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Zelf een 
stukje 
schrijven?
Is u iets opgevallen in de stad, 

hebt u iets meegemaakt of 

wilt u ergens op reageren? 

Deze krant is er voor u! 

Stuur uw bijdrage of vraag 

naar 

info@binnenstadkampen.nl

verder in dit nummer

Bregittenkwartier aan zet! 

‘Er wordt weer geschreven’

Nieuwe koers voor ‘wijkgericht werken’ 

De gemeente Kampen is bezig met een ontwikkeling van het wijkgericht werken. De huidige aanpak 
is nog sterk gericht op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het wijkgericht werken 
biedt echter meer mogelijkheden. De gemeente wil het wijkgericht werken daarom verder ontwik-
kelen en inwoners meer betrekken bij hun wijk. Dit wil de gemeente onder andere bereiken door 
inwoners te stimuleren meer initiatieven te nemen voor hun wijk en hen op termijn ook meer zeg-
genschap te geven in hun wijk.  

Wijkagent Henri Maurer had tijdens de 
Wijkschouw een belangrijke waarschuwing 
voor de binnenstadbewoners; ,,Er wordt 
weer geschreven!’’, aldus Maurer. 

De afgelopen tijd hield de politie een zoge-
naamde ‘coulance actie’, bedoeld om de politie-
vakbonden te ondersteunen in de strijd om een 
betere CAO. Aan die ‘coulance’ is inmiddels een 
eind gekomen, en dus worden er weer volop 
bonnen uitgeschreven voor foutparkeerders en 
snelheidsovertreders – ook in de binnenstad. 
Kortom; u bent gewaarschuwd!

De gemeente wil kleinschalig starten in een 
aantal wijken, door daar in gesprek te gaan met 
inwoners, bedrijven en betrokken maatschap-
pelijke organisaties. Samen met deze partners 
willen we invulling geven aan het wijkgericht 
werken. Deze manier van ontwikkelen betekent 
dat de uiteindelijke aanpak per wijk of buurt kan 
verschillen. Dit is ook niet erg, want elke wijk is 
per slot van rekening anders. 

Bregittenkwartier aan zet! 
De gemeente hee� ...    [lees verder op pagina 8]  
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Zomer!
Voorwoord door Aad Meure

Als moet ik zeggen dat het de laatste 2 weken pas echt merk-
baar is... hopelijk had Live Life op 11 juli net zulk mooi weer, 
als dat ik nu heb tijdens het typen van dit voorwoord. Hee�  
u het ook zo leuk gevonden, langs de route staan? Volgend 
jaar zijn ze weer terug, mits de donaties het toelaten. Ook al 
rijden de motoren gratis en de bussen en de ambulance en 
de politie en de verkeerregelaars en de rest van de vrijwil-
ligers iedereen doet het gratis voor de Mooiste Dag, toch is 
er geld nodig om de passagiers een TOP-dag te bezorgen. 
Denkt u ook eens aan dat deel. 

Nog iets wat ik gratis doe: lekker bezig zijn voor de wijkvereni-
ging. Maar hoelang nog? Mensen, leden; wij hebben echt drin-
gend nieuwe bestuursleden nodig. Ik heb geen idee hoelang ik 
nog als interim verder ga, onze secretaris is vanwege zwanger-
schap gestopt en de termijn van de penningmeester loopt volgend 
jaar ook af. Hopelijk is hij herkiesbaar, maar het kan toch niet 
gebeuren dat een vereniging met 250 leden zal stoppen omdat er 
geen bestuur te vormen is? En denk niet ‘de buurman/vrouw doet 
het wel’, want bij de vorige 3 oproepen hee�  uw buurman/vrouw 
zich ook niet aangemeld. Graag uw aanmeldingen tot ons richten.

Er gebeurt van alles in onze mooie binnenstad en daar kunt u 
vanuit de wijkvereniging invloed op uit oefenen. Door gewoon in 
gesprek te gaan met de OVK en/of met de wethouder of andere 
mensen in het gemeentehuis. Praten met mensen uit onze en an-
dere wijken over hoe we het samen nog beter, mooier en leef-
baarder kunnen maken. U hee�  de mogelijkheid om daar aan bij 
te dragen. Ik heb nu  meer dan 15 jaar in het bestuur gezeten en 
heb een hoop geleerd en het idee dat het, weliswaar langzaam, 
maar toch zeker een verandering in de binnenstad plaats vindt 
die de wijk lee� aarder maakt. Uitdaging nodig? Zet u in om te 
voorkomen dat het vrachtverkeer of andere vervuilers nog langer 
onze binnenstad volblazen met � jnstof. Er is regelgeving vanuit 
Brussel die u juridisch gaat ondersteunen, nu nog de invulling. 
Andere uitdaging? Hoe en waar meer groen in de wijk. U leest 
het; zat te doen nog, aan u de eer.

Terwijl de gemeente het beleid richting de burger langzaam maar 
zeker aanpast, enerzijds moeten ze, anderzijds verwachten ze dat 
er meer gedaan kan worden met minder geld. 
Het plan is nu om u als burger zelf zeggenschap te geven over uw 
leefomgeving, samen met welzijnsorganisaties en gemeente. De 
juiste regeltjes moeten nog vast gesteld worden maar hier gaat 
het wel naar toe. Ook hierin hee�  de wijkvereniging natuurlijk 
een bijdrage. Het Bregittenkwartier krijgt de primeur, lees een 
verslag hiervan in deze krant.

Andere leuke dingen in de Binnenstad: KUNST. Ik schrijf het maar 
eens met hoofdletters. Beste lezers, ik denk dat wij in onze wijk-
krant maar een vaste pagina of twee, indien de kopij dat toestaat, 
moeten gaan vullen met kunst en direct gerelateerde zaken. Er 
is zoveel kunst in de binnenstad. Echt wel. We hebben Wouter 
Berns, net een nieuw boek, we hebben ‘t Huys der Kunsten, re-
gelmatig nieuw werk, we hebben een echte smid, die het een 
en ander in elkaar mept, we krijgen in het Keizerskwartier een 
heus museum dat geschiedenis en kunst met elkaar verbind. Lees 
verderop meer en hou de media in de gaten omtrent de Keizer-
straat 17. Net het Geert van Wou Festival gehad. Uiteraard de Weg 
van Kunst niet vergeten. Ons eigen Stedelijk, net een leuke prijs 
gehad. Sorry ik vergeet er vast nog een paar. Andere kunstvorm; 
er is een prachtig boek verschenen over muurreclames in de stad 
Kampen. Taart-kunst; Tisa’s voegt het mooie met het lekkere sa-
men. Al 10 jaar, pro� ciat! Wie biedt zich aan om deze kopij 3x 
per jaar aan te leveren? Even mailen graag of een brie� e bij ons 
wijkgebouw.

Wat gaan we nog meer doen deze zomer? Natuurlijk het Kam-
per Vakantie Komite voor de jeugd tot 12 jaar. Kaartverkoop start 
op 18 juli. Meer weten? Kijk even op hun nieuwe website www.
kampervakantekomite.nl. De Kamper ui(t)-dagen beperken zich 
tot braderie en muziekspektakels. Voor de vertrekkende bewoner 
is er een bon in de wijkkrant. Invullen en wegbrengen, de Stads-
wachten letten dan op uw woning.

De 11e juli hebben we samen met de omwonenden en met de 
gemeente over de co� eeshop en de Moriaan (en overige HORECA) 
gesproken. Een verslag hiervan is helaas niet meer in deze wijk-
krant opgenomen. De bouwers van Margaretha gaan goed. Alleen 
sommige automobilisten hebben moeite met borden lezen en 
gaan dan zelf maar een route door de binnenstad rijden. Jammer 
van die € 120,00 als de politie je betrapt.

Ik wens u veel lees plezier en een super� jne vakantie.

Groet, Aad

Wijkvereniging 
Binnenstad 
Wijkvereniging 
Binnenstad 
Wijkvereniging 

Kampen nu ook 
op facebook!
Kampen nu ook 
op facebook!
Kampen nu ook 
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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

CAS-harpje 
geplaatst
Kampen is weer een detail rijker; dankzij een bijdrage van het 
Camper Algemeen Steunfonds CAS is eind april een bladgouden 
harpje geplaatst bovenop de Muziektent op de Nieuwe Markt. 
Aanvankelijk wilde de gemeente het harpje niet plaatsen, omdat 
het niet zou passen op het monument, en stelde voor om het ele-
ment dan maar te plaatsen op de gevel van de Stadsgehoorzaal. 
Dat zag de CAS niet zitten, uiteindelijk ging de gemeente overstag 
en werd de harp eind april geplaatst – net op tijd voor de aubade 
op Koninginnedag. 

Trillingsvrij 
boren
De werkzaamheden aan het nieuwe Margaretha aan de Burgwal/
Burgwalstraat zijn in volle gang. Na uitvoerig archeologisch onder-
zoek en voorbereidende werkzaamheden is nu de bouw ook echt 
begonnen. Een Deventer bouwbedrijf hee�  metersdiepe boorpalen 
aangebracht in de altijd instabiele Kamper bodem. Deze techniek 
biedt in de kwetsbare Kamper binnenstad de nodige, trillingsvrije 
voordelen omdat de betonnen palen als het ware in de grond ge-
vormd worden. De metershoge boor die daarvoor werd gebruikt 
was een paar dagen lang een ware blikvanger aan de Burgwal.
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Zonnewijzer 
voor Kampen

Zonnewijzers geven de tijd aan, op oude foto’s 
heb ik me wel eens die op het dak van de Sche-
penzaal laten aanwijzen, wist u dat? Ook in de 
bloeitijd van de ‘tweede stad’ van Overijssel had 
men kennelijk behoe� e het juiste tijdsgewricht 
te onderkennen. Ik � uister mezelf -en anderen- 
wel voortdurend in dat Kampen heus in staat zal 
blijken zichzelf opnieuw uit te vinden. Zo was het 
altijd al. Kampen moest menige crisis het hoofd 
bieden. Haal de kaart er maar bij: gelegen aan 
het eind van de wereld, op een smalle strook 
land tussen Zuiderzee en de IJsselstroom, kon 
hier nooit een wereldstad opbloeien. Wel een 
handelsstad met verbindingen over het water 
(de Hanzetijd, toen de stad in één eeuw driemaal 
uitgelegd moest worden, noordwaarts langs de 
rivier). Een vierde uitleg, de Hagen, moest in de 
zestiende eeuw worden afgebroken, wegens de 

oorlogsomstandigheden. Amsterdam (en eerder 
Dordrecht), nam de handel over. Kamper koop-
lui - met relaties in om het Noorden en om het 
Zuiden (Lissabon), verlegden hun zaken naar 
Amsterdam (daar was en is niet voor niets een 
Kamper steiger). 
Hoe moest de stad nu verder? want zij lag nog 
steeds op dat kleine strookje land, als een hal-
ve maan (met een lengte van 1 kilometer), een 
wurmpje gelijk. - Wel wiesen de Kampereilan-
den. Het werd textiel, tot ver in de eerste hel�  
van de negentiende eeuw. Toen Twente opkwam 
en alle getouwen in Kampen stilstonden, de ge-
bouwen verlaten en de arbeiders werkloos wer-
den, kwam, als bij toeval, de sigarenindustrie op. 
Daarvan rest ons nog ‘Oud-Kampen’. Op de lage-
re school leerden de kinderen: ‘Kampen: tabak, 
sigaren, emaillewaren. Theologische School’. Dat 
waren christelijke scholen, die vergaten kenne-
lijk de militaire opleidingen (1851-1970) hier ter 
stede.
Kampen kòn geen grote stad worden: tweemaal 
per jaar stond het water tot aan de wallen (en la-
ter het Park), en de Poorten waren afgegrendeld 
met houten schotten. En als de IJssel zwol, werd 
de stad ook van de andere zijde bedreigd. Na de 
Afsluiting van Zuiderzee (1933), kon men plan-
nen maken voor uitbreiding van de stad naar het 
Zuiden. Dan nog bleef de ruimte beperkt. Boe-
renland bleef kostbaar. En de ‘natuur’ is ook wat 

