
Donderdag 11 december is in de gemeen-
teraad een besluit genomen over op welke 
wijze het parkeerterrein bij de Buitenhaven 
ingericht gaat worden. Er is gekozen voor 
een 2-laags parkeervoorziening waarbij de 
onderste laag half verdiept in het maaiveld 
komt. In de maand voorafgaand aan dit be-
sluit heeft de wijkvereniging alle fracties het 
verzoek gestuurd om de eerder gedane toe-
zeggingen na te komen en de parkeerdruk 
in de omliggende gebieden te verlagen.
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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

Parkeren Buitenhaven

Parkeerproblemen

Brief aan alle raadsfracties

Lange rijen bij niet-functionerende parkeer-
automaten deden de gemeente half december 
besluiten het parkeren in de binnenstad voorlo-
pig maar even gratis te laten. ‘Hinderlijk’, con-
stateerde wethouder Meijering over de storin-
gen bij de systemen. Voor hoe lang het gratis 
parkeren blijft aanhouden... daarover heeft de 
gemeente nog geen idee. Althans, niet toen deze 
krant bij de drukker lag. Overigens, parkeren 
mag dan even gratis zijn – parkeren in de vakken 
is nog steeds verplicht, zo laat de politie wel-
licht ten overvloede weten. Een waarschuwing 
die volledig voorbij ging aan automobilisten die 
in de decemberdagen hun voertuig stalden aan 
de Burgwalstraat...
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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

Uw adres voor Lood, Koper, Zinkwerk en Epdm.
Neem voor vragen of een vrijblijvende offerte contact met ons op: 06 25242483
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Van rommelig, 
naar beter

Voorwoord door Nardus Koster, voorzitter

Het moet eerst lelijk worden, voordat ’t mooi wordt: die legendarische 

woorden sprak mijn oude overgrootmoeder altijd bij het overzien van schier 

onmogelijke projecten die rotzooi opleveren. Wie woont in een binnenstad 

als Kampen weet dat ’t altijd wel een beetje rommelig is: 

veel huizen, veel bewoners op een relatief klein oppervlak. 

En dan is het geven en nemen, en kan het wel eens wat 

rommelig overkomen. Wie de afgelopen jaren de sloop en 

bouw van zorgcomplex Margaretha op de voet heeft ge-

volgd – en welke binnenstadbewoner heeft dat nou niet?- 

zal zich wel eens hebben afgevraagd of het ooit weer goed 

zou komen. Na het afvoeren van duizenden kilo’s puin is er 

nu nog een indrukwekkende kuil over, waarvan je je niet 

voor kunt stellen dat we daar over een paar jaar weer rus-

tig kunnen wonen. Maar het zal toch echt zo zijn! Wat ook rommelig is; de 

parkeerautomaten in de Kamper binnenstad. Met heimwee kan ik nog wel 

eens terugdenken aan parkeermeters waar je een gulden in kon gooien en 

dan met een draai aan een knop je parkeertijd kon instellen. Mooie tijden 

waren dat. De afgelopen jaren schreed de techniek vooruit, en werd het par-

keren in de Kamper binnenstad sterk verbeterd... totdat het ultieme moment 

van verbetering was bereikt met het kenteken-parkeren en 

de automaten er halverwege december de brui aan ga-

ven. De laatste twee weken van december mocht iedereen 

daarom maar gratis parkeren, zo liet de gemeente weten. 

Leuk voor bezoekers, minder leuk voor bewoners die een 

dure parkeervergunning hebben aangeschaft. Wanneer 

het probleem zou zijn opgelost, was bij het ter perse gaan 

van deze wijkkrant nog niet bekend. Kortom, ook dit is een 

rommeltje dat hopelijk tot een verbetering gaat leiden... 

