ik de stukken moet geloven- 
in de laatste drie decennia de halve binnenstad ver- of bebouwd.
Tegen de tijd dat u dit kunt lezen staat er waarschijnlijk een hyper-
modern mededelingenbord op de hoek van de Burgwal / Broeder-
straat. Daar kan de gemeente dan gemakkelijker bepaalde teksten 
of adviezen op kwijt. Nu moeten de automobilisten dat natuurlijk 
wel gaan lezen… en opvolgen. Voor sommige is het eerste al een 
kunst en dan nog eens het tweede erbij! We gaan het zien.

Waar ik al meerdere keren op geattendeerd ben is het feit dat er 
redelijk vaak vrachtauto’s (met buitenlands kenteken) zich vast-
rijden in de binnenstad, zonder dat hier hun bestemming is. Met 
alle schades en opstoppingen van dien. Een advies heb ik ook al 
bij deze melding gekregen. Daar hou ik van: niet alleen moppe-
ren, maar ook in oplossingen denken. Zet bij de Europa Allee - of 
misschien zelf bij de N50 - een bord neer: Genemuiden richting 
Zwolle. Al moet ik zelf ook even nadenken wat de makkelijkste 
route is voor de (vracht)auto, die kant op. Zelf hou ik het op: omrij-
den via Zwolle - Hasselt of ietsje korter via de N331 (Stadshagen).

Natuurlijk moet ik hier de Natuurspeeltuin feliciteren met het be-
halen van de 2de plaats (Project: Groen dichterbij namens het 
Oranjefonds) en het bij behorende geldbedrag. Ik had hier al eens 
reclame voor dit initiatief gemaakt, maar doe het graag nog eens. 
Al mis ik op hun website wel hoe je donateur kunt worden (tip 
Hanjo!). Nu ik het toch over speeltuinen heb, weet u wel dat wij 
van de gemeente een prachtig voetbalveld hebben gekregen? Niet 
dat daar veel ruchtbaarheid aan is gegeven, maar het kunstgras 
ligt er wel en 2 doelen maken het compleet. Tussen het zwembad 
en de Reeve in. Vrij toegankelijk.

Beste bewoners, hee�  u trouwens weet van waar een onder-
zoeksbureau het nieuwe zwembad hee�  bedacht... Naast onze 
mooie Stadsburgerweiden en in de achtertuin van kinderboerde-
rij Cantecleer. Met als enige positieve argumentatie (wat ik heb 
kunnen vinden in het rapport) dat het lekker makkelijk bouwen 
is in verband met de afrit aan een rotonde. Verder moet ik ook 
vermelden; het schijnt belangrijk te zijn dat je vanuit het stads-
kantoor de Broederpoort kunt zien. Het diepere in dit gegeven zal 
ik wel missen door een gebrek aan kennis of inzicht in de materie. 
Denkt u zich eens in: sta je eens in gedachte verzonken naar de 
koeien te kijken, die daar begin vorige eeuw vrolijk melk aan het 
maken waren. Doe je je ogen weer open staat er opeens een ge-
bouw - hoe mooi ook- van ruim 10 meter voor je neus. A� napper 

Wijkvereniging 
Binnenstad 
Wijkvereniging 
Binnenstad 
Wijkvereniging 

Kampen nu ook 
op facebook!
Kampen nu ook 
op facebook!
Kampen nu ook 
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Margaretha, zwembad en KiOK

Simon Coupe

Groenestraat 148
8261 VL Kampen

tel.: 038 - 333 06 78
fax: 084 - 746 92 54

mob.: 06 - 15 24 61 76
info@bouwbedrijfcoupe.nl
www.bouwbedrijfcoupe.nl

van jewelste natuurlijk. Wat het gezicht zal zijn vanaf de Kinder-
boerderij hoef ik u niet te vertellen. Wat wel weer leuk is om te 
vertellen is dat de schrijvers van het rapport iets leuks hebben 
bedacht... op de plaats van het oude zwembad kan mooi een am-
� theater komen. Zo leuk. Laat het bestuur van de Natuurspeeltuin 
ook dit idee hebben bedacht, 3 jaar eerder. Twee van die theaters 
op 200 meter afstand. Als ik nu eens diep zucht, en aan u vraag; 
waarom? Krijg ik dan een antwoord?