Tastbare herinnering aan studentenverleden

Gisteren reed de eerste verhuiswagen volgeladen met boeken de 
Oudestraat uit. Het deed me pijn maar durfde niet te staan kijken, 
voor je het weet word je voor malle pietje uitgemaakt. Tijdens het 
cabaret van reünisten van de Theologische Universiteit verdacht 
men mij van nachtelijke zwer� ochten door de leger wordende 
gebouwen. Als huisspook. Uit alle rondvragen bij de ‘gewone’ 
Kampenaren werd duidelijk dat weinigen zich druk maken om het 
vertrek van de theologen: ‘stoedenten’, die zijn toch allang weg? 
Ach. Moedig voorwaarts dan maar. Toch heb ik aldoor het gevoel 
dat de stad, ook mijn stad intussen, armetieriger wordt. Ter herin-
nering zal op de Koornmarkt een heuse zonnewijzer worden ge-
plaatst. Van glas. (De kunstenares studeerde in Kampen destijds, 
ze vertelde me dat ze hier een heerlijke tijd had beleefd; ‘ik ook’).
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waard. Nog steeds, denk ik, al voel ik me een 
stadsjongen (van huis-uit). Nu we met de neus 
erop gedrukt worden dat het ‘oude’ Kampen de-
� nitief voorbij aan het gaan is (‘en daarom niet 
getreurd’, zeggen ze hier op straat), zullen we 
toch moeten bouwen aan een nieuw Kampen, 
de stad is er nu eenmaal, een geschenk vanuit 
de Middeleeuwen tot op heden. Zeehaven? Meer 
grote industrie? En daardoor nieuwe inwoners? 
In het verleden bracht nieuwe bedrijvigheid tel-
kens nieuwe families naar de stad aan de IJssel. 
Inwoners die door hun inspanningen de leef-
baarheid in de stad, ook op cultureel gebied, ver-
hoogden. Of het nu een sigarenmaker was uit het 
Brabantse of uit Veenendaal, een burgerbeheer-
der van een van de kazernes, een rebelse school-
meester (De onrustzaaier), een ingenieur voor 
de Rijksdienst, een sociaalbewuste arts, werkers 
bij Schokbeton, een bekwame boekdrukker uit 
Meppel (want Kampen was ook een bescheiden 
uitgevers- en drukkersstad), studenten (die zich 
hier vermaagschapten), militairen (die Kampen 
een Indische vleug gaven).
Een Zonnewijzer gee�  aan hoe laat het is op de 
dag. En het is dag.

JAAP VAN GELDEREN

[vervolg van pagina 1] Bregittenkwartier aan zet!

... samen met een aantal instanties de koppen bij elkaar gestoken 
om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen. Een nieuwe 
manier waarin de wijkbewoner centraal staat! Omdat dit nieuw is 
en het lastig is om dit direct te doen met heel Kampen, is gekozen 
voor een mooie kleine afgebakende wijk: het Bregittenkwartier in 
de binnenstad.

Het Bregittenkwartier in kaart
De eerste actie was een brief aan alle bewoners van het Bregitten-
kwartier met de volgende oproep: “welke ideeën hebt u over uw 
buurt. Wat gaat goed, wat kan beter en wat zou u anders willen 
doen?” De brief is op 14 mei bezorgd en vlak erna stroomden de 
eerste reacties al binnen via ons e-mailadres bregittenkwartier@
gmail.com en bij RIBW in de bus (Bregittenstraat 40). Op basis van 
deze reacties zijn de eerste gesprekken met buurtbewoners ge-
voerd. Ook tijdens de wijkplatformbijeenkomst Binnenstad op 22 
mei was een vertegenwoordiging van het Bregittenkwartier Aan 
Zet aanwezig om het initiatief kort toe te lichten. In de brief en tij-
dens de wijkplatformbijeenkomst zijn alle bewoners ook uitgeno-
digd om onze kraam te bezoeken op de jaarlijkse zomermarkt van 
het RIBW op 6 juli. Op 4 juli kregen alle bewoners bovendien een 
reminder in de bus, met daarin de vraag ‘wat vindt u van het wo-
nen in uw buurt?’. Bewoners konden hun buurt een cijfer geven 
en het kaartje ingevuld inleveren bij de kraam op de zomermarkt.