Nog een rommeltje; hondenpoep. Een aanhoudend rom-

meltje, maar in sommige stegen en straten loopt het de spuitgaten (of an-

dere gaten) uit. Onbegrijpelijk hoe sommige binnenstadbewoners dat hun 

buren aan kunnen doen, ik hoop ook op dit punt op verbetering. Misschien 

sowieso een idee, ook met vuurwerkrotzooi, om eens de bezem ter hand te 

nemen en met een paar vegen uw stoep of stukje straat te vegen. Ook hier, 

van rommelig naar beter. Een goed voornemen, zo aan het einde van het 

oude of het begin van het nieuwe jaar. Want daarvoor wens ik u natuurlijk 

ook minder rommel en alle goeds. Zo in deze donkere dagen is het ook 

een goed voornemen om eens wat meer naar elkaar om te kijken. Want, zo 

zei mijn oude overgrootmoeder ook al (ze grossierde in dit soort uitdruk-

kingen): het is nog nooit zo donker geweest, of het zal weer licht worden. 

Dat geldt ook voor bouwprojecten, parkeerautomaten en hondenpoep. Een 

opgeruimd 2015 gewenst!

Wijkvereniging 
Binnenstad 
Kampen is ook 
op facebook!
/binnenstadkampen
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Voortgang Schoolgebouw
Tijdens het vragen(half)uurtje van de raadsvergadering van 
11 december kwam ook de ingetrokken, en de opnieuw in-
gediende sloopaanvraag voor het schoolgebouw  aan de 
orde. 
Er waren veel vragen over de gang van zaken, en er was 
het verzoek om betrokkenen beter te informeren over hoe 
de rest van het traject gaat. Het college heeft toegezegd dat 
er begin volgend jaar een informatiebijeenkomst georgani-
seerd zal worden en waar o.a. omwonenden, wijkvereni-
ging en andere betrokkenen (oa indieners zienswijzen e.d.)  
voor uitgenodigd gaan worden. In de week voorafgaand 
aan de raadsvergadering, nog voor het terugtrekken van de 
1e sloopaanvraag van DeltaWonen heeft de wijkverenigng 
onderstaande brief verzonden aan college en de fracties: 

Kampen 02 december 2014 

Geachte College/fractie, 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
Op 16 juli jl. heeft de wijkvereniging onderstaande tekst op haar 
website gepubliceerd, 
Afgelopen maandagmiddag heeft de wijkvereniging kennis ge-
maakt met de nieuwe wijkwethouder Geert Meijering. 
Het was een prettig en open gesprek waarin diverse lopende 
zaken even kort de revue passeerden. 
Uiteraard kwam ook de gepubliceerde sloopaanvraag van Delta-
Wonen voor het schoolgebouw aan de orde. De wijkvereniging 
heeft aangegeven te betreuren dat de sloopvergunning zo kort 
voor de zomervakantie is aangevraagd door DeltaWonen. Ook 
het imago van de gemeente loopt hier naar onze mening schade 
mee op. Vanaf het begin voert DeltaWonen de restauratie en 
verbouw van de Van Heutszkazerne immers in samenwerking 
met de gemeente Kampen uit. Dit staat ook aangegeven op het 
informatiebord aan de Oudestraat. 
Juist in een tijd waarin de politiek steeds vaker burgers in haar 
beleid betrekt, in de vorm van participatie en initiatiefruimte, 
worden diezelfde burgers geconfronteerd met deze actie. De 
wijkvereniging verwacht dan ook dat de gemeente Kampen Del-
taWonen aanspreekt op de genomen stappen en de negatieve 
invloed die dit heeft op haar imago en de beeldvorming rondom 
de ontwikkeling van het Cultuurcluster. De wijkwethouder heeft 
ons daarop aangegeven dat het op de agenda van het college-
overleg van de volgende ochtend (dinsdag) stond. De toelich-
ting in de media naar aanleiding van het collegeoverleg van 
dinsdagochtend is voor de wijkvereniging een stap in de goede 
richting. In de eerste plaats is hiermee duidelijk geworden dat 

de vergunning niet zomaar even “tussendoor” tijdens het zo-
merreces verkregen gaat worden. En daarnaast is voor het voor 
de politiek, en DeltaWonen, duidelijk welke maatschappelijke 
onrust de voorgenomen sloop nu al teweeg heeft gebracht. 

