
  
 

Notulen ledenvergadering wijkvereniging Binnenstad Kampen 

Woensdag 26 maart 2014 Salonboot De Veerman van kampen. 

 

 
19:30 aanvang 

 

Opening door Nardus Koster 

 

Vaststelling agenda + sprekers 

Nardus Koster geeft aan dat de agenda zoals met de uitnodiging was meegezonden vrijwel 

ongewijzigd is gebleven. De notulen van vorig jaar zijn niet beschikbaar dit punt zal dus ook 

overgeslagen worden. Daarnaast worden de sprekers benoemd die tot op dit moment nog 

niet bekend waren. Hanjo IJkhout en Riki van Dorp kwamen de stand van zaken aangaande 

de natuurspeelplaats toelichten en Jasper Tiemens sprak over EetbaarKampen.nl. 

 

Behandeling en vaststelling jaarstukken 

-Jaarverslag 2013 

Over het jaarverslag als zodanig kwamen vanuit de aanwezigen geen vragen. Het verslag 

zal, samen met het financiële jaarverslag, ondertekend door de voorzitter en secretaris naar 

de gemeente worden verzonden.  

-Plannen 2014 

Naast de plannen zoals we ze nu al benoemd hebben kwamen nog meer vragen en 

suggesties op tafel voor komend jaar. Hieronder staan ze vermeld. 

-Huisvesting: Stichting Stadsherstel Kampen, onze “buren”, hebben ook nog geen berichten 

ontvangen over wat de gemeente van plan is met de panden aan de Buiten-Nieuwstraat. 

Misschien samen eens kijken welke wensen we hebben. We zouden ook nieuwe huurders 

voor het pand kunnen zoeken. 

-Vergroening Binnenstad: Is de Bongerd ook meegenomen als mogelijke locatie voor 

bomen?, Ja, die locatie is ook aangemerkt als mogelijke plek voor initiatieven.  

-Vergroening Binnenstad: Niet iedereen vindt de stokrozen her en der in de binnenstad een 

verrijking van het stadsbeeld, soms staan ze voor monumentale panden, Bewoners van de 

panden hebben zelf de keuze gemaakt of ze de stokrozen wilden plaatsen. Zij kijken hier 

soms dus zelf anders tegen aan.  

-Lyceumstraat: De verkeersoverlast door de knip (afsluiting) die in de Bregittenstraat is 

gemaakt is nog steeds ernstig. De wijkvereniging gaat hier in het eerstvolgende overleg met 

de wijkwethouder aandacht voor vragen. 

-Ondergrondse containers: Gaat dat dit jaar nog gebeuren?, De gemeente is druk bezig met 

de voorbereidingen. De wijkvereniging zit samen met de OVK en de Monumentenraad 

Kampen in een klankbordgroep. Tijdens een aantal bijeenkomsten zijn we op de hoogte 

gesteld over de plannen en hebben we suggesties kunnen aandragen voor locaties en 

vragen kunnen stellen. Het is geen makkelijke opgave geweest, maar we verwachten dat de 

gemeente op korte termijn gaat starten met de informatieverstrekking naar de bewoners en 

de uitvoering. (Inmiddels zijn de notulen door de actualiteit ingehaald. De dag na de 



ledenvergadering ontving de wijkvereniging bericht dat het locatieplan klaar was en dat de 

bewoners middels een huis-aan-huisfolder geïnformeerd gingen worden. Deze is inmiddels 

bezorgd en de wijkvereniging zal op de daarin genoemde informatiebijeenkomsten 

aanwezig.) 

-De Steenbickersprijs: Wat is de stand van zaken? Hier kunnen we kort over zijn; het is er 

afgelopen jaar niet van gekomen. Er wordt opgemerkt dat er een groot aantal panden staat 

te verpauperen in de binnenstad, kan de gemeente hier echt niets aan doen? Kan er geen 

prijs worden uitgedeeld voor het meest miezerige pand? Hierop volgt vanuit de zaal de 

opmerking dat pandeigenaren wel wegkomen met het verpauperen, maar dat als je je huis 

netjes onderhoud je “gestraft” wordt met precariorechten voor de steiger die op de straat 

heeft gestaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat dhr. Hupkes en dhr. Van Werkhoven het 

initiatief willen nemen om te bekijken of een commissie “Steenbickersprijs” samen te stellen 

is . En de precariorechten zetten we op de agenda voor het periodieke overleg met de 

wijkwethouder. 

