
Op vrijdagmiddag 20 maart was er een 
bewonersbijeenkomst in de Cellebroeder-
spoort voor de Herinrichting Ebbingestra-
ten. Hiervoor waren de bewoners van de 3 
Ebbingestraten en de straten/wegen die er 
op uitkomen uitgenodigd. Ondanks dat de 
bijeenkomst op een in onze ogen onmoge-
lijke plek, dag en tijdstip werd gehouden 
waren er toch aardig wat mensen aanwezig.

De projectleidster van de gemeente Kampen 
gaf bij haar inleiding zelf ook toe dat dit niet 
de meest geschikte moment en plek was om de 
bewoners erbij te betrekken. Maar dat er in het 
kader van 3FM Serious Request de herinrichting 
Ebbingestraten als een Serious Ambtenaar pro-
ject is aangemeld. Serious Ambtenaar houdt in 

dat ambtenaren vanuit het hele land zich kun-
nen inschrijven op een aangemeld project, daar 
gaat men dan op 2 vooraf vastgestelde datums 
mee aan de gang. Wel is aangegeven dat er 
binnenkort een 2e inloopmoment komt, op het 
gemeentehuis, en dan op een avond. Zodat ook 
mensen die mindervalide zijn en overdag moe-
ten werken erbij kunnen zijn.

De inhoudelijke discussie verliep goed, de aan-
wezige “Serious Ambtenaren” verdeelden de 
bewoners in groepjes met de vraag op memo-
papiertjes op te schrijven welke positieve en 
welke negatieven dingen met ervaart aan de 
Ebbingestraten. De oogst werd verzameld door 
steeds aan 1 groep hun meest positieve dan wel 
negatieve ding te ... [lees verder op pagina 5]
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Cameratoezicht in 
de binnenstad
De gemeente kampen had voor 14 april omwo-
nenden uitgenodigd voor een bezoek aan de 
Regionale Toezichtsruimte op het politiebureau 
Koggelaan in Zwolle. 
Afgelopen maanden is men druk bezig geweest 
met het aanbrengen van de 7 camera’s en het 
juist afstellen van de camerabeelden. Na een 
periode van zorgvuldige voorbereiding waren 
de camerabeelden van goede kwaliteit en zijn 
de privéomgevingen op de beelden goed afge-
schermd. ... [lees verder op pagina 5]
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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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Seizoensberichten
Voorwoord door Nardus Koster, voorzitter

Ieder voorjaar verbaas ik mij over het plotselinge groen dat op-
duikt in onze stad: her en der schieten de door de Wijkvereniging 
Binnenstad uitgedeelde stokrozen al weer uit de geveltuintjes en 
in het groen langs de Ebbingestraten slingeren 
zich de door Aebe Poutsma en zijn collega’s ge-
plante sneeuwklokjes tussen het gras. Een prach-
tig gezicht! Leven en werken in onze prachtige 
binnenstad lijkt soms wel op het wisselen van de 
seizoenen: soms zit er veel leven in, en soms wat 
minder. Die geluiden waren ook te horen tijdens 
onze jaarlijkse ledenvergadering op de Veerman 
van Kampen. Natuurlijk zijn er altijd kritische 
kanttekeningen, maar gelukkig zijn er ook altijd 
positieve dingen te melden over de stad. Met z’n allen moeten 
we er hard aan werken om het in Kampen zo levendig mogelijk te 
houden! Zo zijn we druk bezig om samen met andere partijen te 
komen tot de zogenaamde ‘participatiesamenleving’, waarbij er 
voor iedereen een rol is weggelegd. Ook voor de Wijkvereniging 
Binnenstad, maar ook voor u! Participeert u bijvoorbeeld eens 
mee met ons project rondom de drijvende tuinen in de Burgel, 
waarvoor we altijd helpende handjes zoeken. Het wordt een 
uniek project, waarbij we de soms wat saaie Burgel een oppep-
per gaan geven van jewelste. Uw inbreng kan daarbij belangrijk 

zijn! Wilt u meedenken om onze stad een voortdurend, zomers 
uiterlijk te geven? Geef het door, en we maken er samen wat 
moois van! Over de zomer gesproken, na de zomer gaan we in 