Het team op de zomermarkt van het RIBW
Het team van Bregittenkwartier Aan Zet (BAZ) presenteerde zich 
op de zomermarkt. Wie zijn wij eigenlijk? Het team bestaat uit ver-
tegenwoordigers van: algemeen maatschappelijk werk De Kern,  
Delta Wonen,  gemeente Kampen,  Icare,  RIBW, MEE IJsseloevers, 
stichting Welzijn in Kampen en woonzorgconcern IJsselheem.

Een impressie van de zomermarkt
De zon scheen volop en het was een gezellige drukte, ook bij onze 
kraam. Er kwamen verschillende buurtbewoners langs voor een 
praatje en om de kaart met hun cijfer voor de buurt in te leveren. 
In totaal zijn zestien kaarten met cijfers bij ons ingeleverd. De uit-
komsten verrasten ons in positieve zin. De bewoners geven het 
Bregittenkwartier als buurt gemiddeld een 8,2! De cijfers variëren 
van een vijf tot een tien. Mensen geven aan met plezier in de buurt 
te wonen en men voelt betrokkenheid bij elkaar. Er waren ook kri-
tische geluiden. Deze concentreren zich vooral op de Rozenstraat 
en de Tulpstraat. Een aantal bewoners ervaart overlast in deze 
straten, variërend van geluidsoverlast tot parkeeroverlast.   

Het vervolg
Graag willen we van nog meer buurtbewoners horen wat zij van 
de buurt vinden. Stuur dus vooral een e-mail naar bregittenkwar-
tier@gmail.com, of gooi uw kaart in de brievenbus bij het RIBW. 
We komen na de zomervakantie bij het Bregittenkwartier terug 
om in verder contact met buurtbewoners te kijken hoe u nog pret-
tiger samen in de wijk kunt wonen.  
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Leuke kinderactiviteiten 
in de zomervakantie

Vanaf maandag 23 juli worden er drie weken 
lang activiteiten voor kinderen georganiseerd. 
Hiervoor wordt het jongerencentrum ’t Ukien 
omgetoverd tot een waar speelparadijs. Elke 
week staat er een thema centraal waaraan spet-
terende activiteiten worden gekoppeld. Zo gaan 
we in de eerste week maar liefst 400 jaar terug 
in de tijd! En gaan we in de derde week met de 
kinderen een kijkje nemen in de toekomst...

Als nieuwe coördinator heb ik enorm veel zin om 
ook dit jaar weer drie onvergetelijke weken neer 
te zetten. Om dit allemaal mogelijk te maken zijn 

we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 
Heb jij a�  niteit met kinderen en wil je een leuke 
zomer beleven? Kom ons helpen! De info-avond 
voor vrijwilligers vindt plaats op dinsdagavond 
3 juli.
De activiteitenweken zijn gepland van 23 juli t/m 
10 augustus. Op woensdagmiddag 18 juli om 
14:00 start de kaartverkoop in ’t Ukien.

Voor meer informatie kijk op de website www.
kampervakantekomite.nl. Voor verdere vragen of 
aanmelden als vrijwilliger, neem contact op met 
coördinator Thomas Rijke; 
kvk.thomas@gmail.com of 06-50643810.

Sinds 1974 organiseert het Kamper Vakantie Komite leuke 
en interactieve activiteiten in de zomervakantie voor kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar. En ook dit jaar gaan de activi-
teitenweken in Kampen weer van start!

6



Klusje voor 
parkeertoezicht?
De ‘jongens van de bouw’ kun je overal in de Kamper bin-
nenstad vinden. Hard aan het werk. Noodzakelijk, en mooi. 
Maar hopelijk zijn ze met het voegwerk beter dan met het 
invoegwerk…

Hekjes tegen 
de campers
Zou het helpen? Eind mei plaatste de gemeente een dui-
delijk a� akening van hekjes op het Burgemeester Berg-
huisplein, waar de campers (maximaal 25) tussen moeten 
blijven. Opgepast; voor ‘gewone’ auto’s is het met hekjes en 
borden afgezette gebied voortaan taboe! 