Ik denk THEATER, (hoofdletters, want dit is belangrijk theater), ik 
zeg Kerst in Oud Kampen. Het gaat weer komen, twee dagen van 
straattheater door en met Ventura vanaf de Plantage tot aan de 
Buitenhaven. Wat groter van opzet dan vorig jaar. Met een beetje 
geluk krijgt u netjes een krantje thuis, met meer informatie. Alvast 
een verzoek namens de organisatie via ons aan u; zou u uw auto 
even dit weekend niet voor uw deur of op het van Heutzsplein 
willen zetten? Allereerst hee�  u er last van om weg te komen 
en het publiek (u zelf) kan deze ruimte goed gebruiken. Als ik 

alvast een tipje van de sluier mag oplichten, naar verluidt worden 
er centrale parkeerplaatsen aangelegd met gratis bussen van en 
naar de binnenstad. Misschien kan uw auto wel een weekendje 
daar staan. Fijn dat u wilt meewerken aan dit grootse evenement.

Maar voordat het KioK weekend is, is er de 12e van de 12e… de 
wijkschouw. In het stadskantoor, aanvang 19.30. U hee�  als het 
goed is een agenda in de bus gehad, de notulen van het voor-
jaar staan op onze website www.binnenstadkampen.nl onder het 
hoofdstukje gemeente Kampen. Agenda niet gekregen? Staat ook 
op de website. Het is anders van opzet, niet meer praten over 
hondendrollen en losse stoeptegels, maar daadwerkelijk mee-
denken (en doen) om de wijk te verbeteren.

Even een heel ander onderwerp. Ik kreeg van een van onze leden 
een vraag; hee�  de rest van de binnenstad ook zo’n last van het 
grondwater? Nu heb ik zelf alleen maar een wat mu�  ge lucht in 
de benedenhal als het wat langer geregend hee� . Maar ik gooi de 
bal maar eens op: wie van u hee�  nu last van grondwater? En was 
dat altijd al? Kom maar met uw reacties: info@binnenstadkam-
pen.nl of een brie� e naar ons adres aan de Buiten Nieuwstraat 
51-53. Beide adressen staan natuurlijk ook open voor andere vra-
gen en opmerkingen. Vergeet u ook de Steenbicker-prijs aanmel-
dingen niet? Volgens mij ben ik al veel te lang aan het woord, veel 
plezier met de rest van de krant en tot ziens bij de wijkschouw.

Groet, Aad
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Crossroads
Een ideale plek om een wandeling te starten vind 
ik het vrije parkeerterrein bij het Stadhuis. Met 
enige fantasie kan hier de Middeleeuwse stad 
geschetst worden: het park was de brede stads-
gracht, daarachter zag je de muren en bolwerken 
van de stad. (Je kunt vertellen dat ginds nog een 
stukje van de oude stadweiden ligt te wachten… 
om te worden omgeploegd… ). Linksom een 
toegang via de Cellebroederspoort, in lente en 
herfst een lie� ijke wandeling. In de winter zie je 
de oude contouren het fraaist. Laten we rechtsaf 
slaan: oprit naar de Bovenhoek, langs de ‘Wij-
de Blik’ naar het begin van de Fernhout en dan 
scherp links tussen Isalakliniek en IJsselheem 
recht aan op de kop van Ebbinge. We bevinden 
ons nu midden in het oude Venebolwerk, waar 
maar liefst twee poorten-op-een rij toegang ga-
ven tot de stad (vanaf de Veluwe).

We verwijlen bij de bushalte, wijzen op de lang-
gerekte nek-in-kleuren die uitkijkt naar het 
borstbeeld van dr. Kol�  voor de Engelenberg-
stichting. De nek was destijds in opspraak als 
kunstwerk als te langgerekt, en onlangs was Kol�  
onderwerp van dispuut (hij was geen vriend van 
Siebrand laat ik maar zeggen). Ik wijs in de rich-
ting van de Hendrik van Vianden en de (oude) 
Gallé - thans Apeldoornsestraat - : daar liggen 
vanaf  juni jongstleden struikelstenen (en ook 
aan de Bavinck en de Okma): een deel van wat er 
met de Kamper Joden gebeurde 70 jaar geleden 
deze maand, speelde zich af op Zuid. We wen-
den de blik: aan de overkant was het zusterhuis 

(voor oudere generaties stoedenten een begrip, 
oei..). Mijn wandelaars vragen: en dit ‘moderne’ 
schoolcomplex (in vergelijking met het hoge, 
statige, ‘Lyceum’), wat…? En ik doe het verhaal 
dat hier, in dit destijds - begin achttiende eeuw 
- verscholen plekje van het bolwerk een Joodse 
begraafplaats was. Buiten in het veld begraven 
(volgens Genesis 23) was onmogelijk: het wa-
ter kwam tot de muren of soms zelfs in de stad, 
tweemaal per jaar. Daarom hier aan de rand van 
de stad. Het dieper liggend pleintje, dat was de 
kern van de dodenakker.