Een tijdje geleden stond er een klein artikel in de kantlijn van de 
Stentor, welstandscommissie buigt zich over de plannen school-
gebouw”. Wat was het mooi geweest als de kans was aangegre-
pen om hier op dat moment, of aansluitend in de week daarna, 
een breder artikel over te publiceren. Wij vinden het een ge-
miste kans dat de nieuwe plannen niet publiekelijk worden ge-
deeld. Een proactieve houding in de richting van de bewoners 
van Kampen, en de omwonenden in het bijzonder, kan veel van 
het ontstane wantrouwen wegnemen. 

De wijkvereniging Binnenstad zet zich voor in de bevordering 
van de leefbaarheid in de binnenstad. De vraag of de wijkver-
eniging voor of tegen de sloop van het schoolgebouw is moeilijk 
te beantwoorden. De langdurige leegstand is niet bevorderlijk 
voor de leefomgeving in de directe nabijheid van het gebouw. 
Maar we kunnen ook geen mening over sloop vormen wanneer 
we niets weten van de verdere plannen. 
Vaststaand feit is dat de wijkvereniging zich bewust is van de 
omvang van de leegstand van beeldbepalende gebouwen in de 
binnenstad, en de opgave die deze leegstand met zich mee-
brengt de komende jaren. De verklaring voor de sloopplannen 
omdat dat er geen invulling te vinden is voor het gebouw is dus 
op het eerste gezicht plausibel te noemen, maar niet zeker zon-
der nadere vervolgafspraken over de vrijkomende ruimte vooraf. 

Nogmaals; 
De wijkvereniging Binnenstad zet zich voor de bevordering van 
de leefbaarheid in de binnenstad. Wij vragen dan ook met name 
aandacht voor het gevolgde en te volgen traject. Communiceer 
actief met de bewoners van de stad en verwijs niet steeds naar 
DeltaWonen. Het is voor de publieke opinie een partner van de 
gemeente Kampen, u staat hier samen in. En een partner voor 
het geheel, niet een deel van het complex. 

Er staan ons voor nu en in de nabije toekomst nog veel meer 
grote projecten te wachten, bijvoorbeeld: de theologiepanden, 
kerkgebouwen, Boven-Havenstraat, Groene Hart en de herbe-
stemming van overbodig gemeentelijk maatschappelijk vast-
goed. Daar waar u steeds vaker de samenleving om een gunst 
vraagt, u kunt als overheid niet alles meer faciliteren, moet u 
wel die “gunfactor” bij de samenleving in stand houden. 
De veranderde houding van de gemeente is al zichtbaar bij de 

Brief aan Raad en fracties
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Het kalenderjaar 2014 stond voor de wijkvereniging grotendeels in het teken van de Social 
Sofa. Maar liefst twee van deze prachtige mozaïekbanken werden er gemaakt door een 
grote groep vrijwilligers.

2014, het jaar van de Sofa
Social Sofa

De eerste bank werd in de zomermaanden gemaakt op het bin-
nenterrein van Burgelstee aan de Burgwalstraat. Deze bank, 
met als thema ‘Oplaadpunt’, is inmiddels geplaatst aan de IJs-
selkade ter hoogte van het Oorgat. De tweede bank werd in de 
wintermaanden beplakt in ‘Onze Winkel’ aan de Oudestraat 120 
en zal het komend jaar worden geplaatst in de omgeving van de 
Stadskazerne. De twee Social Sofa’s zijn er gekomen dankzij bij-
dragen van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. Het 
beplakken van de 1200 kilo zware betonnen banken met circa 

200 kilo aan mozaïeksteentjes is niet zomaar gegaan: de vrijwil-
ligers hebben er menig vrij uurtje in gestoken! Gelukkig kregen 
de ‘plakkers’ ook hulp, zo kwam burgemeester Bort Koelewijn 
langs om een steentje bij te dragen aan het beplakken van de 
eerste bank. Gedeputeerde Bert Boerman kwam tijdens een 12 
uur durende ‘plaksessie’ langs om ook mee te metselen aan de 
bank. De banken kregen door de gezellige contacten rondom het 
plakken daarom met recht predikaat ‘sociaal’ mee!

doorontwikkeling van wijkgericht werken, de verschuiving van 
openbare ruimte naar sociaal domein. Het aan de voorkant be-
trekken van betrokkenen in plaats van ze achteraf er mee con-
fronteren. En het werkt, steeds meer staan we samen voor het 
resultaat. Dit kan ook bij “bovenwijkse”projecten: Het project 
Bolwerk Buitenwacht is hier een goed voorbeeld van, dit leeft 
ook onder de bevolking. Het zal een opgave, maar ook een ver-
dienste, zijn om gaandeweg het project die betrokkenheid te 
behouden. 

