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De bouw van het nieuwe zwembad vordert gestaag. Na de sloop van het huidige zwembad
ontstaat er een groot gebied waarvoor een inrichting moet worden bedacht. Ten tijde van de
vaststelling van het “Bestemmingsplan Groen
Hart” in maart 2014 schreef het College van B&W
hierover: Door de gemeente wordt nagedacht

over een inrichtingsperspectief voor het Groene
Hart wanneer straks het nieuwe zwembad is gerealiseerd en het huidige zwembad is afgebroken. Bij de vorming van dit inrichtingsperspectief worden de maatschappelijke organisaties,
die actief zijn in het Groene Hart, betrokken,
alsmede andere ... [lees verder op pagina 4]
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‘A whiter shade of pale’, Sibilla Horst

Zelf een
Verkeerscirculatie en parkeren binnenstad stukje
schrijven?

De afgelopen weken heeft u in de media al diverse berichten over het nieuwe verkeerscirculatieplan 2017 kunnen lezen. De startnotitie
“Verkeerscirculatie en parkeren binnenstad”
(VCPenP) is begin deze maand in de raad behandeld. De wijkvereniging heeft in een brief aan de
fracties het belang van een goed breed gedragen
VCPenP benadrukt. Ondanks de recent gemaakte
keuze qua ambitieniveau van Kamper kracht in

Actie stond nergens in de startnotitie de rolverdeling goed vastgelegd: In welke mate gaat men
gebruik maken van de kracht van de Kamper samenleving zelf? Dit signaal is door de raad goed
opgepakt tijdens de behandeling en ook door de
verantwoordelijk wethouder Meijering beaamd.
Een goede betrokkenheid van belanghebbenden
is essentieel voor het resultaat.
... [lees verder op pagina 8]
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De Wijkkrant staat open voor
ingezonden stukken.Mail naar
info@binnenstadkampen.nl of
stuur het per post naar
Buiten Nieuwstraat 51-53
8261 AR Kampen

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

Oudestraat 52 • 8261 CR Kampen • (038) 331 23 37

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
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Herinrichting Ebbingestraten

Voorwoord door Nardus Koster, voorzitter

Een nieuw jaar, een
nieuwe kalender

Het is al een (veel te) lange tijd stil rondom de Ebbingestraten.
Voor de vakantie liet het College weten dat men druk bezig te was
met het nader uitwerken van de gevolgen van de gemaakte keuzes. Na de vakantie, als alle betrokken portefeuillehouders weer
terug waren van vakantie had men onderling overleg. Daarná
zouden de bewoners, van de Ebbingestraten en de daarop uitkomende straten, door de gemeente worden geïnformeerd over de
stand van zaken. Donderdag 10 december tijdens de behandeling
van de startnotitie “Verkeerscirculatie en parkeren Binnenstad”
werd aangegeven dat men hierover nog voor de kerst ging communiceren met de bewoners.
Deze wijkkrant en de communicatie over de Ebbingestraten kruisen elkaar waarschijnlijk net. Vanuit de Wijkvereniging zullen wij
er dan ook op een later moment inhoudelijk op terug komen.

Bij het ophangen van mijn nieuwe
spreuken-scheurkalender viel het
me plotseling op: wat is dit jaar
weer voorbij geschoten! ‘Uren,
dagen, maanden, vliegen als een
schaduw heen!’, stond er op het
eerste blad van die kalender. Wat
heet! Zo keken we nog tegen het
oude Margaretha aan, nu staan we
aan de vooravond van de heropening van de nieuwbouw. En wat
is het mooi geworden, dat durf ik rustig te stellen: veel beter dan
voorheen! Niet alles gaat zo van een leien dakje in onze mooie
binnenstad. De ondergrondse vuilniscontainers bijvoorbeeld….
nog niet iedereen is daar zo over te spreken. Te vol, te ver weg,
te zwaar, te vaak defect – dat zijn zo ongeveer de klachten die wij
als wijkvereniging binnenkrijgen. Heeft u ook klachten? Meld ze
ons! Regelmatig gaan we in overleg met de gemeente om naar
oplossingen te zoeken. En wat gaat ons 2016 brengen? Wisten we
het maar, onze glazen bol functioneert nog niet naar behoren….
wat we al wel weten: in maart hopen we onze eerste drijvende
tuin te lanceren in de Burgel. Een werkgroep heeft zich de afgelopen maanden gebogen over dit initiatief, in het vroege voorjaar
moeten de eerste resultaten te zien zijn. U bent waarschijnlijk net
zo benieuwd als ik! Nog een puntje dat we willen zetten in 2016:
nieuwe stokrozen. De huidige rozen die we een paar jaar geleden
uitdeelden zijn zo ongeveer aan het einde van hun levenscyclus.
We zitten er aan te denken nieuwe uit te delen, want de reacties
waren dermate goed dat we het wel zien zitten de stad blijvend
groen te maken. Ook interesse, en nog een stokrozentuintje vrij?
Meld het ons! Op die manier worden we steeds duurzamer, leuker en groener. Over groen gesproken: we willen ons aanmelden
voor de verkiezing van de Groen(t)e Stad, zeker nu we met z’n
allen zo bezig zijn met stadslandbouw. We hebben in Kampen
per slot van rekening een traditie hoog te houden als het gaat
om stadsboeren en stadslandbouw! Wilt u meewerken aan al
die plannen? Graag! Als wijkvereniging willen we ons ook in het
nieuwe jaar druk bezig blijven houden met de ontwikkelingen in
onze mooie binnenstad. Zodat we niet in de verdrukking komen
tussen alle nieuwbouwplannen die om ons heen in de steigers
worden gezet. Het wordt een druk, prachtig jaar – de kalender is
al weer bijna vol gepland! Ik wens u alle goeds voor 2016.
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Door Dries van Putten

[vervolg van pagina 1]
Wordt 2016 het jaar van het Groene Hart? ... belanghebbenden
zoals de wijkverenging Binnenstad, het Bomenmeldpunt en de
Natuurvereniging IJsseldelta. Wij verwachten dan ook dat wij de
uitnodiging hiervoor binnenkort ontvangen.