Hier lag ook de tuin van Brinkman, de bloemen-
man, en daar was de woning waar de onlangs 
overleden schrijver Willem G. van Maanen (1920-
2012) opgroeide… daar, verderop de Hoogstraat 
(daar kan ik wel een mooi verhaal aan vastkno-
pen: volgens mij stond daar de villa van Madame 
Jatzkova uit het boek van Aar van de Wer� orst), 
maar … we gaan het trapje af tegenover het hoge 
Schoolgebouw, naar de Anjer en slaan dan direct 
rechtsaf: naar de Panjan en nemen een van de 
steegjes die monden op de Graafschap, ik advi-
seer de Sleurink met die overoude stoere muren. 
Dáár, aan de overkant, dat gouden steentje in 
de top: een klok met ‘H.V.’: Hendrick Vestrinck, 
klok- en geschutgieter (1649). In deze omgeving, 
de Bovenhoek, was van oudsher veel industrie 
gevestigd, aan de rand van de stad zogezegd. De 
Fabrieksgang herinnert daar nog aan: wie weet 
waar die precies liep? Ook in oude tijden waren, 
binnen beperkte...    [lees verder op pagina 6]  

Een wandeling door de tijd
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[vervolg van pagina 5] Crossroads

...grenzen, de vroede vaderen milieubewust! Toen de fabriek van 
Van Melle daar wilde uitbreiden was de toenmalige burgemeester 
de liberaal Van Blommestein daar fel tegen: uit milieuoverwegin-
gen. Tussen Heiligesteeg (die haar naam ontleend aan een schone 
Helena) en de Ebbinge, met als grens de Graafschap was het lang 
een rommelige en geurige boel, veel extra wateroverlast, kleine, 
ongezonde woninkjes voor sigarenmakers, boerenbedrij� es, stal-
houderijen, cafeetjes, werkplaatsen; hier begon Jan Willem Sie-
brand in 1922 met zijn zoete spul. Het geheel droeg vanouds de 
weidse naam het Plantsoen. Het verwerd tot een ‘achterbuurt’, met 
respect uitgesproken voor de toenmalige bewoners. Nog een ver-
haaltje: op de hoek van de Panjan en de Graafschap woonde een 
tijdlang professor D.K. Wielenga (1841-1902). Zijn vrouw vond het 
ongezond daar en ze had last van de straatbengels uit het wirwar 
van steegjes achter haar tuin met perenbomen (ze vreesde voor 
de ‘tere’ zieltjes van haar zes zonen). Wat deed ze? Ze nodigde de 
kinderen uit het Plantsoen bij haar in huis, in de mooie kamer, 
vertelde een goed verhaal, en gaf hen chocola en een koekje, ik 
denk ook een traktaatje). Wekelijks. 
Crossroads staat boven dit stukje. We liepen vanaf het Stadhuis, 
via de Wijde Blik naar de Eerste Ebbinge en via de Anjerstraat en 

het Panjanplein naar de Graafschap. We steken vervolgens over 
en gaan het (nieuwe) Molenplein op, hier weet mijn publiek nog 
van een garage en een witte bezinepomp (zulke zaken zijn aan 
mij niet besteed). Mooi, nieuw plein! Recht voor een steegje naar 
de Molenstraat. Hier werd Klaas Schilder (1890-1952) geboren, in 
een keurige, splinternieuw arbeidershuisje, tot zijn moeder, we-
duwe geworden, met haar drietal verhuisde naar de Houtwijk. 
Kleine binnenplaatsjes grensden aan de tuinen van de de� igste 
woningen van de Kamper elite aan de (nieuwe) Kade (waaronder 
de gezinnen van de professoren, de top van het garnizoen en de 
grotere fabrikanten). Linksaf langs het binnenpleintje van wat nu 
nog het Gemeentearchief is, en waar ook de IJsselacademie is ge-
vestigd. De voormalige kantoren van de Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders. De oudste bebouwing, aan de kant van de Vloeddijk, 
het oude Ziekenhuis (vóór dat in 1916 de Engelenbergstichting, die 
we reeds tegenkwamen, kon worden geopend). We wippen het 
bruggetje over van het Oorgat. Dáár dat steegje, een achteromme-
tje, heette in de volksmond het Spijkerkwartier: hier was ooit een 
heuse Belgische spijkerfabriek gevestigd, direct achter de eerste 
Kamper gasfabriek aan de Kade. Einde van onze wandeling, over-
dwars door de Bovenhoek.

JAAP VAN GELDEREN

Voor al uw bitumineuze en 
kunststof dakbedekkingen

Vraag vrijblijvende een 
o� erte aan voor:
• Nieuwbouw
• Onderhoud
• Renovatie

Groenestraat 70, 8261 VJ Kampen
038 333 83 50   |   06 15 35 39 51
helleman.dakwerken@gmail.com
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Vrije doorgang KiOK voor bewoners
Vrijdag 21 en zaterdag 22 december beloven weer drukke 
dagen te worden als Kerst in Oud Kampen gehouden wordt. 
De toegang tot het festivalterrein wordt beperkt tot 4 poor-
ten om de routing helder te houden en de circulatie soepel.  
Voor de bewoners van het noordelijke deel van de binnen-
stad valt het dan niet altijd mee om de eigen voordeur te 
bereiken. 

Ventura hee�  bedacht dat bewoners onbelemmerd doorgang 
moeten krijgen en zal daartoe de ‘poortwachters’ duidelijk in-
strueren. Als u kenbaar maakt dat u ‘bewoner’ bent kunt u zo 
doorlopen en zal u niet om een bijdrage gevraagd worden. Ven-
tura vertrouwt er op dat dit ‘onder ons’ blij�  en er geen misbruik 
van de regeling gemaakt gaat worden. Uiteindelijk kan het festival 
natuurlijk niet zonder de vrijwillige bijdragen bestaan.

[vervolg van pagina 1] Alternatieve locatie nieuwe zwembad

...van het groene hart een van de laatsteovergebleven stukken van 
de Stadsburgerweiden zal verdwijnen.

Maar is er dan niet een locatie te vinden waarbij de beide zwem-
baden kunnen worden samengevoegd, waarbij een goede be-
reikbaarheid is verzekerd en waarbij het groene hart van Kampen 
wordt gespaard?
Jazeker die locatie is te vinden en wel in de directe omgeving van 
het treinstation Kampen. Zoals op het kaartje is te zien bevindt 
deze alternatieve locatie (‘D’)  zich precies tussen de locaties van 
de huidige twee zwembaden. Het gebied ‘de Spoorlanden’, want 
hier praten we over, hee�  een uitstekende bereikbaarheid, zowel 
voor inwoners van Kampen als straks ook voor de inwoners van 

Stadshagen (wanneer daar een trein/tramstation komt).
Deze locatie vraagt zelfs om een zwembad met een groen dak, 
waarop de ligweide zou kunnen worden gesitueerd, waarmee 
vanaf daar het gehele Kamper stadsfront kan worden overzien. 
Een mooiere ligweide is bijna niet te bedenken.

Een alternatieve locatie als deze biedt zeer veel kansen voor de 
gemeente Kampen. De bereikbaarheid verbetert en een samen-
voeging van beide zwembaden reduceert de kosten van exploita-
tie. Verder kan hiermee het groene hart worden gered van nieuw-
bouw. Dit is toch zeker het onderzoeken waard.

Ernst Hupkes
www.tekampen.nl

A: Locatie zwembad “De Steur”
B: Locatie zwembad “De Sonnenberch”
C: Door gemeente beoogde nieuwe locatie
D: Alternatieve locatie voor samenvoeging beide zwembaden
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Pinakels Bovenkerk 
terug op hun plaats

Met een grote kraan zijn half november zes zogenaamde 
‘pinakels’ teruggeplaatst op de Bovenkerk, ter afronding 
van een renovatie die tien jaar duurde. In 2003 werd be-
gonnen met de renovatie die – wegens subsidietoezeggin-
gen- nog dit kalenderjaar moest worden afgerond. 