Investeer dus in communiceren in plaats van verweren. 
Maak werk van de publieke opinie, gebruik die Kamper Kracht. 

Met vriendelijke groet, 

René de Ruiter 
secretaris Wijkvereniging Binnenstad
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Afgelopen voorjaar werd de wijkvereniging 
door Meike Schrijver, Verandermanager Wijk-
gericht Werken van de gemeente Kampen, 
gewezen op de “subsidieregeling Maatschap-
pelijke Initiatieven Overijssel“. Nico van Maas-
tricht speelde al een tijdje met een idee, en 
deze regeling heeft het idee in een stroomver-
snelling doen belanden. Hij heeft het aan de 
wijkvereniging voorgelegd en het klonk heel 
veelbelovend. 

Het Idee
De wijkvereniging ontwikkelt momenteel een plan 
waarin wijkbewoners projectmatig bijdragen aan 
de leefbaarheid van hun stad. Eerder zijn met veel 
succes projecten gelanceerd als het gratis aanbie-
den & plaatsen van stokrozen in de openbare ruim-
te en het gezamenlijk ontwerpen en produceren 
van betonnen Social Sofa’s. Een project dat overi-
gens nog steeds draait en waarover elders in deze 
wijkkrant meer te lezen is.

Drijvende tuinen
Het nieuwe project beoogt het ontwerpen, reali-
seren en onderhouden van drijvende tuinen in de 
stadsgracht. Ondanks recent gerestaureerde muren 
geeft deze gracht een enigszins lege aanblik. Her 
en der drijven er op dit moment planken en stukken 
polystyreen. Bewust of onbewust in de gracht be-
land, dienen ze nu als rustplek voor  watervogels. 
Volgens ons als wijkvereniging moet dit ook anders 
kunnen. Wij denken dat met drijvende tuinen in 
onze gracht een mooie bijdrage kunnen laten leve-
ren aan het fraaie stadsgezicht. De vorm, afmetin-
gen en plantenkeuze zal in het verdere verloop van 
het project nog worden bepaald.

Drijvende Tuinen
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Drijvende Tuinen
Nieuw project van Wijkvereniging Binnenstad
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Dit project geeft invulling aan een aantal kerntaken en ambities 
van de Wijkvereniging:

- Voor & door bewoners: De uitvoering van het project rust bij een 
aantal werkgroepen van bewoners. Zodoende leggen zij contac-
ten met mede-binnenstadbewoners in een plezierige, creatieve 
en productieve sfeer. Wij zien de drijvende tuinen zelf dan ook als 
een eindproduct. Het maatschappelijke proces van samenwerking 
tussen bewoners en organisaties versterkt naar onze mening de 
sociale cohesie van de binnenstad.
-Bevorderen leef- en woonklimaat in de wijk: Een positieve be-
leving van water in de leefomgeving vergroot de kwaliteit van 
diezelfde leefomgeving. Wij verwachten dat de drijvende tuinen 
bijdragen aan die positieve beleving van mensen.
- Vergroening van de binnenstad: De wijkvereniging staat een 
vergroening van de ‘versteende’ binnenstad voor door bijvoor-
beeld het stimuleren van geveltuinen, het planten van fruitbo-
men en stokrozen en het laten adopteren van plantenbakken 
door buurtbewoners. Dit project versterkt de beeldkwaliteit van 
de leefomgeving, en draagt daarnaast bij aan het vergroten van 
de biodiversiteit in de binnenstad. Met de juiste plantenkeuzes 
faciliteren we hiermee, insecten, watervogels maar ook de vissen.

