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Gezamenlijke actie van gemeente en wijkvereniging

Stokrozenproject succesvol

Bij de start in mei 2012 had het team nog geen
vast onderkomen in de wijk, maar sinds 1 no-
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wijkvereniging en uiteraard de lokale pers. Wethouder Ekker toonde zich enthousiast over het
initiatief van de wijkvereniging en sprak van een
‘welkome aanvulling in het straatbeeld’. De twee
zaterdagen erop werden in totaal vijfhonderd(!)
stokrozen ... [lees verder op pagina 5]

Bregittenkwartier Aan Zet
In het Bregittenkwartier is alweer meer dan
een jaar het Bregittenkwartier Aan Zet team
aanwezig. Dit is een team waaraan mensen
van meerdere organisaties* deelnemen.
Samenwerken staat centraal in dit team.
Samen als collega’s van verschillende organisaties, maar ook samen met de bewoners
van het Bregittenkwartier. Voor het team èn
de bewoners een nieuwe manier van werken, waarbij dat wat in de buurt leeft uitgangspunt is.

verder in dit nummer

4 Nog dit jaar 		
Natuurspeelplaats

Het stokrozenproject dat de Wijkvereniging
Binnenstad opstartte met het geld van het
Buurtbudget van de gemeente Kampen is
een groot succes geworden; twee zaterdagen lang trokken vrijwilligers van de Wijkvereniging door de Kamper binnenstad gewapend met compost, bamboestokken en
uiteraard stokroosstekjes. Een paar maanden later blijkt het effect van die actie; her
en der bloeien de stokrozen. Een project dat
naar meer smaakt!
De vrijdagmiddag voorafgaand aan de ‘distributiezaterdagen’ stak penningmeester Nardus Koster samen met wethouder Martin Ekker de handen uit de mouwen aan de Cellebroedersweg.
Daar werden de eerste twee stokrozen geplant,
onder het toeziend oog van overige leden van de

editie
zomer
2013

vember 2012 ‘woont’ het team in Rozenstraat 23.
Hier is iedere dag op een vaste tijd iemand van
het team aanwezig. Iedereen kan hier binnen
lopen met vragen op allerlei gebied, maar ook
met ideeën voor de buurt (of stad.)
Samen wordt gekeken wat nodig is om antwoorden op de vragen te krijgen en ideeën uit te voeren. Samen met u zoeken we naar een oplossing.
Vaak blijkt dat u als vragensteller meer zelf kunt
bijdragen aan de oplossing dan u zelf dacht!
Verschillende leden van het team zijn actief in
contact gegaan met bewoners in de wijk. In een
aantal ... [lees verder op pagina 8]
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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

Groenestraat 148
8261 VL Kampen
tel.: 038 - 333 06 78
fax: 084 - 746 92 54
mob.: 06 - 15 24 61 76
info@bouwbedrijfcoupe.nl
www.bouwbedrijfcoupe.nl

Simon Coupe

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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Voorwoord door Nardus Koster, interim voorzitter

Zomer, stokrozen en zitten
Als u deze wijkkrant in handen heeft, zit uw zomervakantie
er waarschijnlijk al weer op. Terugkerend van de Costa, de
caravan of de camping heeft u ze ongetwijfeld zien staan;
de stokrozen die dankzij deze Wijkvereniging Binnenstad de
Kamper binnenstad opfleuren. Honderden werden er dankzij onze enthousiaste vrijwilligers verspreid, en veel van die
nieuwe aanplant staat inmiddels in volle bloei. We mogen
gerust spreken van een succes!