Nieuw logo 
gemeente
De gemeente Kampen presenteerde dit voorjaar het nieu-
we logo; een schildje met daarin de letter K in het speciaal 
hiervoor ontworpen lettertype Floris. De komende tijd zal 
het nieuwe logo vaker opduiken, onder andere – zoals hier- 
op gemeentelijke voertuigen. Vanwege kostenbesparingen 
zal pas worden overgegaan op het vervangen van de oude 
logo’s als de spullen waarop deze gedrukt zijn ook daad-
werkelijk zijn afgeschreven. 
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Het atelier van Carla is vrij te bezichtigen en er worden regelmatig 
fotogra� sche en kunstzinnige thema-exposities georganiseerd.
Afgelopen jaar zijn René Sparenberg en Carla Snippe in het Kei-
zerskwartier komen wonen en tijdens Kerst in Oud Kampen werd 
al snel het contact gelegd met Harry Post en Kees Out en ontstond 
het initiatief tot Beeldend Keizerskwartier. Het is de bedoeling 
dat het centrum een ontmoetingsplek wordt voor lie� ebbers van 

het Keizerskwartier, de geschiedenis van de binnenstad, kunst en 
fotogra� e. Mensen die informatie of foto’s hebben van Kampen 
worden van harte uitgenodigd dit te komen delen in Beeldend 
Keizerskwartier. Beeldend Keizerskwartier is tijdens de zomer-
maanden geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00-
16.00 uur en op afspraak. Van oktober t/m maart is het centrum 
op zaterdag en op afspraak geopend

Indien u de digitale nieuwsbrief van Beeldend Keizerskwartier 
wilt ontvangen dan kunt u een lege mail met onderwerp
“nieuwsbrief” sturen naar info@keizerskwartier.nl
Ook kunt u op de hoogte blijven van nieuws en foto’s door op 
“vind ik leuk” te klikken op www.facebook.com/Keizerskwartier

Of bel met Carla Snippe: 06 22930013 of Harry Post: 06 53406230
www.beeldendkeizerskwartier.nl
www.keizerskwartier.nl
www.fotogra� eharrypost.nl
www.kunstkade50.nl

Beeldend Keizerskwartier 
opent op 8 september
Tijdens de Open Monumentendagen wordt op zaterdag 8 september Beeldend Keizerskwartier geopend, gevestigd aan de 
Keizerstraat 17. U vindt er Fotogra� e Harry Post, goudsmid-kunstenaar Carla Snippe en Kees Out, beheerder van de website 
Keizerskwartier.nl. Beeldend Keizerskwartier is het centrum waar heden en verleden, kunst en ambacht samen komen. In 
het centrum is op de wanden, in de boeken en op video- en digitaal beeldmateriaal het overzicht te zien van het verleden, 
de restauratie en het herstel van het Keizerskwartier.

nieuw kunst- en ambachtscentrum

Gemeente; 
stop met voeren van duiven!
De gemeente Kampen roept inwoners van de binnenstad op te 
stoppen met het voeren van duiven. Door sommige bewoners 
worden de koerende dieren weliswaar gezellig gevonden, maar 
de overlast van de duiven in de binnenstad neemt hand over hand 
toe. Binnenkort wordt daarom op het dak van de Stadsgehoor-
zaal een duiventil geplaatst, waar de eieren in de nesten zullen 
worden ‘geschud’ om ze voor uitkomen te behoeden. Op die ma-
nier hoopt de gemeente de overlast van de duiven tegen te gaan. 
De dieren zorgen niet alleen voor overlast door hun uitwerpselen 
op o.a. daken en dakgoten, maar vormen ook een gevaar voor de 
volksgezondheid. 
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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

Prachtig doorkijkje
Een prachtig doorkijkje in de Kamper binnenstad. Onder de zo 
kenmerkende Kamper Nieuwe Toren, met een blik op de Kamper 
Latijnse School, met daarbij een o zo typerende Kamper manier 
van wildparkeren...

Geloof je ’t zelf?
Toegeven; sommige autoformaten krijg je maar moeilijk in een 
parkeervak. Dan zet je ‘m toch op de stoep van de kerk neer? Of 
zou dit nou ‘onchristelijk parkeren’ zijn? 
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Wijkschouw op een 
zomerse avond
De Wijkschouw van 22 mei 2012 gaat de boeken in als een 
zomerse; met temperaturen die nog ruim boven de 20 gra-
den lagen werd een rondje door de Kamper binnenstad 
ge� etst, alvorens de knelpunten nog eens worden doorge-
sproken op het gemeentehuis.  Onder leiding van voorzitter 
Aad Meure van de Wijkvereniging Binnenstad en in aanwe-
zigheid van onder andere wijkagent Henri Maurer en wijk-
wethouder Pieter Treep.

Per � ets werd onder andere zwembad De Steur aangedaan, waar 
kort werd ingegaan op de renovatie- of nieuwbouwplannen. Ook 
werd er een bezoek gebracht aan de vervuilde locatie De Bongerd, 
het Van Heutszplein, het Koeplein en werd een kijkje genomen bij 
de gewijzigde verkeersstromen rondom het nieuwe Margaretha. 

Onderweg en na a� oop konden de binnenstadbewoners in ge-
sprek gaan met onder andere wethouder Treep en wijkagent 
Maurer. Ook bij de ‘nazit’ in het gemeentehuis werd daarvan 
volop gebruik gemaakt, en kreeg Treep de nodige vragen over 
de verkeerssituatie rondom onder andere de Hofstraat. Bewoners 
hier maken zich zorgen over de nieuwbouw van het verbrande 
Ziengs, wat veel bouwverkeer met zich mee gaat brengen. Samen 
met de verkeersomleidingen in verband met de nieuwbouw van 
Margaretha vrezen veel bewoners voor een chaos. Een pasklare 
oplossing had Treep nog niet in zijn binnenzak zitten. ,,Het pro-
bleem is helder, de oplossing niet’’, aldus de wethouder. De wet-
houder riep de aanwezigen dan ook op problemen en eventuele 
oplossingen bij hem aan te dragen via p.treep@kampen.nl

Het jaar 2012 wordt 
‘Bernsjaar’
Het kalenderjaar 2012 wordt, als het aan de Kamper binnenstads-
kunstenaar Wouter Berns ligt, een waar ‘Bernsjaar’. Op 7 juli is bij 
de opening van de expositie van Berns in de Gemeentelijke Expo-
sitie Ruimte (de Synagoge) een ‘Bernsboek’ gepresenteerd, met 
een overzicht van meer dan 80 werken van de kunstenaar met een 
atelier aan de Boven Nieuwstraat. Tegelijkertijd met de expositie 
in de expositieruimte aan de IJsselkade is in de hal van het stad-
huis de foto expositie ‘Berns Backstage’ te zien, van de hand van 
de – eveneens uit Kampen a� omstige – fotografe Nanda Rave. 
Meer informatie over het boek, de foto-expositie en het werk van 
Berns is te vinden op www.wouterberns.nl.
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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

Marlie Baer-Kloosterman secretaris
E mlbaer@scarlet.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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Waarschuwing!

Dat de Kamper IJsselkade niet 
altijd een even � etsvriendelijke 
omgeving is, weet iedereen die 
wel eens gebruik maakt van 
deze route. Sinds kort zit er nog 
een waarschuwing bij; pas op 
voor de spleet in het wegdek 
van de waterkering. U bent ge-
waarschuwd...

Kort 
nieuws

Creatief in de 
Boven Nieuwstraat

Nee, met alle omleidingen en 
éénrichtingsaanwijzingen is 
het niet makkelijk om de weg 
te vinden in de Kamper bin-
nenstad. Gelukkig gaan som-
mige automobilisten, zoals 
deze bestuurder, daar heel 
creatief mee om. Eénrichtings-
verkeer? Ach, kom – een klein 
stukje...

Parkeren? Dat kan voor de deur!

Voor een hapje en een drankje kun je prima te-
recht op de Plantage. Parkeren kan volop aan de 
IJsselkade, of verderop langs de Burgel. Of op 
het Van Heutszplein. Of je zet je auto gewoon 
voor de deur van het restaurant, dat kan natuur-
lijk ook...
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