-Fietsveiligheid in de binnenstad: Naar aanleiding van diverse ongevallen, vanmiddag de 

meest recente. Doet de wijkvereniging hier iets mee? De wijkvereniging heeft al eerder in 

gesprekken met de wijkwethouder over de fietsen in de binnenstad gesproken. Het ging dan 

voornamelijk over; waar parkeer je die. De verkeersveiligheid, maar ook het parkeren komt 

regelmatig terug op diverse agenda’s. Bij het versterken van ons netwerk staat ook de 

fietsersbond al genoemd. We gaan eens kijken of we daar contact mee kunnen leggen. Er 

zijn vast meer steden in Nederland waar men fietst, daar zijn we niet uniek in. Kijken welke 

oplossingen men daar heeft gevonden.  

-Financieel jaarverslag 2013 

-Verzekeringen: Bedrag voor 2014 is naar beneden gebracht tov 2013. De verklaring is dat 

we tot eind 2013 verzekerd waren via de NUSO, een speeltuinvereniging, dit kwam nog voort 

uit de tijd dat er veel jongerenwerk gedaan werd. Een deel van de premie was lidmaatschap. 

Deze verzekering is opgezegd. Voor het bestuur wordt een nieuwe bestuurlijke 

aansprakelijkheidsverzekering gezocht. Dhr. Hendriks heeft aangeboden ons hierbij te 

ondersteunen. De vrijwilligers zijn verzekerd via een collectieve verzekering die de gemeente 

Kampen betaald. 

-Algemene drukwerkkosten: Bedrag voor 2014 is weer op hetzelfde bedrag (115) gezet als 

2013, dit was in 2013 niet voldoende. De verklaring is dat we in 2013 nieuw A4-briefpaper 

hebben gekregen waar we weer een tijdje mee vooruit kunnen. In 2014 is daarom het 

oorspronkelijke bedrag weer opgenomen. 

-Reservering trillingmetingen: Dit bedrag hebben de bewoners van de transportroute die 

wordt gebruik voor de sloop en bouw van Margaretha aan de wijkvereniging overgemaakt. 

Het is een bedrag dat we beheren, we zijn geen eigenaar van dit geld. Eventuele nieuwe 

trillingsmetingen worden hiervan betaald, het bedrag dat aan het einde van het project over 

is zal worden teruggestort naar de bewoners. 

-Inkomsten project 1: Dit bedrag (9680) is de subsidie verstrekt door de gemeente en de 

provincie tbv het Social Sofa project. Dit bedrag is gelijk aan de aanschafkosten van de 

banken. Het bedrag op de begroting van 2014 bij project 1 (244) kan gebruikt worden voor 

promotiemateriaal en koffie e.d. tijdens het beplakken van de banken. 

 

 

 

 



Vastlegging van de begroting en rekening na verslag van de in artikel 9 lid 3 bedoelde 

commissie.  

De kascommissie, bestaande uit Hendrik Jan Riesebos en René de Ruiter, heeft de door de 

penningmeester opgestelde rekening en begroting doorgenomen en geen 

onrechtmatigheden ontdekt. De kascommissie verleent daarom decharge voor het gevoerde 

financiële beleid. 

 

 

Vaststelling van de contributies. 

Het bestuur heeft besloten geen wijziging in de hoogte van de contributie aan te brengen. De 

10 euro per lid (meer mag natuurlijk altijd) is toereikend om het huidige beleid en activiteiten 

te financieren. 

 

Wijzigingen dagelijks bestuur. 

Aftredend: 

 Secretaris: Dhr. J.C.C. (Jeroen) Linderhof 

 Penningmeester: Dhr. M.M. (Nardus) Koster 

Aantredend 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 

Er heeft vanuit de leden geen voordracht plaatsgevonden. De aanwezigen hebben geen 

bezwaren tegen de voorgenomen wijzigingen en deze worden dan ook zo vastgesteld 

 

Rondvraag 

De vragen uit de rondvraag sloten aan bij de plannen voor 2014 en zijn als zodanig daarom 

ook daar genoteerd en beantwoord. 

 

Na de pauze hebben we een aantal presentaties gehad. Op hoofdlijnen hebben we 

getracht hier een en ander over te melden. Voor overige informatie verwijzen wij naar 

de artikelen in de wijkkrant en de websites van de desbetreffende sprekers. 

 

Social Sofa’s 

De wijkvereniging heeft dankzij bijdragen van de gemeente kampen en de Provincie 

Overijssel 2 Social Sofa’s kunnen aanschaffen. De banken worden als kaal beton geleverd 

en worden door de werkgroep beplakt met tegelmozaïek. Het beplakken zal gaan gebeuren 

bij Margaretha, waarbij ook de bewoners van Margaretha worden betrokken. 

De banken maak je samen daarom zijn er ook al 50 ontwerpen gemaakt door kinderen van 

de Mgr.Zwijsenschool en De Engelenbergschool. De werkgroep gaat kijken of hier 

realiseerbare ontwerpen bij zitten. Annette Boven verzorgt de definitieve ontwerpen. 

1 van de banken zal waarschijnlijk in de nieuwe binnentuin van Margaretha geplaatst gaan 

worden. Deze is overdag vrij toegankelijk. Voor de andere bank zoeken we nog een plekje. 

 

Zin om mee te plakken, of wil u meer weten? Kijk op www.binnenstadkampen.nl. 

 
 

http://www.binnenstadkampen.nl/


Natuurspeelplaats kampen 

De afgelopen wijkkranten hebben we al een aantal keren een artikel geplaatst dat 

aangeleverd was door de natuurspeelplaats. Maar het is het leuker om de mensen er 

gepassioneerd over te horen spreken. De voorzitter van de stichting natuurspeelplaats, 

Hanjo IJkhout, zette gelijk de toon om de aandacht te krijgen: “Ieder kind heeft het recht om 

tenminste 1 maal in zijn leven uit een boom te vallen”. Samen met Riki van Dorp zette hij 

uiteen hoe de natuurspeelplaats is ontstaan, welk traject men heeft moeten afleggen om te 

komen waar men nu staat. Een natuurspeelplaats die open kan voor publiek. Momenteel zijn 

o.a. de Bloementuin, de boomhutten en het Amfitheater klaar en er is al een aantal keren 

proefgedraaid met schoolklassen.  

Het gehele project is waarschijnlijk eind april klaar en zal op 17 mei feestelijk worden 

geopend. Ze hadden nog wel een oproep: men zoekt nog vrijwilligers om dagdelen toezicht 

te houden op de natuurspeelplaats.  

Lijkt u dit iets, of wil u meer weten? Kijk op  www.natuurspeelplaatskampen.nl. 

 

Eetbaar kampen 

Jasper Tiemens van het platform Eetbaar Kampen vertelde over de voortgang van het de 

stadslandbouw. Hierover stond afgelopen najaar ook al een artikel in de wijkkrant. Er is 

inmiddels een platform opgezet, dat is eetbaarkampen.nl, hier wordt informatie, nieuws en 

oproepen wat betreft stadslandbouw in de regio gebundeld. Men organiseert onder andere 

naast de streekmarkt debatavonden, fiets- en wandeltochten en andere stadslandbouw 

gerelateerde evenementen, attenderen mensen, organisaties en bedrijven op de 

mogelijkheden en kijken verder naar manieren om mensen te inspireren op het gebied van 

voedselproductie, streekproducten en voedselbewustzijn in het algemeen.  

Voor de binnenstad zelf was Jasper Tiemens helder: Daar moet je, door de gelimiteerde 

ruimte op microniveau bezig zijn, bv in de vorm van potten, verticale tuintjes en fruitbomen 

en bessenstruiken. Je moet er geen oerwoud willen creëren. De potentie voor de binnenstad 

ligt met name aan de rand, bij het groene hart. Hier gebeurd al veel, zo zijn bij Cantecleer 

(naast de bestaande stadslandbouwactiviteiten) inmiddels 50 tuintjes te vinden voor senioren 

en vrienden van de kinderboerderij, zijn veel fruitbomen en bessenstruiken geplant en is er 

een pluktuin aangelegd bij de nieuwe natuurspeelplaats. 

Aan het eind gaf hij nog wat data die interessant waren: 

17 mei, Dag van de Stadslandbouw, Er is dan ondermeer een ruilbeurs voor zaden, stekken 

en plantjes op de kinderboerderij Cantecleer. 

31 mei, Dag van het Stadspark, Er wordt dan o.a. een Streekmarkt gehouden op de 

kinderboerderij Cantecleer. 

 

Wilt u meer weten over stadlandbouw en de evenementen? Kijk op  www.eetbaarkampen.nl. 

 

Sluiting 

Na de vergadering werd er door diverse mensen nog even nagezeten en kwamen weer 

mooie ideeën voorbij. We hopen op een dynamisch jaar. 

 

22:30 einde 

 

 

http://www.natuurspeelplaatskampen.nl/
http://eetbaarkampen.nl/
http://www.eetbaarkampen.nl/