Kampen toch echt ondergronds met ons afval. De 
zo vaak tijdens wijkavonden besproken vuilnis-
containers, die vreselijk in de weg kunnen staan, 
verdwijnen daarmee uit het Kamper straatbeeld. 
Of de ondergrondse vuilniscontainers de oplos-
sing zijn waar we zo lang op hebben zitten wach-
ten, dat durven we nog niet te zeggen. Maar heeft 
u problemen, meld het dan vooral bij ons. Wie 
weet wordt u tijdens uw tocht met uw vuilniszak 
wel gespot door één van de beveiligingscamera’s 

die sinds dit voorjaar actief zijn in de binnenstad. Geen zorgen, de 
politie heeft al laten weten onze privacy te waarborgen – totdat 
we gekke dingen gaan doen, natuurlijk! Al met al allemaal za-
ken die altijd voor reuring zorgen in onze mooie binnenstad. We 
werken er met z’n allen keihard aan om het bij wijze van spreken 
altijd zomer te laten zijn, maar soms kunnen we niet voorkomen 
dat er een herfstig buitje valt. Zo lang het algeheel leefklimaat 
van onze stad maar goed blijft! Ik wens u veel leesplezier met 
deze voorjaarseditie van de Wijkkrant.

Het lijkt nog ver weg maar in het weekend van 15 t/m 18 
juni 2017 komen er waarschijnlijk 300.000 bezoekers 
naar de binnenstad van Kampen. De Hanzedagen 
zullen aan ons als bewoners dus zeker niet on-
gemerkt voorbij gaan. Sinds eind 2014 zijn 
verschillende werkgroepen begonnen om 
invulling te geven aan het programma 
voor dat weekend. Meer informatie 
over de Hanzedagen is te vinden op: 
www.hanze2017.nl

Er is ook een werkgroep Veiligheid & Logis-
tiek, die zich bezig houdt met o.a. het verwer-
ken van de bezoekersstromen, het parkeren en het 

(beperkt) toegankelijk houden van de binnenstad. Met 
deze werkgroep is afgesproken dat de wijkvereniging 

vroegtijdig en intensief betrokken wordt bij de com-
municatie richting de binnenstadsbewoners. We 

willen als bewoners vanaf het begin meege-
nomen worden in het proces. 

Motiveren en enthousiasmeren begint 
in onze ogen met informeren. Zodat 
we met elkaar, als trotse gastheren 

en gastvrouwen, onze binnenstad ook 
als mooie woonwijk kunnen presenteren 

tijdens de Hanzedagen.

37e Internationale Hanzedagen Kampen 2017
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Voortdurend in het nieuws: de Van Heutz kazerne. Woensdag 28 april was er een bijeenkomst in het 
gemeentehuis over de toekomst van de kazerne. Of liever gezegd: een deel van de kazerne; het Schoolge-
bouw. Een markant pand aan de Buitennieuwstraat, dat hoog boven de omgeving uittorent en bekroond 
wordt met karakteristieke kantelen, die het geheel een militair karakter geven. De huidige eigenaar, wo-
ningbouwvereniging Delta Wonen, wil het pand slopen.

Hoe nu verder met 
het Schoolgebouw?

Herbestemming schoolgebouw Van Heutsz Kazerne

Tijdens de bijeenkomst op 28 april kregen voor- en tegenstanders 
uitgebreid de gelegenheid om hun visie te presenteren. De Wijk-
vereniging was vertegenwoordigd met 2 bestuursleden. 

Medewerkers van Delta Wonen presenteerden hun jongste plan-
nen met de nodige visuele ondersteuning: computersimulaties en 
een maquette van het voorstel. Vijf starterwoningen, op de plek 
van het Schoolgebouw. Renovatie wordt te duur. 

De stichting Stadsherstel maakte haar punt, door te stellen: het 
Schoolgebouw maakt integraal onderdeel uit van het Van Heutsz 
Complex. Het is zeker mogelijk om het beeldbepalende pand te be-
houden. Exploitatie moet kunnen, onafhankelijk onderzoek is nodig. 

De Menno van Coehoorn Stichting richt zich op behoud van mi-
litair erfgoed, zoals stadspoorten, kazematten en ook kazernes. 
Een zeer diepgaande lezing over het kazernecomplex diende ter 
ondersteuning van de stelling van stichting Stadsherstel.
Hierna volgde een vragenrondje, waarbij raadsleden, omwonen-
den en andere betrokkenen aan het woord kwamen. Belangrijke 
vraag: wat is precies de financiële onderbouwing van delta Wo-
nen? Enkele omwonenden gaven aan, dat het pand “vandaag 
nog” weg mag. Als er publiek groen voor terugkomt. Dat publieke 
groen is in de huidige plannen krap bemeten.