mail ons uw bijdrage, zoals vele betrokken Kampenaren u al voor
gingen. In deze krant leest u onder andere bijdragen van historicus
Jaap van Gelderen over de beroemde Stolpersteine in onze binnenstad en uiteraard de nodige informatie van wijkagent Henri Maurer.
Nog even terugkomend op onze stokrozenactie; die werd mede
mogelijk gemaakt dankzij het zogenaamde ‘buurtbudget’ van de
gemeente Kampen. Een potje waarmee we, mits we aan strenge
voorwaarden voldoen, leuke dingen kunnen doen om de binnenstad leefbaarder te maken. De gemeente kon onze stokrozenactie
wel waarderen, wat ook wel mag blijken uit het feit dat wethouder
Ekker bereid werd gevonden om de eerste stokrozen te planten. Naar aanleiding van dit succes hebben we besloten om opnieuw een beroep te doen
op dat buurtbudget, en zijn uitgekomen op de zogenaamde ‘social sofa’. Een prachtig initiatief, waarmee de saamhorigheid in een buurt een belangrijke boost wordt gegeven. De opzet is even eenvoudig
als geniaal; bij een bedrijf in Tilburg bestellen we
een grote, betonnen bank die we samen met buurtbewoners voorzien van een prachtig mozaïek. Na
voltooiing vormt de social sofa een ontmoetingsplaats in de buurt,
waar iedereen even op plaats kan nemen voor een praatje of om
gewoon even van het zonnetje te genieten. Voor het zover is, hebben
we nog een paar dingen nodig; geld, handige handjes en een plek
waar we in een paar maanden tijd die bank kunnen voorzien van
een mozaïeklaag die we zelf mogen ontwerpen. Misschien bent u
wel een ondernemer in de Kamper binnenstad die dit initiatief een
warm hart wil toedragen. Misschien bent u wel handig, en ziet u het
wel zitten om samen met andere binnenstadbewoners die bank te
gaan bewerken. En; misschien heeft u wel een plekje in een schuur
of berging waar we in de herfst of winter van dit jaar die bank kunnen versieren. Een locatie in de binnenstad zou prachtig zijn, en bij
voorkeur op de begane grond; een social sofa weegt namelijk kaal
alleen al zo’n vierduizend kilo… En mocht u nog een idee hebben
waar we die bank neer kunnen zetten, dan horen we dat ook graag.

Bijna dagelijks krijgen we via onze facebook-pagina en onze website foto’s binnen van enthousiaste stokrooseigenaren die hun kweek
laten zien. Mocht u mooie foto’s hebben, we plaatsen ze graag op onze site of in een andere editie van
deze krant! Kijk voor de lol eens op www.wijkverenigingbinnenstad.nl of zoek ons op op facebook.
Als u dan toch op onze website zit, neem rustig een
kijkje en overdenk wat u voor uw eigen woonomgeving kunt doen. De Wijkvereniging is nog altijd
op zoek naar creatieve, enthousiaste en betrokken
binnenstadbewoners voor het bestuur van onze
club. Mensen die geen blad voor de mond nemen, maar zich in
willen zetten voor een nog leukere binnenstad. We zoeken nog bestuursleden, adviseurs en sinds het vertrek van onze vorige voorzitter Aad Meure ook nog een nieuwe voorzitter – reden waarom
ik, Nardus Koster de penningmeester, u vanaf deze plek mag begroeten in plaats van het vertrouwde voorwoord van Aad. Heeft u
ideeën, plannen en nog een paar uur vrije tijd over? Wij bieden u
gezelligheid, een warm welkom en de mogelijkheid om problemen
en mogelijkheden in de mooiste binnenstad van Nederland aan te
pakken. Doen dus! Ook als u het niet ziet zitten om bestuurslid te
worden, bent u van harte welkom om eens te informeren wat u
voor de wijk en de Wijkvereniging zou kunnen betekenen; ‘handjes’
voor nieuwe projecten (zie hieronder) zijn altijd welkom!
Mocht u trouwens ook een bijdrage willen leveren aan deze wijkkrant, dan bent u ook van harte welkom! Klim in de pen en stuur of

Voor al deze, en alle andere bovenstaande vragen kunt u contact
met ons opnemen via de – door onze ontwerper Nico van Maastricht opgeknapte website - www.wijkverenigingbinnenstad.nl of
via info@wijkverenigingbinnenstad.nl. Wie weet ontmoeten we
elkaar het komend voorjaar wel op de social sofa ergens in de stad!

Wijkvereniging
Binnenstad
Kampen nu ook
op facebook!

NARDUS KOSTER

Penningmeester Wijkvereniging Binnenstad.
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Nog dit jaar Natuurspeelplaats
De aanleg van de Natuurspeelplaats waarvoor de Stichting Natuurspeelplaats Kampen zich al enkele jaren inzet, gaat dit jaar
van start. Op het voormalige terrein van ‘De Enk’ wordt begonnen met de infrastructuur en daarna worden de waterspeelplaats, de boomhut met doolhof, de bloemen en fruit pluktuin
en het amfitheater gerealiseerd. