JAARVERGADERING 2017
WOENSDAG 22 MAART,
Locatie: SALONBOOT DE VEERMAN VAN KAMPEN,
KAMPEN IJSSELKADE

19:30 Aanvang
(Notulen en verslagen in de zaal aanwezig.)

AGENDA
- Opening
-Vaststelling
Vaststelling agenda + insprekers
- Terugblik vorige vergadering
- Behandeling en vaststelling van de jaarstukken
- Jaarverslag 2016
201
- Plannen 2017
- Financieel jaarverslag 2016
201 Penningmeester
- Vaststelling van de begroting en rekening na verslag van
de in artikel 9 lid 3 bedoelde commissie (kascommissie).
- Decharge verlening voor gevoerd financieel beleid.
- Vaststelling van de contributies
- Voorziening in de vacatures:
Teruggetreden:
-Dhr:
Dhr: F. Helleman,
Helleman algemeen bestuurslid
Vacant:
Algemeen bestuurslid
-Algemeen
-Wijkkrantredacteur
Wijkkrantredacteur / dtp‘r / webmaster
Er heeft geen voordracht vanuit de leden plaatsgevonden.
- Rondvraag.
20:30 Pauze
20:45 Gesprek over de te volgen koers van de wijkvereniging

Aan de hand van een aantal stellingen willen we in een onderling gesprek proberen te duiden
waar volgens u de wijkvereniging de komende jaren haar aandacht op moet vestigen.
We willen hiermee ook naar de gemeente Kampen en andere partijen/organisaties in het
maatschappelijke middenveld een duidelijker beeld
beeld geven over waar we voor staan.
En bij welke onderwerpen men op onze betrokkenheid kan rekenen.
21:45 Sluiting
Nazit tot 22.30 uur

Jaarverslag 2016 wijkvereniging Binnenstad Kampen
Ledenadministratie,
Ten opzichte van de laatste jaren is het ledenaantal vrijwel stabiel gebleven. Er waren well een aantal wisselingen
maar in
n aantal is het gelijk gebleven. Op
O dit moment hebben we 262 (+2) leden.

Wijkconsulent,
De wijkvereniging heeft meerdere contacten en korte lijnen met zowel de gemeente als bijvoorbeeld de politie.
Vaak kan een nadere toelichting vanuit de wijkvereniging helpen het probleem juist te benaderen of bij de juiste
personen onder de aandacht te brengen.

Wijkbijeenkomst binnenstad,
De succesvolle wijkavond “nieuwe stijl” zoals deze in 2014 heeft plaatsgevonden is ook afgelopen jaar weer niet
doorgegaan. Deze wijkavond voor leden en niet-leden
niet
hoort in samenwerking met de gemeente kampen en
Welzijn te worden georganiseerd. Wij hebben afgelopen jaar het initiatief genomen om de wijkavond voor te
bereiden. We hadden in 2015 al aangegeven
angegeven dat we ook een tafel wilden hebben staan voor de Hanzedagen waar
bewoners van de binnenstad terecht konden
k
met vragen. Tijdens de voorbereidingen gaf de gemeente kampen
echter aan in dezelfde periode een eigen avond speciaal voor de Hanzedagen te willen organiseren. Van een
gezamenlijke wijkavond
jkavond is het dus niet gekomen.
Afgelopen maand hebben wij wel verzocht om op korte termijn de bewoners van de binnenstad te informeren over
wat de impact voor hun leefomgeving tijdens het evenement gaat zijn. Het is ons te stil na de
informatiebijeenkomstt van 17 november.

Ebbingestraten,
Er is begin 2016 in de raad veel gesproken over de Ebbingestraten. Er is gelukkig besloten direct na de
Hanzedagen te starten met de werkzaamheden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Na heel wat jaren gaat het nu toch eindelijk gebeuren. De meeste aandacht voor de wijkvereniging gaat uit naar
de eventueel benodigde snelheidsremmende maatregelen en de veilige fietsoversteken bij de poorten.
We hopen dat met de verbreding van de N50 een grote afname in het sluipverkeer,
sluipverkeer, dat de N50 en de Europa-allee
Europa
omzeilt, zal plaatsvinden zodat de Ebbingestraten ook meer het karakter van een woonstraat krijgen. Met meer
kwaliteit dan die van een doorgaande verbindingsweg.

Buro Halt,
Ook in 2016 heeft de wijkvereniging weer een aantal brieven van scholieren beantwoord.
Normaal gesproken bieden jongeren hun excuus aan aan het slachtoffer. Omdat bij verkeersovertredingen (zoals 3
naast elkaar en rood licht) er geen echt slachtoffer is aan te wijzen is heeft de jeugdagent halt in contact met de
wijkvereniging gebracht. De scholieren sturen hun brief aan de bewoners van de binnenstad en de secretaris
beantwoord de brief.

Groene Hart,
De bewoners van het stadspark hebben in 2015 een voorzet gegeven om het Groene Hart aan te pakken.
Herinrichting van het gebied van het huidige zwembad hoort daarbij. In 2016 hebben wij als wijkvereniging
getracht actief betrokken te worden bij de diverse plannen. Er is 1 juni een bijeenkomst
ijeenkomst gehouden
gehou
vanuit de
diverse initiatieven “De coöperatie voor het Groene Hart”, bij de Oester. Met een hoge
oge opkomst ook vanuit de
politiek. Na veelvuldig aandringen, mede nav een gezamenlijke brief, heeft er op 13 oktober een gesprek
plaatsgevonden met het college.
e. Er is tevens een contactambtenaar aangesteld om alle (deel)plannen in ieder
geval gecoördineerd te laten verlopen. Voor het gevoel van de wijkvereniging wordt er nog steeds te weinig
invulling aan de communicatie rondom de plannenmakerij gegeven.

Momenteel hebben we wederom een zienswijze in voorbereiding om de kap van een 7-tal
tal bomen en 40m2
bosplantsoen te voorkomen. De wijkvereniging is van mening dat het zwembad van binnenuit gesloopt kan gaan
worden en dat er met groen en zeker volwassen bomen zorgvuldig moet worden omgegaan. En zeker niet kappen
zolang
lang er geen plan ligt voor de nieuwe inrichting waar de bomen misschien wel prima in te passen zijn.
Begin 2016 hebben we met succes de aanvraag voor de kap van 590m2 singel/heesterbeplanting met bomen
b
voorkomen. Er is uiteindelijk maar 60m2 beplanting teruggesnoeid en geen enkele boom gekapt. Ook weer vanuit
de gedachte: terughoudend en zorgvuldig omgaan met wat er nu staat tot er nieuwe inrichtingsplannen zijn.

De drijvende tuinen,
De werkgroep is naar aanleiding van de gang van zaken in 2016 van mening dat de wijkvereniging
wijkvereniging beter kan
stoppen met de Drijvende Tuinen.
Ontwerp, techniek en beplantingsplan waren klaar en we wilden een laatste afstemming met de gemeente
inplannen voor de vergunningsaanvraag
aanvraag. Nog voor we de laatste aangepaste plannen gepresenteerd hadden
kregen we de melding dat er ambtelijk negatief geadviseerd zou gaan worden. We waren van die vooringenomen
houding niet gecharmeerd en hebben hierover voor de jaarwisseling nog met dee burgemeester van gedachten
gewisseld. Deze gaf aan dat er op korte termijn een overleg zou gaan plaatsvinden.
We hebben daar toen de noodzaak van benadrukt, de materialen moeten besteld worden, de school moet het in
het lesrooster kunnen inplannen en de eilanden moeten in april het water in om de planten de kans te geven om
voor de zomerzon aan te slaan op de drijvers.
Uiteindelijk hebben we na uitdrukkelijk aandringen op 1 februari (2017) met de wijkwethouder en ambtenaren om
tafel gezeten. Daarin zijn de zorgen over de vervuiling van de Burgel uitgesproken en is aangegeven dat er op
ambtelijk en bestuurlijk niveau contact zou worden gelegd tussen gemeente en waterschap.
Het bestuurlijke overleg stond pas voor vandaag,
vandaag 22 maart, op de agenda, veel te laat
aat om dit jaar nog te kunnen
starten met de tuinen. En tevens is ons op voorhand al meegegeven dat het negatieve advies blijft bestaan:
Geen enkele activiteit in of op de Burgel.
Daaruit hebben we,, na eerdere signalen, de conclusie getrokken dat vanuit de gemeente de wil niet aanwezig is
om van de Drijvende Tuinen een succes te maken. Vandaar dat we voorstellen deze beslissing te nemen.
Prinsenstraat
De Koornmarktkazerne is verkocht en krijgt een nieuwe functie. De wijkvereniging maar ook de omwonenden zijn
blij dat er een einde komt aan de leegstand. Vanuit de bewoners van de Prinsenstraat waren er echter ook vragen
over de veranderingen die dit voor hun straat met zich mee bracht. Omdat de vergunningaanvraag rondom
ron
de
vakantieperiode plaats vond is er een zienswijze ingediend via de wijkvereniging. Opdat er voor het proces wel een
formeel belanghebbende benoemd was. De communicatie vanuit de gemeentre nav de zienswijze en het vervolg
daarop is ronduit slecht geweest.
est. De wijkvereniging heeft de bewoners tevens ondersteund in het opstellen van
hun klachtenbrief hierover.
In krant en raad is er vervolgens veel aandacht voor de communicatie vanuit de gemeente geweest. Onder andere
Prinsenstraat, Oostzeestraat en Parkeergarage
Parke
Buitenhaven gaven hier aanleiding toe. Het college heeft aan de
raad verbetering
tering in de communicatie beloofd en hiervoor een ontwikkeltraject opgestart.
Het college heeft ook met alle wijkverenigingen om tafel gezeten over dit thema en ook daar is helder uiteen gezet
wat de verwachtingen over en weer (mogen) zijn.

Ondergrondse Containers,
We hebben ook in 2016 nog veelvuldig overleg gehad met de gemeente en dan met name een vertegenwoordiging
van de reiniging over het toenemen van het zwerfvuil in de stad. Dit was in onze ogen,, en van bewoners, ernstig
toegenomen. Sinds april 2016 is er extra inzet op handhaving. Of er hierdoor minder zwerfvuil komt is niet zeker
maar wat we wel merken is dat er meer aandacht voor is
is en er adequaat gereageerd wordt op meldingen.

Schoolgebouw Van Heutz,
Inmiddels heeft Boei het schoolgebouw van Deltawonen overgenomen. We hopen op een voorspoedige
ontwikkeling van het pand zodat aansluitend ook de Buiten-Nieuwstraat
Buiten
opnieuw bestraat (over de volle breedte)

kan worden. De Buiten-Nieuwstraat
Nieuwstraat is in verband met niet meer langer uit te stellen onderhoud aan de
gasleidingen dit jaar voor langere tijd afgesloten geweest. Een aantal bewoners heeft naast de hinder ook de rust
ervaren door het ontbreken van veel verkeer. Er is oa gevraagd deze ervaringen mee te nemen in de
voorbereidingen voor het herstraten. (Is een knip in de straat een optie?)
Verkeerscirculatieplan (VCP) Binnenstad
Op 2 november 2015 is de startnotitie verkeerscirculatie en parkeren in de binnenstad door de
gemeenteraad vastgesteld.. Conform de startnotitie in april 2016 met een brede groep
stakeholders het gesprek aan gegaan. Uit deze gesprekken heeft zich uiteindelijk een kerngroep
van 11 leden uit 7 verschillende
rschillende belangengroepen gevormd. Alhoewel de leden vanuit een bepaald
belang in de groep zitten, is er met elkaar afgesproken dat er gekeken wordt naar de verkeeropgave
vanuit het algemeen belang van de binnenstad van Kampen. Dit betekent dat er maatregelen
maatregelen zijn
geformuleerd die de binnenstad in zijn geheel op kwalitatief hoger niveau brengen. Daarnaast heeft de
groep aangegeven dat hier nadrukkelijk bewoners bij betrokken dienen te worden. Wij hebben vanuit het
algemeen belang getracht de bewoners te vertegenwoordigen.
v
Als het goed is heeft het college het ontwerp VCP op 21 maart vastgesteld en start de inspraakprocedure, waarbij
het ontwerp voor iedereen in te zien is, op korte termijn.

Parkeergarage Buitenhaven,
De wijkvereniging heeft samen met de WV
W Brunnepe-Hanzewijk
anzewijk en omwonenden in de klankbordgroep gezeten.
Over de stagnatie die is opgetreden worden we wel geïnformeerd maar aangaande de problemen met betrekking
tot de woningen en gezondheid houden wij ons afzijdig.
afzijdig Dit is deels privaat en verder zaak voor WV BrunnepeBrunnepe
Hanzewijk.
We ontvingen geen signalen over tekorten aan parkeerplekken. Ook op de Bongerd waar ondernemers mochten
parkeren is geen duidelijke toename in de parkeerdruk te zien.

Contacten met de gemeente,
nte, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau,
niveau
De participatiesamenleving vraag om andere verhoudingen.
verhoudingen Er is periodiek overleg met de wijkwethouder en de
wijkverbinder. De wijkverbinder is ons directe contact voor als er zaken spelen waar we momenteel misschien nog
iets te weinig gebruik van maken. De contacten op ambtelijk niveau zijn wisselend. Daar waar er diverse
ambtenaren wel enthousiast de participatie met de inwoners van de stad zoeken zijn er ook ambtenaren die het
tegengestelde in stand proberen te houden. Dit leidt soms tot conflicten en kost ons veel energie.
Het excuus voor de verschillen is dat men een lerende organisatie heeft waarin nog niet iedereen op hetzelfde
niveau zit.
t. Om niet teveel energie te verliezen zijn we momenteel dan ook wat terughoudend in het participeren
geworden. Tot ook de ambtelijke organisatie aan de eigen verwachtingen voldoet.

Wijkkrant/Sociale media,
De wijkkrant is dit jaar maar 1 keer uitgegeven.
uitgegeven We hadden de lijn willen doorzetten door ook in 2016 3
volwaardige edities uit te brengen. In de uitnodiging voor de jaarvergadering stond hier al een en ander over
aangegeven. Over hoe
oe en of dit in de toekomst vorm moet krijgen gaan we graag in gesprek.
De wijkvereniging heeft sinds medio 2013 een goedbezochte website online, een Facebookpagina (689
(
likes
(+37)) en een Twitteraccount (665 volgers(+237))
volgers
.
Doormiddel van advertentiemogelijkheden creëren we budget om de webhosting te betalen.

18 maart 2016
René de Ruiter
Secretaris wijkvereniging Binnenstad Kampen