Het project, dat globaal loopt van september 2014 tot juni 2015 
wordt als volgt opgezet:

1. Haalbaarheid toetsen. Het water van de Burgel is in beheer 
en onderhoud bij het waterschap. Voordat er verder gegaan kan 
worden met de uitwerking van de plannen moeten we eerst dui-
delijkheid krijgen over het medegebruik van de Burgel. Wat zijn 
de kansen/mogelijkheden van dit burgerinitiatief. Inmiddels heeft 
er overleg met het waterschap Groot Salland plaatsgevonden en 
hebben we, onder voorwaarden, toestemming gekregen om drij-
vende tuinen aan te brengen in de Burgel.
2. Financiering. De wijkvereniging heeft vanuit de subsidiere-
geling voor maatschappelijke initiatieven 2014 van de provincie 
Overijssel een bijdrage ontvangen van €3000. Een zelfde bijdrage  
hebben we ontvangen uit het Stimuleringsfonds van Rabobank 
IJsselmond. Momenteel hebben we dus al een totaalbedrag van 
€6000. voor dit project ontvangen. Voor ons een bevestiging dat 
ook anderen enthousiast worden van het idee. Er loopt nog een 
aanvraag bij het Univé Oost Fonds. Mochten wij van de Univé ook 
een bijdrage ontvangen dan is het project voor aanvang al vol-
ledig gefinancierd. En mogelijk dat er, indien noodzakelijk, meer 
middelen worden gevonden. Welke onderdelen van het project 
kunnen bijvoorbeeld dmv. sponsoring in natura door lokale on-
dernemers of maatschappelijke organisaties ingevuld worden? 
Tegen welke tegenprestaties?
3. Expertise binnenhalen. Wat zijn de do’s & don’ts van een drij-
vende tuin? Voorbeelden verzamelen van eerder uitgevoerde pro-
jecten in het land. Ervaringen over drijverontwerp, plantkeuze en 
de afspraken over het beheer en onderhoud. 
4. Publicatie. De Wijkvereniging beschikt over haar eigen publici-
teitskanalen (Wijkkrant, Facebook, Twitter) en onderhoudt goede 

banden met reguliere media. Op deze manier willen we zorgen 
dat wijkbewoners worden geïnformeerd over en geënthousias-
meerd voor het project met als doel zoveel mogelijk aanmeldin-
gen te vergaren en mensen anders naar het water te laten kijken.
5. Organisatie. Uit de aanmeldingen worden projectgroepen ge-
vormd, elk onder leiding van een bestuurslid van de Wijkvereni-
ging. Er worden mensen gezocht voor ontwerp van de constructie, 
de toe te passen beplanting, voor realisatie en voor het beheer en 
onderhoud. Voor deze  groepen hopen wij, waar nodig, onder-
steuning te vinden binnen de kennispool die we bij punt 2 hebben 
gerealiseerd. 
6. Realisatie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, de moge-
lijkheden tot sponsoring en de begroting worden, over de gehele 
lengte van de Burgel, 1 tot 5 drijvende tuinen gerealiseerd. In de 
bijlagen vindt u een aantal visualisaties, waarmee we het effect 
van drijvende tuinen op de beleving van het water willen aanto-
nen. 
7. Onderhoud. De verbindende factor in de wijk op de lange ter-
mijn. Na realisatie zal periodiek onderhoud nodig zijn. Het streven 
is wel dat de drijvende tuinen onderhoudsarm worden aange-
legd, echter ontkomen we niet aan enige verzorging en aandacht. 
Een groep vrijwilligers gaat periodiek langs de drijvende tuinen 
om noodzakelijk onderhoud te plegen.

Ook enthousiast geworden? Wilt u meer weten/mee doen: kijk 
dan op de website www.binnenstadkampen.nl voor meer  infor-
matie. De komende tijd gaan we het plan concreet maken. 

[vervolg van pagina 1] Parkeren Buitenhaven 
Hieronder vindt u de brief zoals deze is verzonden.

Geachte raadsfractie,

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor de leefbaar-
heid van de Binnenstad en van de Oranjewijk. 

Parkeren aan de rand van de Binnenstad van Kampen

In de loop der jaren heeft de gemeenteraad van de Gemeente 
Kampen in samenspraak met de Wijkvereniging Binnenstad en 
de Ondernemers Vereniging Kampen zich ingezet voor het gratis 
te parkeren aan de rand van de Binnenstad. Dit is een goede 
keuze gebleken, deze parkeerplaatsen aan de rand zijn buiten-
gewoon goed bezet en staan vrijwel iedere dag vol met auto’s.

Uit diverse inventarisaties blijkt dat er probleemgebieden (Om-
geving) zijn.
Eén van de probleemgebieden is het parkeerterrein bij de Bui-
tenhaven. Over deze parkeerplaats is laatste maanden in uw raad 
veelvuldig gesproken aangaande de mogelijkheden qua  aanpak/
invulling van dit parkeerterrein. 
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Ondergrondse containers
Het eerste kwartaal van 2015 zal de binnenstad overgaan op de 
afvalinzameling via ondergrondse containers. Afgelopen jaren is 
er veelvuldig contact geweest met de gemeente. Samen met de 
Ondernemersvereniging  en stichting Stadsherstel zaten we in een 
klankbordroep en hebben we periodiek onze visie gegeven op de 
wijze waarop de uitvoering van het project gaat plaatsvinden. 

Vanaf het begin heeft de wijkvereniging kant-
tekeningen gezet bij de grote van de vulope-
ningen. De kanttekeningen waren eigenlijk 
2-ledig. Deze vulopening was eerst 60 liter, dit 
in combinatie met voor de wijkvereniging te 
grote loopafstanden tot de containers, was voor 
ons niet wenselijk. Er wordt door een deel van 
binnenstad al 2 jaar gebruik gemaakt van een 
ondergrondse container. De ervaring leert dat 
60 liter afval best veel is. De hoeveelheid afval, 
om mee te lopen tot de containers, en het thuis 
moeten opsparen van afval heeft de gemeente 
er toe bewogen de vulopeningen terug te brengen tot 40 liter.

In de afvalvoorlichting op de gemeentepagina in en de diverse 

persberichten is veelvuldig gesproken over de steeds uitgebrei-
dere mogelijkheden voor de afvalscheiding in 2015. Als rode draad 
komt daarin steeds terug: Het restafval wordt duurder gemaakt als 
“prikkel”om afval te gaan scheiden. Een vergaande verbetering in 
de afvalscheiding juichen wij toe. In het grootste deel van de bin-
nenstad is echter geen mogelijk het gratis GFT-afval aan te bieden.  

Hierdoor zijn bewoners gedwongen dit “gratis 
afval” als steeds duurder restafval af te voeren.

Er is door de gemeente Kampen besloten om 
maar in een deel van de binnenstad GFT-afval 
in te zamelen. De bewoners worden dus bui-
ten hun schuld financieel benadeeld. In onze 
vragenlijst aan de partijen voor de verkiezingen 
hebben we hier vorig jaar ook al aandacht voor 
gevraagd. Mogelijk dat het toen ook voor de 
partijen toen nog niet geheel helder was wat 
de gevolgen zouden zijn. In 2015 gaan wij, als 
de ondergrondse containers geplaatst zijn, aan-

dacht vragen voor de in onze ogen oneerlijke “prikkel”/kostenver-
hoging van het restafval.       

Één van de problemen die genoemd wordt over het parkeerter-
rein is: Deze parkeerplaats staat altijd vol. 
De gebruikers van deze parkeervoorziening zijn zeer divers: De 
bewoners van de Binnenstad (omgeving Keizerkwartier en Bui-
ten-Nieuwstraat), Bewoners van de aangrenzende Oranjewijk, 
mensen die in de Binnenstad werken, gasten van de Bruine Vloot, 
campers en winkelend publiek.
Deze problematiek komt tijdens iedere wijkschouw aan de orde 
en de bewoners vragen steeds wanneer deze parkeerproblemen 
eens opgelost worden.
Begin 2013 heeft de toenmalig wethouder Treep toegezegd dat 
in 2014 een herinrichting van het gebied Buitenhaven zou plaats 
vinden. In het reserveringsfonds zou de benodigde financiering 
ruim aanwezig zijn. (We zijn tijdens de wijkschouw zelfs speciaal 
naar de locatie gereden zodat hij dit nieuws met ons kon delen.)