De pinakels zijn weer teruggebracht in de oude 
stijl, te weten; gemaakt van zandsteen, in plaats 
van tufsteen waarvan de oude, vergane exempla-
ren waren gemaakt. De ornamenten, waarvan de 
zwaarste ongeveer 350 kilo woog, zijn gemaakt 
door een steenhouwerij uit Zuid-Holland. Overi-
gens was de afronding van de renovatie niet het 
enige feestje waarmee de Bovenkerk in 2012 te 
maken kreeg, in maart dit jaar werd het einde 
van een grootschalige renovatie al gevierd met 
het plaatsen van de opnieuw vergulde windva-
nen. Helemaal klaar is de renovatie van de kerk 
overigens nog niet, in maart volgend jaar zullen 
nog nieuwe dakleien worden aangebracht op de 
daken van de kooromgang. 
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2012 is bijna alweer ten einde. Een jaar waar veel is ge-
beurd in de Binnenstad. Als je dan terug kijkt op zo’n jaar, 
dan besef je weer in wat voor mooie stad ik mag werken als 
wijkagent. Een binnenstad die alles in zich hee� . Veel en-
thousiaste bewoners en ondernemers die trots zijn op hun 
stad en er voor willen gaan. Mooi om dat als 
wijkagent zo te ervaren. De samenwerking is 
altijd goed te noemen. 

Er spelen in onze binnenstad op dit moment een 
aantal bijzonderheden. Denk daarbij aan de ver-
bouwing van en nieuwbouw Myosotis. En dan 
niet alleen de bouw, maar ook de verkeerspro-
blemen die daardoor ontstaan. Dan is het mooi 
om te zien, dat diverse partijen, waaronder ook 
zeer betrokken wijkbewoners, samen drukdoende zijn om tot op-
lossingen te komen, die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Na-
tuurlijk lukt dat altijd niet direct, maar samen komen we er wel 
uit. Daar ben ik van overtuigd. En als wijkagent wil en zal ik daar 
zeker mijn steentje aan bijdragen. Ik hoop als u dit leest, dat de 
problemen al voor een groot deel zijn opgelost.

Verder is het mooi om te zien dat de samenwerking met veel net-
werkpartners in de hulpverlening drukdoende is in het ‘Bregitten-
kwartier aan Zet’. Ook hier kan ik als wijkagent met korte lijnen 
iets betekenen voor wijkbewoners. Maar bovenal is het goed om 
te zien, dat ook de buurtbewoners door samenwerking van diverse 
hulpverlenende instanties geholpen worden in hun eigen buurt en 
de sociale binding met elkaar alleen maar verbeterd wordt.

Een ander veel besproken onderwerp is het uitgaansgebeuren. 
Kampen hee�  veel te bieden op dat gebied. Maar ook hier brengt 
dat voor u als binnenstad bewoners soms overlast met zich mee. 
Mijn collega’s en ik proberen wij daar zo veel mogelijk op te inves-
teren. In het weekend zult u mijn collega’s van het VOS-team (Vei-
ligheid Op Straat) opvallend gekleed en op de bike in het centrum 

tegenkomen. Door de goede contacten met de horeca onderne-
mers, maar ook met het uitgaanspubliek, proberen wij het uitgaan 
voor een ieder plezierig te houden. Dus ook voor u als binnenstad 
bewoner en ondernemer willen wij de overlast zo veel mogelijk 
voorkomen. Ik ben mij ervan bewust dat dit niet altijd lukt. Met ge-

bruik van nieuwe middelen als camera toezicht en 
eerder genoemde bike-teams zijn wij instaat om 
hier nog beter op te investeren. Daarbij maken we 
ook gebruik van sociale media.

En op dat laatste verder te gaan. Uw wijkagent is 
inmiddels ook actief op Twitter. Al ruim 550 vol-
gers volgen op dit moment mij als wijkagent. Op 
deze manier probeer ik u mee te laten kijken en 
beleven in het werk van de wijkagent. Als u op 

twitter actief bent, voeg mij toe en blijf op de hoogte. Ook volg 
ik zelf diverse bewoners en ondernemers uit de wijk. Het is een 
prachtig middel om snel met elkaar te communiceren. Dus voeg 
toe; @wa_kampen04 en RT het aan uw volgers, zodat de wijkagent 
voor veel bewoners en ondernemers te volgen is.

En dan 2013, het jaar waarin de Nationale Politie van start gaat. 
Kampen maakt vanaf die datum onderdeel uit van de Eenheid-
Oost. Een grote politie eenheid die zowel de provincie Overijssel 
als Gelderland bestrijkt. De naam Politie IJsselland is dan verdwe-
nen. In een komende wijkkrant zal ik u verder op de hoogte hou-
den van wat dit allemaal voor u als burger betekend. Wel kan ik u 
nu al vertellen dat u als burger nog steeds kunt vertouwen op een 
politieteam in Kampen, dat gedreven en enthousiast, maar ook 
samen met u, wil zorgdragen voor veiligheid in onze mooie stad. 