Een avond vol emoties en meningen. Maar ook een avond vol feiten 
en cijfers. De directeur van Delta Wonen, Evert Leideman, kon wel 
instemmen met een nieuw onderzoek naar behoud van het School-
gebouw, na twijfels van Stichting Stadsherstel. Maar dit onderzoek 
wordt niet op kosten van de woningbouwvereniging uitgevoerd. 
Beide partijen zullen hierover nader van gedachten wisselen.

Het dilemma van de Wijkvereniging. Ons doel is: leefbaarheid 
van de binnenstad. Wat is hier wijs? Denk even mee: het huidige 
Schoolgebouw kan worden ingericht als appartementencomplex. 
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[vervolg van pagina 1] Herinrichting Ebbingestraten
... noemen en vervolgens aan de andere groepjes te vragen of zij 
dit ook hadden opgeschreven. Die werden vervolgens bij elkaar 
geplakt. De benoemde dingen met de meeste briefjes zijn de posi-
tieve dan wel negatieve dingen die dus meerdere mensen ervaren.

Dingen als: Wonen in de binnenstad maar toch vrij – Overlast door-
gaand vracht en landbouwverkeer trillingen – Mooie laanstruc-
tuur – vergunninghoudersparkeren – Hoge snelheden/racebaan 
– Onveilige fietsoversteekplaatsen – verbinding met het Stadspark 
–slechte verharding. En welke dingen kunnen nu al opgelost wor-
den, bijvoorbeeld het weren van het doorgaande (vracht-)verkeer.

Een mooie manier om die dingen er uit te filteren die kaders 
scheppen bij het maken van een aantal schetsontwerpen. Deze 
schetsontwerpen worden tijdens het 2e inloopmoment in het ge-
meentehuis gepresenteerd. (Tijdens het 2e inloopmoment zijn 
er dus al schetsontwerpen gemaakt en is er minder gelegenheid 

voor mensen die op die vrijdagmiddag niet konden om hun input 
te leveren. Op de vraag vanuit de wijkvereniging hoe hier mee om 
te gaan gaf 1 van de aanwezige bewoners aan dat deze mensen 
op hoofdlijnen waarschijnlijk dezelfde punten zouden aanleveren 
en wij delen die mening.) De projectleidster heeft inmiddels laten 
weten dat de Serious Ambtenaren werken aan een ideeënboek/
schetsboek welke als input voor het ontwerpproces zal dienen. 
Het verslag zal, evenals de uitnodiging voor de 2e bijeenkomst, 
rondgestuurd worden naar de aanwezigen en de overige bewo-
ners die de uitnodiging voor de 1e bijeenkomst hebben ontvangen.

Opmerking: 
Overigens waren de vertegenwoordigers van de wijkvereniging 
ter vergadering wel van mening (en zij hebben die ook kenbaar 
gemaakt) dat: 
- rijrichting direct samenhangt met de verkeerscirculatie op gro-
tere schaal en de beoogde doelen daarachter.
- rijrichting en inrichting samenhangen. 

[vervolg van pagina 1] Cameratoezicht in de binnenstad
... Om de bewoners hiervan een goede indruk te kunnen geven is 
de mogelijkheid geboden om de beelden met eigen ogen te zien. 
In het begin van het cameratoezichtproject is er ook een informa-
tieavond voor de binnenstadbewoners in het gemeentehuis ge-
organiseerd en daar is toen ook al met voorbeelden aangegeven 
hoe met de afscherming van de privéomgeving wordt omgegaan. 
Op 14 april bleek dat zodra een camera op een privéomgeving 
(bijv. een raam) inzoomt er softwarematig een “grijs gordijn” 
wordt opgetrokken. Hier heeft niemand in de toezichtsruimte in-
vloed op. Ook het bestuur van de wijkvereniging is aanwezig ge-
weest en heeft zich door de aanwezige mensen van I-watch laten 
informeren over de wetgeving rondom cameratoezicht.
Diverse media waren aanwezig bij de avond. In de Kampen.nl 
van 22 april stond ook de reactie van de wijkvereniging afgedrukt.