Wordt 2016
het Groene

Het Groene Hart
Het Groene Hart van Kampen bestond in het recente verleden uit
verschillende delen:
• De plantsoenen met hun mooie poorten. (Officieel in bestemmingsplannen geen Groene Hart maar Binnenstad)
• Het stuk groen tussen de Bovensingel en de Kennedylaan waar
nu parkstate, bibliotheek en Coeborgh zijn gebouwd.
• Het stuk groen tussen de Kennedylaan en de Cellesbroeksweg
waar nu het stadhuis, de sporthal zijn gebouwd en veel parkeerplaatsen zijn aangelegd (o.a. camper plaatsen)
• Het stuk groen tussen de Cellesbroeksweg en de Flevoweg
waarin het nieuwe zwembad wordt gebouwd en waar o.a. de
kinderboerderij, skatebaan en natuurspeelplaats zijn gesitueerd.
• Nog een belangrijk stuk groen tussen de Flevoweg en de Oranjesingel namelijk het Hertenkamp.
In de Structuurvisie Kampen 2030 (2009) staat duidelijk aangegeven dat het Groene Hart groen moet blijven en dat het bestemd is
voor de Kamper bevolking om er passief en recreatief te verblijven. Er staat o.a.: “Het landschap buiten en binnen de stad lopen
naadloos in elkaar over en vormen een stevig groen en landschappelijk raamwerk, /… … / bindend element in de stad. Het groene
raamwerk wordt niet gezien als potentiële inbreidingslocatie,
maar vormt de groene contramal van de stad. Bij uitbreidingen
groeit het groene raamwerk mee. Een centrale knoop in dit groene
raamwerk vormt het Groene Hart en het monumentale Plantsoen
op de voormalige vestingwerken. De structuurvisie zet in op het
verbeteren van de uitstraling van deze centrale groene plekken.”
Conform het bovenstaande passen het zwembad, skatebaan,
kinderboerderij, natuurspeelplaats, padvinders en hertenkamp
in het Bestemmingsplan Groene Hart. Nu er in 2016/2017 een
nieuwe inrichting moet komen voor een gedeelte van het Groene Hart ivm het nieuw te bouwen zwembad en het herinrichten
van het terrein van het oude zwembad zetten wij uiteen wat
er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in het Groene Hart.

seerd (736 handtekeningen werden verzameld). Het College van
Kampen en de Raad moesten toen wel over het initiatief, “het
10-puntenplan voor het Groene Hart” praten. De initiatiefnemers hebben begin april 2007 hun 10-puntenplan aan de raad
gepresenteerd. De presentatie is met veel lof voor de initiatiefnemers ontvangen.

2004: Er gaan stemmen op om voor de toekomst, de afgebrande sporthal de Reeve en het zwembad niet te herbouwen in
het Groene Hart. Als compensatie voor het verdwijnen van de
sporthal en het zwembad zouden er een tweetal appartementen complexen komen in het Groene Hart. Uit de opbrengst van
de appartementen kon men de sportaccommodaties in de buurt
van de Molenbrug ontwikkelen.

Een geweldig succes voor de initiatiefnemers en de medeondertekenaars.En het heeft er toe geleid dat In de raadsvergadering
van 1 november 2007 heeft de raad besloten dat overeenstemmende punten uit het 10-puntenplan met de visie Groene Hart
als leidraad werden gehanteerd en dat deels overeenstemmende punten als aandachtspunt werden beschouwd.
Iets wat ook bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan Groen hart begin 2014 nogmaals met benoeming als

Eind 2006: mede naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft
de Natuurvereniging IJsseldelta een burgerinitiatief georgani-

4

den in de Binnenstad van Kampen dichtbij een toilet en douche
werd een geweldig succes. (Het halve parkeerterrein stond soms
vol met campers, niet verrassend als het gratis is.) Men stelde
voor meer camperplaatsen aan te wijzen, dat ging natuurlijk
gedeeltelijk wel ten kosten van het Groen. Na terechte bezwaren
van de campinghouders, moet men betalen voor het staan met
een camper. Gevolg de camperparkeerplaats staat meestal voor
de helft of driekwart leeg. Over het opheffen van camperplaatsen en het herstellen van het groen heeft niemand het.

het jaar van
Hart?

2011: Toenmalig wethouder Treep heft de Binnenstadscommissie op. Deze commissie bestond uit allerlei organisatie die in
de Binnenstad woonden of leefden of er veel affiniteit met de
Binnenstad van Kampen hadden. O.a Wijkvereniging, Ondernemingvereniging, Stadsherstel, Horeca, Bomenmeldpunt, Kamer
van Koophandel, Marktkooplieden. Treep vond de Binnenstadscommissie beperkend en hij ontving samen met zijn ambtenaren vaak veel kritiek op hun voorbedachte plannen. De ideeën
met betrekking tot de participatiemaatschappij zoals deze de
gemeente nu voor ogen staat waren toen nog een stuk minder
ambitieus.
2012: De gemeente wil de het nieuwbouw van het zwembad op
het terrein van de Stadsburgerweijden achter de kinderboerderij laten plaatsvinden. Onder druk van veel instanties en vooral
van de burgers die de kinderboerderij een warm hart toedragen, moest de wethouder wel zijn plannen aanpassen. Er werd
gezocht naar een alternatief en die werd gevonden. Het nieuwe
zwembad komt in de hoek bij de Cellesbroeksweg - Europa-allee.
In mei 2014 vindt de opening plaats van de Natuurspeelplaats
aan de Korteweg. Een waardige vervanging voor de noodlokalen
van de school die er jaren gestaan hebben.
2014: De bestemming voor het nieuwe zwembad is gekozen.
De kapaanvraag van bomen heeft plaats gevonden. Ook wordt
er een uitbreiding gerealiseerd van de parkeerplaatsen op het
Berghuisplein in het grasland naast het gemeentehuis, wederom ten koste van groen.
2014: Het ’t Ukien, heeft een uitbreiding gehad en is een Multi
Functioneel Centrum geworden. Dit betekent voor het Groene Hart veel extra auto verkeer, omdat het MFC Korteweg 4 ‘t
Ukien zelf ook over bedrijfsauto’s beschikt. Men houdt er beat
en bingoavonden en organiseert diverse andere bijeenkomsten.
Veel extra verkeersbewegingen in het Groene Hart.

een van de kaders werd benadrukt.
In 2007 werden zonder enige vorm van informatie, op aandrang
van toenmalig wethouder Wieten, de noodlokalen voor de Duikvereniging De Oester geplaatst. Afspraak was met de Binnenstadcommissie geen extra bebouwing meer in het Groene Hart.
In oktober 2010 is aan het duikteam De Oester een tijdelijke vergunning verleend voor een periode van vijf jaar voor het plaatsen van 2 noodlokalen nabij het huidige zwembad. Die periode
is inmiddels verstreken en het nieuwe bestemmingsplan Groene
Hart biedt geen ruimte voor een definitieve vergunning.

2014: De “bewoners” van het Groene Hart nemen het initiatief
om voornamelijk voor de instanties rondom de Korteweg alvast
een voorschot op de herinrichting van het Groen hart te nemen.
Tijdens bijeenkomsten in februari en juli 2015 vraagt men de inwoners van kampen te komen met ideeën en suggesties voor het
Groene Hart. (Meer info en verslag via www.stadsparkkampen.nl)

2010: De gemeente kwam met het lumineuze idee om vijf camper plaatsten in te richten bij de sporthal wat ten koste moest
gaan van het groen. Het gratis staan op een parkeerplaats mid-

[lees verder op pagina 6]
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Wat moet er nu met het Groene Hart gebeuren in 2016/2017
Enkele suggesties:
• Afsluiten van de Broedersingel voor autoverkeer
• Meer groen minder verstening
• Geen camperplaatsen op grasbeton
(gras beton is niet groen)
• Geen evenemententerrein op grasbeton
(grasbeton is niet groen)
• Het terrein waar het nieuwe zwembad
komt, was een natuurlijk terrein en
geen cultuurterrein, het terrein oude
zwembad herinrichten als natuur gebied. Dus geen cultuurlandschap. (Cultuurlandschap vraagt ook nog eens veel
onderhoud en dus veel geld. En daar
hebben we toch al niet zoveel van dus..)
• Smulbos maken met veel fruitbomen.
Oude zwembad (Betonnen bak vol met
zwarte grond storten en fruitbomen
verdiept planten.
• Minder bebouwing (Mogelijk denken
aan het verplaatsen steunpunt Groenvoorziening van de Gemeente Kampen
of van de Jehova getuigen)
• Door verhuizing kunnen er parkeerplaatsen in de buurt van de kinderboer-

derij en het ‘t Ukien komen.
• Ontsluiting van kinderboerderij, duivenvereniging enz.via de Flevoweg.
Uitgangspunt:
Het belangrijkste van alles is dat er geen
verdere concessies worden gedaan aan
het burgerinitiatief: het 10-puntenplan
van de Natuurvereniging IJsseldelta. En
dat belanghebbenden vroegtijdig worden
betrokken bij het inrichtingsperspectief.
Hierover werd in de “Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan ‘Groene Hart 2013’” gemeld:
Door de gemeente wordt nagedacht over
een inrichtingsperspectief voor het Groene
Hart wanneer straks het nieuwe zwembad
is gerealiseerd en het huidige zwembad is
afgebroken. Bij de vorming van dit inrichtingsperspectief worden de maatschappelijke organisaties, die actief zijn in het
Groene Hart, betrokken, alsmede andere
belanghebbenden zoals de wijkverenging
Binnenstad, het Bomenmeldpunt en de
Natuurvereniging IJsseldelta.
Vanuit de gemeente hebben wij op dit
moment nog geen signalen ontvangen

Vooraankondiging
Jaarvergadering
Wijkvereniging
2016

De jaarvergadering voor alle leden van de
Wijkvereniging Binnenstad vindt plaats
op woensdag 2 of 9 maart 2016. U kunt
deze data alvast onder voorbehoud in
uw agenda noteren. We informeren u zo
spoedig mogelijk over de locatie en de
definitieve datum.

6

dat er met het inrichtingsperspectief begonnen gaat worden. Wij verwachten, het
zwembad vordert immers aardig, dat de
belanghebbenden hier begin 2016 een
uitnodiging voor gaan ontvangen.
In de vorige wijkkrant spraken wij ook al
over het idee van de bewoners van het
park om een coöperatie op te richten.
Ook daar hebben wij het laatste half jaar
geen berichten meer over ontvangen. De
wijkvereniging Binnenstad heeft toen ook
aangegeven daar graag aan mee te werken.
Indien uw hart ook in het park ligt en u
zou namens de binnenstad ook deel willen nemen aan het vervolgtraject, het
maken van een inrichtingsperspectief
voor het Groene hart, laat het ons weten:
info@binnenstadkampen.nl

Dit mailadres kunt u ook gebruiken als u
graag meer achtergrondinformatie zou
ontvangen. Een aantal in de tekst documenten kunnen wij u toe mailen en van
andere documenten mailen wij u de link
waar deze te vinden zijn.

Uw nieuwe wijkagent
Er hebben dit jaar wat verschuivingen plaats gevonden binnen de politie aangaande de wijkagenten. Henri
Maurer is de brug overgegaan en is
nu wijkagent voor IJsselmuiden. Onze
nieuwe wijkagent is Jean Louis Becker
en we hebben hem gevraagd zich in de
wijkkrant even voor te stellen.
Ik ben Jean Louis Becker, de wijkagent
voor de binnenstad en Kampen Oud Zuid.
Ik ben sinds 1994 werkzaam bij de politie.
De eerste 13 jaar ben ik werkzaam geweest
bij de regiopolitie Amsterdam/Amstelland
en nu de laatste 9 jaar hier in Kampen.
Als wijkagent ben ik hier geen onbekende
want ik ben de afgelopen 8 jaar, wijkagent
geweest voor de wijken; Brunnepe/ Hanzewijk en Hagenbroek.
Natuurlijk ken ik de binnenstad ook erg
goed. Ik draai al vanaf het begin hier in
Kampen mee in de zogenaamde VOS diensten in de weekenden. IK ben dan vaak als
politie biker op straat en probeer het uitgaansgebied veilig te houden,
De afgelopen 10 tot 20 jaar is de functie
van wijkagent sterk veranderd. Vroeger
hadden stadswijken en dorpen van enige
omvang een eigen wijkagent. Die wijkagent was zijn volle werkweek in zijn wijk
en kende daardoor bijna iedereen.
Nu is dit toch wel anders. De wijkagent
heeft voor de werkzaamheden in zijn eigen wijk slechts 2 van de 5 werkdagen beschikbaar. Om toch optimaal grip te hebben op de wijk maakt de wijkagent veel
gebruik van partners. Die partners zijn
bijvoorbeeld hulpverleners, woningbouwverenigingen en de gemeente.
Vaker wordt men doorverwezen naar
een Juridisch Loket voor vragen over
civiele zaken. Voorbeelden van civiele
zaken zijn problemen over het plaatsen
van een schutting. Bijvoorbeeld als de
schutting te hoog is of niet op de goede

plek staat. Wat is nu wel voor de wijkagent
en wat niet? In het algemeen kun je
zeggen dat de wijkagent een functie heeft
als problemen meerdere keren spelen of
gespeeld hebben.
Niet voor de wijkagent zijn:
• Problemen over erfafscheidingen. Dit
is civiel rechterlijk. U kunt beter bellen
met het Juridisch Loket op nummer 0900-8020.
• Klachten over hondenpoep en vuil op
straat. Hier voor verwijs ik naar het servicemeldpunt@kampen.nl
• Parkeerproblemen en handhaving. (gemeente Kampen)
• De snelheid van auto’s in de straat of
buurt. Dit moet gemeld worden bij
de gemeente. Die kan na meerdere klachten besluiten om metingen uit
te voeren. Uiteindelijk kan dan blijken
dat bijvoorbeeld de weg aanpassingen
nodig heeft.
Wat is wel voor de wijkagent:
• Problemen binnen een gezin. Wij pakken dan niet zelf de zaak op, maar bespreken dit met onze partners en proberen hulp te regelen.
• Alcoholproblemen, verwaarlozing
e.d. van medewijkbewoners. Wij gaan
ter plaatse kijken en bepalen de situatie. Indien nodig maken we afspraken
met partners over hulpverlening.
• Burenruzie. Burenruzies zijn zaken die
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regelmatig bij de wijkagenten terecht
komen. Vaak is de ruzie op een niveau
gekomen dat bemiddelen (bijna) niet
meer lukt. Het zijn conflicten die al jaren
lopen en als laatste redmiddel komt men
bij de politie. Vaak verwacht men dan te
veel van de wijkagent. Men wil dat de
agent ingrijpt, maar die heeft daar vaak
geen middelen voor. Bij een bemiddeling door de wijkagent is het wel van
groot belang dat beide partrijen bereid
zijn om met elkaar in gesprek te gaan.
• Overlastmeldingen. Wijkagenten krijgen
ook vaak overlastmeldingen binnen. Bijvoorbeeld meldingen over geluidsoverlast bij een speeltuin of van rondhangende jongeren. Wijkagenten kunnen
dit niet alleen oplossen. Ook omwonenden kunnen de veroorzakers van de
overlast aanspreken. Zo zijn we samen
verantwoordelijk voor de leefbaarheid in
de wijk. Kortom: Een wijkagent is meer
een regisseur geworden. Hij zorgt dat
ieder zijn rol krijgt en die rol goed invult.
Contact met Jean Louis Becker:
Email: jean.louis.becker@politie.nl
Twitter: @POL_KampenWA01
Tel.:
0900-8844 (alg. politie nummer)

TIP: Download de app Buitenbeter. Met
deze app kunt u snel en eenvoudig zaken
doorgeven aan de gemeente zoals defect
straatmeubilair of straatvuil.

Verkeerscir
parkeren b

[vervolg van pagina 1]
Verkeerscirculatie en parkeren binnenstad ... Geheel in lijn met
bovenstaande(/de voorpagina) is de 5e nota “circuleren en parkeren” van de wijkvereniging. In de vorige wijkkrant werd er in het
artikel “Visies op de binnenstad” al even kort bij stilgestaan. Maar
inmiddels zijn we in de afrondende fase aangekomen en verwachten we deze in januari te kunnen presenteren. De komende
1,5 jaar zal de werkgroep via de diverse mediakanalen; wijkkrant,
website, Facebook en Twitter regelmatig artikelen delen die (in
de breedste zin) een relatie met het VCPenP hebben. Wij hebben,
gezien de actualiteit, alvast het (concept) voorwoord van de 5e
nota opgenomen in deze wijkkrant.
Voorwoord “circuleren en parkeren”:
Deze 5e nota van de Wijkvereniging Binnenstad gaat over
“citymarketing”, vanuit een bepaald perspectief. Het verkopen van je stad. Aan wie? Niet alleen aan bezoekers, maar
ook aan bewoners en ondernemers.
De verkoper zal eerst zelf moeten inzien dat het goud naar
waarde geschat moet worden. Je kunt je pas gastvrij gedragen ( cruciaal voor citymarketing), als je iets hebt waar je
zelf waarde aan hecht. Maar dan verdient het goud zo hier
en daar wel een oppoetsbeurt.
We hebben het hier dus over de binnenstad van Kampen.
Het seizoen van “ circuleren en parkeren” staat weer op de politieke agenda. De Wijkvereniging Binnenstad heeft een zekere
reputatie op dit vlak. Sinds 2003 verschenen 4 nota’s m.b.t. dit
thema, die aan de politiek werden aangeboden.
In de loop van de tijd liet de Wijkvereniging zich versterken door
een Wijkforum, waarin mensen zaten die, vanuit een in het veld
opgedane praktijk van deze stad, een circulatiemodel ontwierpen
dat sindsdien niet alleen voor de Wijkvereniging, maar ook voor
de OVK richtinggevend is geweest. Want in 2008 verscheen op uitdaging van mevrouw van der Velde (fractievoorzitter CU en initiatiefneemster van een kadernotitie) “Circuleren en Parkeren” een
gezamenlijk rapport van de Wijkvereniging en de Ondernemers
Vereniging Kampen. Hierin werd de gezamenlijke ambitie uitgesproken om gefaseerd op weg te gaan naar een stad die autoluwer
/ leefbaarder en aantrekkelijker zou zijn voor zowel bewoners, ondernemers als bezoekers. Soms bleek er verschil in tempo tussen
deze 2 partijen, maar dat neemt niet weg dat de ambitie er is.

De wegenstructuur is daarbij belangrijk. Maar een weg heeft verschillende functies. Het is niet alleen een verplaatsingsruimte,
maar ook een belevings-leefruimte, zeker in een binnenstad waar
de woonfunctie nog steeds de belangrijkste ruimtegebruiker is.
Ook de politieke invalshoek is van belang m.b.t. de doelstelling te
streven naar een steeds meer “autoluwe” binnenstad. Dit begrip
heeft in deze stad een invulling gekregen waarbij gesproken werd
over “faciliteren van bestemmingsverkeer en tegengaan van de
binnenstad doorsnijdend verkeer”. Maar autoluw betreft meer: invloed op het straatbeeld. (Gebiedsvisie Kampen Binnenstad, 2012).
Dit was geheel in lijn met voorafgaande gemeentelijke nota’s.

Later werd daar ook explicieter “gastvrijheid” aan toegevoegd. Dit
veronderstelt het uitgaan van verschillende vervoersmodaliteiten.
Lopen, zich verplaatsen met fiets of auto stelt verschillende eisen
aan de ontvangende omgeving: afstand tot voorzieningen en dan
wel in absolute (m/km) en relatieve (beleving, aantrekkelijke veilige toegangsroutes) zin, parkeermogelijkheden voor fiets / auto
ed. Mentale kaarten zijn hier cruciaal.

Zoals:
• met de Structuurvisie 2009 waarin m.b.t. VCPenP staat: “Kwaliteitsverbetering van de binnenstad door opwaarderen openbare ruimte, autoluw maken centrum en verbeteren bereikbaarheid / parkeren.“
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rculatie en
binnenstad

de raad geprezen en aangenomen Gebiedsvisie (2012), waarin
sterk de nadruk ligt op “de invloed op het straatbeeld”.
In deze gemeentelijke nota wordt juist veel aandacht besteed aan
de unieke gebiedskenmerken van deze binnenstad. Kenmerken
die geen “belemmering” zijn voor de aantrekkingskracht, maar
juist ook voor een economische impuls kunnen zorgen zonder dat
dit betekent dat hierbij de “gastvrijheid” en “leefbaarheid” geweld worden aangedaan. En gastvrijheid betreft, zoals hiervoor
beschreven, meer dan “autobereikbaarheid”.
In de 5e nota wordt vanuit die unieke gebiedskenmerken van onze
binnenstad, aansluitend bij de achtergrond en uitwerkingen van
de Gebiedsvisie (2012) invulling gegeven aan een routeringsmodel waarin “gastvrijheid” en “autoluwheid” niet haaks op elkaar
staan, maar juist in elkaar verlengde liggen.
De Wijkvereniging heeft, m.b.t. het bovenstaande, altijd geprobeerd (het streven naar) “eenrichtingsverkeer” zo in te vullen dat
hier niet alleen werd gelet op de verkeerskundige kant (doorstroming / of het tegengaan daarvan), maar ook op de meer stadsgeografische kant.
Het instellen van éénrichtingsverkeer biedt namelijk grote voordelen om de openbare ruimte anders in te richten en wel zo dat
mensen die langs die wegen wonen en de bezoekers / passanten meer “leefbaarheid” kunnen ervaren incl. vergroening en het
creëren van zichtlijnen. Dit om het lineair en/of schuin parkeren
te onderbreken en daardoor het straatbeeld veel aantrekkelijker
te maken. Waarbij door de combinatie éénrichtingsverkeer en
schuin parkeren met vergroening ertussen een minder ééntonige ruimtebeleving ontstaat dan bij lineair parkeren het geval is.
Bovendien kan met eenvoudige middelen de éénrichtingsstraat
ook zodanig worden ingericht dat het geheel snelheid remmend
werkt. Wat een bijdrage levert aan een meer “autoluw” karakter.
Waarbij ook verdringing naar buiten kan ontstaan.
In deze context blijft ook meer ruimte over voor aantrekkelijke
veilige routes voor wandelaars en fietsers. Iets wat in een kleinschalige binnenstad, als de onze, van groot belang is.
En wat te denken van een gastvrije uitstraling van het straat-/
stadsbeeld, waarin ruimte is voor meer groen (geveltuintjes, drijvende tuinen) Social Sofa’s en ander straatmeubilair (voor oud en
jong). Vooral m.b.t. straten die de entrees van onze binnenstad
vormen is dat van het grootste belang.

• met het raadsbesluit van 2011 waarin besloten werd de Ebbingestraten tussen Flevoweg en Kennedylaan in te richten als 1
richtingsverkeer (0+ variant).
• met de Gebiedsvisie (2012) waarin, vanuit een unieke opzet,
richting wordt gegeven met behulp van vele voorbeelden van
“upgrading” van de openbare ruimte en het creëren van een
autoluwe binnenstad die als gastvrije ruimte de binnenstad
nieuwe impulsen moet geven. Een richting waar heel de stad
wel bij vaart, op weg naar een “stip aan de horizon in 2030”

In het routeringsmodel dat aan het eind van de 5e nota wordt
gepresenteerd gaat het ook om de keuzevrijheid die een consument heeft.
Keuzes om:
• lopend vanaf de gratis randparkeerplekken via gastvrije (korte,
veilige, aantrekkelijke) routes de binnenstedelijke bestemming
te kunnen bereiken.

Dat zoals hierboven vermeld “autoluw” meer inhoudt dan tegengaan van de binnenstad doorsnijdend verkeer (hangt ook samen
met Ebbingestratenbesluit) wordt met name duidelijk in de door
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• om fietsend via gastvrije (korte, veilige, aantrekkelijke) routes
de binnenstedelijke bestemming te kunnen bereiken.
• om met de auto, via een aantal keuzemomenten die duidelijkheid bieden (gratis / betaald, parkeerduur, loopafstand, e.d)
die keuze te maken die gewenst wordt. Dat dit in het laatste
geval betekent dat dit niet altijd via “de kortste weg” kan hangt
samen met het omgaan met ons stedelijk erfgoed met unieke
gebiedskenmerken.
Ook dat is een “duurzaamheidsaspect”. Maar wel een aspect dat
niet slechts geld kost, maar juist een binnenstad aantrekkelijker
maakt en dus geld oplevert in een tijd waarin veel voorzieningen
onder druk staan. En dat zonder een aanslag te plegen op “binnenstedelijke leefbaarheid”.
Dit bord staat bij de Turnhal, op 300 meter van de winkels in
de Geerstraat. Een winkelstraat die wandelend in 4 minuten
te bereiken is

Wat heet! Versterking van leefbaarheid, die zichtbaar is in verfraaiing van de openbare ruimte en vergroening genereert een
proces dat ten goede komt aan alle betrokkenen. Zo’n binnenstad
wil je toch gastvrij delen met anderen? Het willen uitstralen van

méér ALLURE is een aantrekkingsfactor bij uitstek.

Kleurrijke ontmoetingen op de Social Sofa
De social sofa “Wöör bi’j d’r ene van?” in de Oudestraat in
Kampen is aan een nieuwe fase van zijn kleurrijke leven
begonnen. De Stadskazerne en Wijkvereniging Binnenstad
ontvangen bekende en minder bekende mensen uit de gemeente op de bank om hun antwoord op te tekenen: van
wie ben je er eigenlijk eentje? Wie ben jij eigenlijk?
Om de twee weken verschijnen de interviews in de sofaserie in
Kampen.nl, de krant die bij iedereen in Kampen op de deurmat
valt. Dit zijn kleurrijke ontmoetingen die door wisselende fotografen op de gevoelige plaat worden vastgelegd. De eerste die
plaatsnam op de sofa was Sinterklaas, op de dag van zijn aankomst in Kampen op 14 november.
“Do small things with great love.” Dit stond op het kussen dat gedeputeerde Bert Boerman in 2014 cadeau gaf bij de aftrap van het
social sofa-project in Kampen. De Wijkvereniging Binnenstad was
initiatiefnemer van het project dat het motto “Leg beslag op de
bank!” mee kreeg. Het waren echter de bewoners die hun steentje bijdroegen. Letterlijk. Deze ‘plakkers’ maakten de tekeningen
voor de mozaïekbanken en versierden ze met gekleurde steentjes.

Sinterklaas had de eer om de aftrap te verzorgen voor de sofaserie in Kampen.nl. De foto’s werden gemaakt door Frits Felix.
Hij is een bevlogen natuurfotograaf. Zie: www.felixfoto.nl.
eniging van een passerende voorbijganger een ‘plakker’ maken.
Iemand die stil gaat staan. Er groeit ruimte voor contact, een gesprek tussen onbekenden, een ontmoeting. Deze ‘plakker’ vertelt
zijn eigen verhaal, dat voor ieder mens zo bijzonder en uniek is.
De verhalen worden gecoördineerd en opgetekend door Hilda
Helmhout, coördinator programmering van de Stadskazerne.

Een social sofa is gemaakt van 1200 kilo beton en ongeveer 200
kilo mozaïeksteentjes. Hoewel de sofa al geruime tijd bij het Van
Heutszplein tegen het muurtje bij de Stadskazerne staat, is dit
nog niet zijn uiteindelijke bestemming. De tweede bank, die “Oplaadpunt” heet, staat in het parkje bij de IJssel aan de De la Sablonièrekade.
Met het nieuwe sofaproject willen de Stadskazerne en de Wijkver-

Ken jij iemand die je heel graag eens op de sofa zou willen zien en
horen? Of ken je een (amateur)fotograaf die van het gesprek een
mooie foto kan maken? Mail dan naar opdesocialsofa@gmail.com.
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Meldingen openbare ruimte
via BuitenBeter App
namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback
zeer waardevol.
Meldingen doen over de Openbare Ruimte is, via het digitaal loket van de gemeente Kampen, nog redelijk omslachtig. Mensen
willen best iets doorgeven, maar dan moet het wel snel kunnen.
Daarvoor is o.a. BuitenBeter ontwikkeld.
BuitenBeter: Waar eerst alleen de echte volharder het meldpunt
van de gemeente wist te vinden, ben jij nu aan zet. Binnen vier
stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef
jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt
de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk
wordt het opgelost.
Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek
en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.

Die nieuwe wijkagent, Jean Louis Becker, gaf het in zijn artikel in
deze wijkkrant ook al als tip: Download de Buitenbeter app. Met
deze app kunt u heel snel en eenvoudig zaken door geven aan de
gemeente zoals defect straatmeubilair of straatvuil.
Vandaar dat we hieronder even wat nadere informatie hierover
geven.
Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het
snel en simpel weten met BuitenBeter.
Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen

Ervaar het zelf en ga naar: www.buitenbeter.nl
• Download de app op je smartphone! (iPhone, Android,
Windows Phone, BlackBerry, Symbian of Windows Mobile)
• Doe een proefmelding om de app te proberen.

11

Muntplein:
parkeren of
voetballen?

stadstapijt draagt bij aan verkoeling. De
stad is een soort kunstmatig rotsgebergte.
De stenen absorberen warmte en stralen
nog lang na. Dit kan wel 5’C schelen met
het platteland. Vooral in de zomer een
groot verschil. Vergroening gaat dit effect
tegen. Bij een hittegolf kan dit letterlijk
het verschil maken tussen leven en dood,
voor kwetsbare ouderen met hart- en
luchtwegproblemen.
Daarnaast is er nu de mogelijkheid om
groen te creëren dat recht doet aan de
monumentale omgeving zich prima leent
voor culturele buitenevenementen (Kerst
in Oud Kampen, Kamper Ui Dagen, Hanzedagen)
Ooit stond er een school op de tijdelijke
parkeerplaatsen aan het Muntplein. De
Schoolstraat is ernaar vernoemd. Het zou
mooi zijn als er op het muntplein opnieuw
ruimte gemaakt wordt voor kinderen en
andere binnenstadsbewoners. Die intentie is ook uitgesproken door de gemeente.

Met de aanstaande voltooiing van
Margaretha, komen ook de parkeerplaatsen aan de Burgel weer vrij. Vanwege de bouw waren deze plaatsen
niet beschikbaar. Een tijdelijke parkeervoorziening werd aangelegd aan
het Muntplein. Nu wordt het tijd om
na te denken over een nieuwe invulling van het Muntplein.
Parkeren is een heet hangijzer. Maar zeker niet het enige. Kwaliteit van de leefomgeving hangt van veel meer af. Kunnen
je kinderen buiten spelen? Ik heb in de
afgelopen jaren heel wat jonggetrouwden zien vertrekken uit de binnenstad,
omdat het ze aan één ding ontbreekt: een
prettige en groene omgeving voor hun
kinderen. Om een balletje te trappen of
boompje-verwisselen.
Maar er is meer. Openbaar Groen is -letterlijk!- van levensbelang. Bomen vangen kankerverwekkend fijnstof weg. Dit
fijnstof is vooral afkomstig van (vracht)
autoverkeer. De grond in de binnenstad
is vrijwel overal geplaveid, wat de nodige
problemen kan geven bij zware regenval.
Door beplanting wordt water middels infiltratie afgevoerd. En een levend, groen

De Wijkvereniging Binnenstad is verheugd
met dit commitment en wil graag meedenken met de gemeente over een praktische invulling van (tijdelijk verdwenen)
groen aan het Muntplein. Zo eenvoudig
kan participatie zijn.
Hendrik Jan Riesebos

Wie
verdient de
Vrijwilligers
prijs 2015?
Oproep Welzijn Kampen:
Al 22 jaren wordt de Vrijwilligersprijs in
Kampen uitgereikt. Het gemeentebestuur wil daarmee het grote belang van
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vrijwilligerswerk onderstrepen en waarderen. De prijs dient om nieuwe initiatieven, passend bij deze tijd, te belonen.
Daarnaast wil de gemeente een persoon
of organisatie in het zonnetje zetten, die
zonder enig financieel belang activiteiten
ontwikkelt ten gunste van de Kamper samenleving. In de persoon/groep van de
prijswinnaar(s) moeten meerdere vrijwilligers zich kunnen herkennen en daardoor
wellicht erkenning voelen voor hun eigen
vrijwilligerswerk. De uitreiking van de
prijs vindt plaats in het voorjaar van 2016.
Meer informatie kunt u binnenkort lezen
op onze nieuwe website.
Wilt u iemand aanmelden voor de vrijwilligersprijs? Dit kan tot 1 maart 2016 door
contact op te nemen met de vrijwilligerscentrale via vck@welzijnkampen.nl of
(038) 3325550

Margaretha
werkt
aan de
verbinding
met de
Binnenstad

Begin december is de wijkvereniging
uitgenodigd voor een bijeenkomst in
het nieuwe Margaretha. “Het bruisende hart in de Kamper binnenstad”,
zoals men zelfverzekerd voorop de
brochure stelt.
We zijn die avond hartelijk ontvangen door
een team van enthousiaste mensen van
IJsselheem. Trots op hun nieuwe locatie,
maar ook op de ambitie die men al in een
mooie brochure heeft gepresenteerd. De
aanwezigen, vertegenwoordigers van allerlei (maatschappelijke) organisaties,
gingen in groepjes uiteen om te brainstormen over mogelijkheden die invulling
zouden kunnen geven aan de ambitie.
Het waren leuke gesprekken en er werden nieuwe verbindingen gelegd. Al met
al een bijeenkomst waar we als Wijkvereniging een goed gevoel aan over hebben
gehouden. We zijn benieuwd hoe men alle
geopperde ideeën gaat benaderen. De
hele brochure hier overnemen was niet
mogelijk, die kunt u bij interesse waarschijnlijk wel via IJsselheem bemachtigen,
maar we hebben wel gevraagd of men de
ambitie ook bondig t.b.v. de wijkkrant kon
weergeven. Dat is gelukt en staat hiernaast
weergegeven.