Tot slot wens ik u allen goede feestdagen toe en een heel veilig 
en gezond 2013!

Henri MAURER
WIJKAGENT BINNENSTAD EN ZUID-BOVENBROEK. 

Steentje op Koeplein
Door verbouwingen van o.a. de Nieuwe Toren was het ja-
renlang niet meer gebeurd, maar eind november is dan op-
nieuw een steentje geplaatst voor een beroemde Kampe-
naar. Deze keer was de steen bedoeld voor muzikant Klaas 
Jan Mulder, die in 2008 overleed. Samen met kleinzoon 
Klaas Jan plaatste burgemeester Koelewijn de steen voor 
Mulder, met daarop de tekst; ‘Op Vleugelen der Muziek’. 

Van uw wijkagent 
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‘Inpakkunst’ van Christo 
 in de binnenstad

Was het eerst alleen de zijkant, nu is de voorge-
vel van het gebouw in z’n geheel voorzien van 
steigers. De gemeente Kampen restaureert en 
renoveert het bestaande historische gebouw en 
de achterliggende aanbouw (voormalige eetzaal 
van de kazerne). Het dak en de gevel worden 
onderhanden genomen en ook worden alle 
raampjes stuk voor stuk vervangen door mo-
numentaal glas (energieverbruik 
verlagend, conform verhogend). 

Uiteraard brengt zo’n langdu-
rige renovatie de nodige overlast 
met zich mee. Voor de gebruikers 
van het gebouw en voor de bewoners 
erom heen. Maar zo’n imposant inge-
pakt gebouw gee�  ook ineens een heel an-
der beeld in de straat. Het is namelijk door de 
stichting Lichtstad Kampen voorzien van een bij-
zondere aanlichting. Op verschillende manieren, 
beweging en kleuren, komt het pand ‘s avonds 
tot volle bloei. Nu het gebouw is ingepakt ont-
staat er, zeker wanneer het donker is, een ne-
velige mysterieuze sfeer rondom het pand. De 
kleurige verlichting zorgt voor een prachtig 
beeld dat steeds veranderd. Vanaf de overkant 
(Burgwal) is dit het beste te zien. Ik heb getwij-

feld of ik hier een foto bij zou plaatsen maar heb 
besloten dat niet te doen. Ik wil u uitnodigen 
om tijdens een avondwandeling (het is al lekker 
vroeg donker) eens over de Burgwal te lopen, 
met de blik naar Quintus. Misschien zelfs even 
stil te staan en te genieten van het uitzicht.

JANNEKE

Het kan u niet ontgaan zijn dat het gebouw van Quintus, centrum voor kunsteducatie (en 
dus niet muziekschool zoals het gemeentelijke informatiebord vertelt) al een tijdje in de 
steigers staat. 
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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
Rabobank nr. 331238853

DAGELIJKS BESTUUR
Aad Meure voorzitter
T 3326799 
E meure63@zonnet.nl

Nardus Koster penningmeester
E nardus.koster@zonnet.nl

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

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

Raymond la Crois 
E rlacrois@omepa.nl

Ben van ’t Hul 
E benvanthul@kpnmail.nl

ADVISEURS
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@bin-
nenstadkampen.nl. U kunt het bedrag o.v.v. uw gegevens ook direct overma-
ken naar: Rabobank 331238853

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 hee�  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 co� eeshop.

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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Lekker bezig!

Het eenrichtingsverkeer in de 
Boven Nieuwstraat wegens de 
bouw van het nieuwe Marga-
retha is al even een feit. Bor-
den staan levensgroot langs de 
weg, maar sommige automo-
bilisten blijven het proberen. 
Deze automobiliste negeerde 
alle aanwijzingen, en reed 
dwars tegen het verkeer in 
door de straat. Misschien op 
weg naar de opticien… ?

Kort 
nieuws
Verkeersinformatie

Het laden en lossen in de 
Kamper binnenstad van grote 
vrachtwagens gee�  nogal eens 
aanleiding voor een � le. Zoals 
hier in de Hofstraat, waar een 
automobiliste maar even naar 
huis belde om te zeggen dat ’t 
wat later werd. Nog even en 
Kampen wordt genoemd bij de 
verkeersinformatie op de radio!

Studentenontgroening 
Het worden er rap minder, de studenten in Kam-
pen. Toch kan het nog wel eens voorkomend dat 
de koopavond op vrijdagavond wordt ontregeld 
door ontgroeningen, zoals dit vij� al dat onze fo-
tograaf aantrof in de Oudestraat. 
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