“Op het bezoek aan het toezichtcentrum kijkt René de Ruiter, se-
cretaris van Wijkvereniging Binnenstad, positief terug. ‘het came-
ratoezicht draagt bij aan een stuk veiligheid in de binnenstad. 

Het is een sluitstuk op wat allemaal al in gang is gezet, zoals 
bijvoorbeeld het VOS-team. In de loop van de jaren weten politie, 
horeca en bewoners elkaar ook steeds beter te vinden; dat is ook 

winst’, aldus De Ruiter. ‘maar het gaat niet alleen om de horeca, 
ook om de bewoners, juist omdat wonen boven winkels wordt 
gestimuleerd. Cameratoezicht draagt dan niet alleen bij aan de 
veiligheid maar ook aan de leefbaarheid van de binnenstad.” Het 
volledige artikel is nog online na te lezen op: 
stad.kampen.nl/krant-online.html (editie 34 pag. 22)

Mocht u (en of uw buren) toch nog behoefte hebben aan meer 
informatie over de werking van het cameratoezicht en uw pri-
vacy neemt u dan contact op met de wijkvereniging via info@
binnenstadkampen.nl. Dan zorgen wij dat uw vraag bij de juiste 
ambtenaar van de gemeente Kampen terecht komt.

Er zou ruimte zijn voor een dozijn eenheden. Dat levert ook meer 
parkeerdruk op. In het huidige voorstel van Delta Wonen wordt de 
vrijgekomen ruimte heringericht met 5 starterwoningen. Een deel 
van de achtergelegen ruimte wordt ingericht als publiek groen. 
Dit alles levert minder parkeerdruk op en wat extra groen. 
Is hiermee de leefbaarheid beter gebaat dan met behoud van het 
gebouw? Geen eenvoudige vraag. 

Meer groen zou passend zijn. Mocht sloop onvermijdelijk zijn, 
dan ziet de wijkvereniging graag meer openbaar groen. Daarvoor 
zijn zeker mogelijkheden. De leefbaarheid zou er op vooruit gaan. 
Waarmee niet gezegd is, dat sloop de beste optie is…

HENDRIK JAN RIESEBOS

5



De Kamper Beursvloer Tohopesate beleefde op 26 maart 
2015 haar tiende editie. Tien jaar geleden begonnen als een 
experiment met veel onzekerheden, nu is sprake van een 
volwassen en professioneel evenement. In de afgelopen 
negen jaar zijn er meer dan 600 overeenkomsten tussen 
ondernemers en vrijwilligersorganisaties gesloten, samen 
goed door een bedrag van meer dan 450.000 euro.
Tijdens de tiende editie aanwezig is weer flink gehandeld. 
Met gesloten beurzen, want dat is de bedoeling op de 
Beursvloer Kampen. Er zijn in totaal 84 matches gesloten 
met een totale waarde van 69.500 euro. 

Ook wij als wijkvereniging waren aanwezig. We hadden ons 
vooraf voorgenomen een ondernemer te zoeken die ons zou kun-
nen helpen met het vergroten van ons ledenaantal en daarmee 
draagvlak. Daarnaast werken we de laatste jaren actief aan onze 
herkenbaarheid en zien ook wel resultaten maar we willen dit 
naar de toekomst verder versterken. Tijdens de beursvloer kwa-
men we in gesprek met Marjan Palland van Acht Adviesbureau 
voor Arbeidszaken. Aan haar legden we onze vraag voor, en zoals 
veel ondernemers die hun maatschappelijke taak serieus oppak-
ken kregen we een wedervraag: Wat is dan de toekomst van de 
wijkvereniging?

Wat is dan de toekomst van de wijkvereniging?
Eigenlijk wel een goede vraag, in een tijd dat we te maken hebben 

met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Een gemeente die 
wil werken aan een veranderende relatie met het oog op de par-
ticiatiemaatschappij. Als ons op dit moment gevraagd wordt: Wat 
doet de wijkvereniging?, dan hebben we ons verhaal wel klaar:
Wij staan voor de leefbaarheid in de wijk. De binnenstad vormt 
een spanningsveld tussen verschillende belanghebbenden; be-
woners, ondernemers en bezoekers (wonen,werken en recre-
eren). De wijkvereniging vertegenwoordigt de belangen van de 
bewoners, zonder daarbij de belangen van de anderen uit het 
oog te verliezen en daar waar mogelijk zelf elkaar te inspireren. 
Veel belangen zijn gedeelde belangen. Een verzorgd ogende bin-
nenstad is voor iedereen beter. Zaken als: vergroening, autoluw-
heid, logische routing zonder al te veel zwaar verkeer. Het kan 
allemaal leiden tot meer woongenot maar ook tot een prettigere 
ambiance die leidt to meer bezoek en een langere verblijfstijd. 
Dat bezoek is dan wellicht ook geneigd om meer aan de lokale 
middenstand uit te geven.

Maar op de vraag wat gaan we in de toekomst doen, waar 
staan we over pakweg 5 jaar? Die vraag gaan we samen met 
Marjan Palland proberen te beantwoorden in een brainstorm-
sessie, en daarnaast gaan we proberen een Plan van Aanpak 
op te stellen om daar dan ook te komen. Als tegenprestatie zal 
de wijkvereniging voor Acht Adviesbureau voor Arbeidszaken 
gaan “folderen” in de binnenstad. U gaat hier in de toekomst 
vast nog meer over horen.

De Kamper Beursvloer Tohopesate 

Aanleg ondergrondse containers is begonnen
Het heeft enige tijd geduurd sinds de aan-
vang van het project in 2013 maar momen-
teel is de gemeente bezig met het plaatsen 
van de laatste ondergrondse containers 
voor het restafval in de binnenstad. Me-
dio mei ontvangen we als bewoners van 
de binnenstad een nieuwe milieupas en 
worden we geïnformeerd over de werking 
van de ondergrondse containers. Per 1 juni 
zal iedereen overgaan op het ondergronds 
containers en zullen de restafvalcontainers 
tijdens een laatste ledigingsronde worden 
ingenomen.

Zoals vorig jaar aangegeven, gaan wij als 
de ondergrondse containers geplaatst zijn, 
aandacht vragen voor de in onze ogen on-
eerlijke “prikkel”/kostenverhoging van het 
restafval per 1 januari 2015. Er wordt maar 

in een deel van de binnenstad GFT-afval in-
gezameld waardoor het niet voor iedereen 

zin heeft financieel “geprikkeld” te worden 
om beter te gaan scheiden. De overige be-
woners worden, in onze ogen, dus buiten 

hun schuld om financieel benadeeld. 

Het gebied rondom de Bongerd gebruikt 
al sinds 2013 de ondergrondse container 
voor het restafval. Met de gemeente is 
afgesproken te kijken of het stortgedrag 
van de omwonenden (geanonimiseerd) in 
kaart te brengen is. Zijn er veranderingen 
te zien in de laatste jaren, met 1 a 2 jaar rol-
containers, 2 jaar ondergrondse container 
en het laatste half jaar met de “financiële 
prikkel”? Ook zaken als de tussendoor ver-
anderde wijze van inzameling van papier, 
plastic en blik worden hierbij meegeno-
men. Alleen bewoners die al meer dan de 
4,5 jaar aaneengesloten rondom de Bon-
gerd wonen kunnen betrokken worden in 
de analyse. (gebruikers van rode zakken 
ook niet).
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Ieder voorjaar is het eigenlijk weer het-
zelfde verhaal, iedereen wordt vrolijk en 
wil naar buiten. Er worden buitenacti-
viteiten georganiseerd en je zou graag 
lekker in het park gaan zitten picknic-
ken. Maar de kans is heel groot dat je 
met je kleed in of naast een hondendrol 
gaat zitten, laat staan dat je kinderen er 
kunt laten spelen. Er zijn, ondanks de 
opruimplicht, nog steeds mensen die de 
hondenpoep niet opruimen.

Kan dat niet anders? Ik heb begrepen dat 
er al bijeenkomsten zijn waarin gesproken 
wordt over de toekomst van het park. Ik wil 
daar graag met het meegestuurde idee aan 
bijdragen: Een idee om het stadspark weer 
breder te kunnen gebruiken, naast het wan-
delen. Het gras om te voetballen, picknicken 

of te spelen.Dat we de gracht als een denk-
beeldige scheidslijn gebruiken, en met el-
kaar afspreken dat we aan de zwembadzijde 
honden uitlaten en aan de stadszijde niet. Op 
3 strategische plekken richten we een hon-
dentoilet in en langs de Singel een langge-
rekt hondendolterrein. Let op: buiten de af-
gebakende hondentoiletten geldt nog steeds 
de gemeentelijke opruimplicht. En je afval 
moet je natuurlijk ook gewoon opruimen.

Hoe gaan we dit organiseren? Samen: De 
hondentoiletten door de gemeente, de rest 
vooral met elkaar. Kan de wijkvereniging dit 
idee inbrengen tijdens die parkbijeenkom-
sten? Of aangeven hoe (en met wie) ik hier-
over van gedachten kan wisselen? Volgens 
mij moet het niet zo moeilijk zijn om dit snel, 
nog de zomer van 2015, te realiseren.

Hondenpoep, kan dat niet anders? ingezonden brief

Afspraken
Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst zijn nadere afspraken 
gemaakt met de huurder. Deze zijn, via een 2e informatiebrief, 
met de omwonenden gedeeld. Door een groot deel van het par-
keerterrein via het Engelenbergplantsoen te ontsluiten hoopt men 
de verkeersdruk in de Anjer- en Lyceumstraat te beperken.

De huurder wil graag de komende jaren op goede voet met de 
buurt staan en heeft aangegeven snelle communicatie na te stre-
ven om overlast te voorkomen.
Op basis hiervan is de gemeente de procedure voor een onthef-
fing van de bestemmingsplanvoorschiften, op grond waarvan het 
gehuurde als kantoor met bijbehorende parkeerplaatsen gebruikt 
mag worden, begonnen. De aanvraag hiervoor is op vrijdag 1 mei 
ingediend en zal via www.kampen.nl bekend worden gemaakt. 

Op 1 april was er een drukbezochte inloopbijeenkomst in 
de voormalige HBS om omwonende te informeren over de 
mogelijke verhuur van het gebouw. De gemeente heeft de 
mogelijkheid het pand tijdelijk te verhuren aan aannemers-
combinatie Isala Delta die de uitdieping van de IJssel en de 
aanleg van de hoogwatergeul, het Reevediep, uitvoert en 
het pand wil gebruiken als kantoorruimte voor haar mede-
werkers. Gedurende de tijd dat het pand wordt verhuurd, 
kan verder worden nagedacht over een permanente be-
stemming van het gebouw.

Parkeren 
Tijdens de bijeenkomst waren medewerkers van zowel de ge-
meente als Isala Delta aanwezig om vragen van de omwonenden 
te beantwoorden. De omwonenden maakten zich vooral zorgen 
over de verhoogde parkeerdruk en verkeeresbewegingen die de 
huisvesting van maximaal 125 medewerkers voor de komende 
3, mogelijk 4, jaar met zich mee brengt. De gemeente heeft als 
voorwaarde gesteld dat er door de huurder minimaal 70 eigen 
parkeerplaatsen worden aangelegd op eigen terrein binnen een 
loopafstand van maximaal 3 minuten. De daarvoor benodigde 
gronden liggen aansluitend aan het voormalige schoolgebouw. 
Op deze parkeerplaatsen mogen alleen personenauto’s worden 
geparkeerd. Er mag geen materieel worden opgeslagen en er 
mogen geen vrachtauto’s worden geparkeerd. 

Verhuur voormalige gemeentelijke HBS
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We zitten steeds vaker als één van de maatschappelijke 
partners van de gemeente kampen om tafel met diezelfde 
gemeente. Al dan niet samen met andere partners. En als 
we de kwaliteit van de binnenstad naar een hoger niveau 
willen brengen moeten we dat ook samen doen. Dit vraagt 
om een constructieve houding van alle partners, soms het 
loslaten van oude principes. Nu is de uitdrukking: “Loslaten 
is niets meer dan anders vasthouden”.

De binnenstad vormt een spanningsveld tussen verschillende 
belanghebbenden; bewoners, bezoekers en ondernemers. De 
wijkvereniging vertegenwoordigt de belangen van de bewoners, 
zonder daarbij de belangen van anderen uit het oog te verliezen. 
Indien de wijkvereniging door de gemeente als een volwaardig 
partner wordt gezien, doen we als bestuur ons werk goed. 

De komende tijd gaan er veel thema’s spelen die uw leefomge-
ving direct raken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondergrondse 
containers, parkeren, verkeerscirculatie, herinrichting van de Eb-
bingestraten, de veranderingen in het Groen hart, en natuurlijk 
de Hanzedagen van 2017. De wijkvereniging probeert bij zoveel 
mogelijk van deze thema’s de belangen van de bewoners van de 
binnenstad te behartigen, dan wel onder de aandacht te brengen. 
Met de hedendaagse politieke koers van een participatiesamen-
leving worden we, zoals eerder aangegeven, als wijkvereniging 
(gelukkig) steeds meer aan de voorkant betrokken bij beleidsvor-

ming en overige projecten die van toepassing zijn op die partici-
patie en de binnenstad in het bijzonder.

Maar al deze thema’s vragen een behoorlijke inspanning van het 
bestuur van de wijkvereniging. Het is een hele opgave gewor-
den om op al die vlakken te anticiperen en te participeren aan de 
voorkant. De wijkvereniging zoekt daarom nieuwe bestuurleden. 
De functie van penningmeester is al 2 jaar vacant. En tijdens de 
jaarvergadering hebben wij helaas ook moeten mededelen dat de 
samensteller van deze wijkkrant, Nico van Maastricht, er mee gaat 
stoppen (Zie elders in deze wijkkrant). 

Het vinden van bestuursleden is nog best lastig, daarin verschillen 
wij niet van andere verenigingen. Wat we wel steeds meer merken 
is dat mensen liever geen bestuurslid willen zijn maar wel voor be-
paalde deeltaken of thema’s hun bijdrage kunnen leveren. (Als een 
soort flexibele schil rondom het bestuur.) Bij een aantal artikelen in 
deze wijkkrant staat ook al een oproep om u bij interesse voor een 
thema aan te melden, maar bij deze: Zou u zich meer willen inzet-
ten voor de binnenstad in het algemeen en uw leefomgeving in het 
bijzonder?: info@binnenstadkampen.nl

Ook als u al tijden met een idee voor uw buurt rondloopt, of iets 
waarbij u al tijden denkt: “kan dat nou niet anders geregeld?”, 
maar niet weet hoe u het moet aanpakken of bij wie u daarmee 
terecht kunt. Laat het ons weten, dan kijken we samen vorm aan 
kunnen geven.

Nieuwe verhoudingen vragen steun
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Met name zal uitgebreid worden ingegaan 
op de door de gemeenteraad zo enthou-
siast ontvangen gebiedsvisie Binnenstad 
2012. De opzet van dit document is voor 
Kampen uniek. Wij herkennen hierin veel 
van datgene wat de wijkvereniging sinds 
2003 heeft uitgedragen m.b.t. de werke-
lijke kracht van de Kamper binnenstad. 
Iets waarin geïnvesteerd moet worden om 
de leefbaarheid en de aantrekkingskracht 
van dit gebied voor vele doelgroepen te 
vergroten. Maar nu de praktijk nog, want 
er zijn in het verleden ook wel eens heel 
goede plannen in de bureaula verdwenen.

In al deze visies en plannen staan ideeën 
en acties genoemd, echter komen die on-
derling niet altijd overeen en zijn ze soms 
zelfs tegenstrijdig. Door al deze plannen 
met behulp van een uitvoeringsmatrix met 
elkaar te verbinden maken we eenvou-
dig inzichtelijk wat het effect van de actie 
uit plan A is voor bijvoorbeeld plan B. De 
wijkvereniging wil het voortouw nemen in 
het opstellen van deze uitvoeringsmatrix. 
Niet reactief, maar proactief handelen, 
dus! Dat is de uitdaging die wij ons stellen.

De komende jaren zullen onder andere de 
structuurvisie Kampen 2040 en het nieuwe 
Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan 
worden vastgesteld. Verder zal er een her-
ijking van het verkeerscirculatieplan en 
een analyse van het parkeerbeleid plaats 
vinden. 
Wij verwachten dat over al deze dingen 
met name dit jaar al veel over gesproken 
gaat worden. Allemaal dingen die direct 
van invloed zijn op onze leefomgeving.

In het verleden heeft een groep binnen-
stadsbewoners, uit de verschillende doel-
groepen en delen van de stad, met succes 
in een wijkforum samengewerkt en zich 
bezig gehouden met verkeerscirculatie. 
Niet m.b.v. modellen, maar puur vanuit 

het werkveld in de stad. Dit resulteerde in 
2008 in een, samen met de wijkvereniging 
en de OVK, aan de raad gepresenteerde 
nota “Circuleren en Parkeren”.
Centraal in deze nota stond het streven 
naar een binnenstad die steeds gastvrijer 
en steeds meer autoluw moet worden. In 
dit verband werd gesproken van een “ont-
wikkelingsmodel”.
Deze nota kreeg van de toenmalige fracties 
veel bijval. Een raadsmeerderheid vond 
het zelfs logisch te spreken over circuleren 
en parkeren aan de rand.
 
Het lijkt ons dus goed inzichtelijk te maken 

wat er reeds is gebeurt, wat er nog con-
form gemaakte afspraken nog zou moeten 
gebeuren en wat voor de toekomst wel en 
niet wenselijk zou zijn. Het bestuur van de 
wijkvereniging kan en wil dit dus niet al-
leen, daar hebben wij uw hulp bij nodig. 

De hiervoor gevormde werkgroep bestaat 
momenteel uit:
Bert ten Cate    adviseur WVB
Hendrik Jan Riezebos    bestuurslid WVB
Ad Meure    lid WVB
René de Ruiter    secretaris WVB

Dus als u actief mee wil denken over uw 
leefomgeving voor nu en voor later, laat 
het ons dan weten via info@binnenstad-
kampen.nl.

RENÉ DE RUITER EN BERT TEN CATE

De binnenstad van de toekomst
De wijkvereniging wil binnenkort een pagina op de website inrichten met ach-
tergrondinformatie over o.a. de samenhang tussen de Structuurvisie Kampen 
2030, de gebiedsvisie Binnenstad 2012, het VerkeersCirculatiePlan 2011 en haar 
nota’s omtrent parkeren en circuleren.

9



Penningmeester (M/V)
Binnen een team van enthousiaste bestuursleden zoeken wij, 
vanwege het toenemende aantal activiteiten, een nieuwe pen-
ningmeester 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 (MS-Excel)
•	 Het beheer der geldmiddelen van de vereniging
•	 De ledenadministratie (MS-Excel)
•	 Het verzorgen van het financieel verslag tijdens de jaarver-

gadering
•	 Facturering
•	 Advertenties
•	 Subsidie aanvragen en afhandelen

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

Gezocht: Penningmeester + ontwerper / webmaster
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester en een ontwerper/webmaster. Bent u, of kent u iemand in 
uw omgeving, die past binnen één van onderstaande profielen, neem dan contact met ons op via info@binnenstadkampen.nl 

Ontwerper/webmaster (M/V)
De Wijkvereniging Binnenstad zoekt iemand met ervaring in de 
opmaak van zowel drukwerk als digitale media. 

Werkzaamheden: 
•	 Het opmaken van (InDesign) en het voeren van de redactie 

over de wijkkrant
•	 Het onderhouden van de website (Jimdo)
•	 Het plaatsen van (aangeleverde) berichten op Facebook
•	 Het ontwerpen en inkopen van gelegenheidsdrukwerk zoals 

posters, flyers en banners

Wij schatten de urenbelasting hiervan op circa 1 uur per week.

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

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. Het informeert haar leden en anderen 
hierover d.m.v. een website, Facebook, Twitter en natuurlijk deze wijkkrant!

Uitgelezen? 
Gooi deze krant eens bij een van 
uw buren door de brievenbus!
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Kort 
nieuws

Een dag of drie vormde De 
Plantage een filiaal van het 
Stedelijk Museum, toen daar 
een grote gouden hoorn werd 
geplaatst ter promotie van de 
Nationale Museumweek. De 
hoorn, een replica van één van 
de Kamper museumstukken, 
had aanzienlijke afmetingen: 
vijf meter hoog en vijf en een 
halve meter breed. Op zondag 
19 april werd ‘ie opgebouwd 
onder het toeziend oog van het 
terrassenpubliek op de Plan-
tage, woensdagochtend verliet 
de piepschuimen hoorn het 
plein weer nadat er een he-
leboel selfies mee waren ge-
maakt. Museumdirecteur Stan 
Petrusa heeft al laten weten de 
gouden hoorn mogelijk terug 
te willen laten keren in 2017, 
tijdens de Hanzedagen. 

Gouden 
Plantage
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