Nieuw concept voor Margaretha
Margaretha wordt het bruisende hart van de binnenstad van Kampen. Er wordt een
nieuw concept neergezet waarin het restaurant en de bijzondere binnentuin een
centrale plek hebben.
Met het nieuwe Margaretha verwacht IJsselheem te voldoen aan de wensen van
huidige en nieuwe cliënten. Klanten hebben grote keuzevrijheid. Daarom is het
voor onze locaties en dienstverlening van belang dat we het aantrekkelijk maken,
zodat zij voor ons kiezen.
Het nieuwe Margaretha
In het nieuwe Margaretha zijn zorgappartementen, sociale huurwoningen
en luxe vrije sector appartementen
beschikbaar. Dat maakt dat de bewoners zeer divers zullen zijn en daarvoor
bieden we alle vormen van zorg- en
dienstverlening.
Margaretha is een locatie die bij uitstek geschikt is om te functioneren als
een bruisend hart in de binnenstad van
Kampen. Mede dankzij investeringen
van de Stichting Beschermers van de
Verenigde Gasthuizen zijn historische
onderdelen bewaard gebleven en is er
ingezet op verfraaiing van het complex.
Restaurant
Het restaurant heeft in het nieuwe
Margaretha een centrale plek. Daar
wordt (h)eerlijk eten geserveerd voor
een mooie prijs. Dit wordt bereid met
verse producten uit de streek en kruiden uit de tuin. Het gaat om betaalbare en goede maaltijden en tal van
arrangementen zijn mogelijk.
De tuin
Margaretha biedt een bijzondere binnentuin voor iedereen. Deze is ontworpen
door Mien Ruys en kent verschillende bijzonderheden:
• Muur met archeologische vondsten
• Zitjes voor bewoners en gasten
• Kunstobjecten
• Podium voor optredens
• Aandacht voor het verleden met historische dakkappelen
• Smeedijzeren hekwerk
• Onderdeel van historische wandelroute
• Bakken met kruiden
Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de uitwerking en invulling van het
nieuwe concept. De nieuwbouw wordt in december opgeleverd en in februari verhuizen de cliënten en huizen de nieuwe huurders in.
Geïnspireerd? Neem dan contact op met IJsselheem via margaretha@ijsselheem.nl
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37e Internationale Hanzedagen
Kampen 2017
We hadden gehoopt dat er voor het einde van het jaar gerichte
informatie beschikbaar zou zijn voor de bewoners van de binnenstad. De gemeente heeft vorige week echter laten weten dat dit
niet ging lukken en dat deze informatie het eerste kwartaal van
2016 beschikbaar komt voor de bewoners. Nog even geduld dus.
Voor de organisatie zijn we in beeld en is onze wens helder: We
willen als bewoners vanaf het begin meegenomen 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.
Meer informatie over de Hanzedagen is te vinden op:
www.hanze2017.nl

Vlees - Vis - Vegetarische specialiteiten

Lunch, High Tea, Diner
of gewoon een kop koffie
IJsselkade 45 • 038 - 331 34 90 • www.vismark.nl
Woensdag t/m zaterdag: 10.00 - 21.00 uur
Zondag 12.00 - 21.00 uur • ‘s Maandags op reservering
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Uitgelezen?

Colofon

Gooi deze krant eens bij een van
uw buren door de brievenbus!

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

Word lid van
Wijkvereniging
Binnenstad!

Nardus Koster voorzitter
E narduskoster@gmail.com
René de Ruiter secretaris
E info@deruiterkampen.nl

Wees blijvend op de hoogte voor slechts €10,00 per jaar!

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe organiseert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vormgeving van en voorzieningen in de wijk. Het informeert haar leden en anderen
hierover d.m.v. een website, Facebook, Twitter en natuurlijk deze wijkkrant!
Naam
Adres

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

Postcode

ADVISEUR
Bert ten Cate
T 3312351
E drs.atencate@hetnet.nl

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
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REDACTIE WIJKKRANT
E info@binnenstadkampen.nl
OPMAAK WIJKKRANT
Nico van Maastricht
T 06 44864755
E nico@vanmaastricht.com
W www.vanmaastricht.com

Van de penningmeester
Het jaar is bijna ten einde en dan wordt
het voor de penningmeester van de Wijkvereniging binnenstad Kampen weer tijd
om de laatste rekeningen te betalen. Traditiegetrouw ligt dan het jaaroverzicht, van
de vereniging, vanaf 2 januari klaar om
gecontroleerd te worden door de kascommissie. Ieder jaar rond deze tijd zijn een
wisselend aantal leden nog niet toegekomen aan het overmaken van de contributie
en dat heeft vrijwel nooit te maken met

niet willen, maar gewoon vergeten. Mag ik
u allen vragen de gelijkblijvende contributie, minimaal €10,- per jaar, in januari over
te maken op NL81RABO0331238853? Graag
onder vermelding van uw lidnummer of
postcode en huisnummer.
Duiten & Zakjes
Verder wil ik u nog even attenderen op
Duiten & Zakjes! Bij een groeiend aantal
ondernemers in de gemeente Kampen

ontvangt u Duiten. Deze Duiten kunt u sparen voor uw vereniging, dus ook voor de
Wijkvereniging. Voor de vereniging zijn ze
€ 0,17 waard. Wilt u de Duiten aan de Wijkvereniging geven gooit u ze dan bij één
van de bestuursleden in de brievenbus of
bij het wijkgebouw (in een enveloppe tav
de Wijkvereniging) aan de Buiten-Nieuwstraat 51-53. En als u ons mailt ( info@binnenstadkampen.nl ) maken we graag een
afspraak om ze bij u af te halen.
Waar spaart de wijkvereniging voor?
Daar zijn we nog niet helemaal uit. Wat
tijdens de laatste bestuursvergadering
werd geopperd was: “digitaliseren van het
archief”.
De wijkvereniging huurt op dit moment
365 dagen per jaar een locatie van de gemeente. Terwijl we er maar beperkt gebruik van maken. Dit zal in de nabije toekomst veranderen, de Wijkvereniging zal
dan waarschijnlijk een ruimte gaan huren,
alleen voor de dagdelen dat we er gebruik
van maken. Ons archief zal daarom opgeslagen moeten gaan worden. Waarbij het
aan het oog onttrokken word. Daarom leek
het ons goed om zeker de bijzondere dingen: zoals bijvoorbeeld wijkkranten vanaf
1975 (!) in te scannen en (eventueel) te
publiceren. Dat scannen kost geld, en uw
Duiten kunnen ons helpen die kosten beperkt te houden.
Bedankt voor uw steun en hele fijne feestdagen toegewenst.
Met vriendelijke groet,
De (interim) Penningmeester.
Nardus Koster
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