Op basis van deze toezegging wil de wijkvereniging Binnenstad 
dat de raad van de Gemeente Kampen deze toezegging gestand 
doet.

Voor ons als wijkvereniging is er maar 1 doelmatige aanpak van 
het gebied mogelijk: verdubbeling van de parkeercapaciteit. 
Het liefst half verdiept uitgevoerd. Deze oplossing geeft de nodige 

ruimte voor de bewoners van de Binnenstad (Keizerkwartier e.o) 
en ook voor de Oranjewijk waar al zo weinig parkeergelegenheid 
is. De benodigde Bodemsanering zal plaats moeten vinden, en 
kunnen wij niet eeuwig voor ons uit blijven schuiven.
(Provincie Overijssel heeft hier immers ook geld voor beschikbaar 
gesteld). 

Wij zouden als wijkvereniging graag zien dat eerder uitgesproken 
ambities worden gerealiseerd, en niet dat er ,zoals zelfs nu al, ge-
sproken wordt over nieuwe ambities in de openbare ruimte (Bol-
werk Buitenwacht), waardoor de reserveringen voor het Buiten-
havengebied mogelijk ineens niet meer geheel beschikbaar zijn. 

Bedankt voor uw aandacht en succes toegewenst bij uw afwegin-
gen en het maken van de juiste keuze.

Met vriendelijke groet,

René de Ruiter
Secretaris Wijkvereniging Binnenstad
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Het dagelijks bestuur van de wijkvereniging bestaat op dit mo-
ment uit:
 Voorzitter: Dhr. M.M. (Nardus) Koster 
 Secretaris: Dhr. A.H. (René) de Ruiter 
 Penningmeester: Vacant

Op dit moment zijn wij, zoals u ziet, nog steeds op zoek naar een 
nieuwe penningmeester, Bent u, of kent u iemand in uw omgeving 
die in onderstaande 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 jaarvergade-
ring;
Facturering; 
Advertenties; 
Subsidie aanvragen en afhandelen.

Wij schatten de urenbelasting van het penningmeesterschap voor 
de wijkvereniging op circa 1 uur per week.

Bijzonderheden: 
Het bestuur van de Wijkvereniging Binnenstad Kampen vergadert 
in de regel de laatste dinsdagavond van de maand.

Gezocht: Penningmeester (M/V)
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Colofon
WIJKVERENIGING BINNENSTAD
Buiten Nieuwstraat 51-53   
8261 AR KAMPEN 
   
E info@binnenstadkampen.nl
W www.binnenstadkampen.nl 

 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

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

Diverse beelden in de Kamper 
binnenstad zijn de afgelopen 
tijd voorzien van een beveili-
ging tegen koperdiefstallen. 
Zo verdween plotseling de 
Lantaarndrager bij de Koorn-
marktspoort van z’n sokkel 
om tijdelijk te worden vervan-
gen door een mededeling van 
de gemeente dat er aan werk 
gewerkt. Ook andere beelden 
werden weggehaald, om later 
weer – voorzien van een bevei-
liging- te worden herplaatst. 
Welke voorzieningen er precies 
zijn aangebracht wil de ge-
meente niet zeggen, om koper-
dieven niet op nieuwe ideeën 
te brengen...

In actie tegen 
koperdiefstallen

In opdracht van hengelsportvereniging Ons Vermaak hebben spe-
cialisten van Sportvisserij Nederland in november een inventari-
satie gemaakt van de visstand in het Kamper stadspark. De vele 
vissen werden na te zijn geteld en gewogen weer teruggegooid 
in het park. Het definitieve rapport over de visstand in het park 
is nog in de maak, Ons Vermaak wil met dit rapport in de hand 
overleg voeren met het waterschap Groot Salland.

Vissen in het park
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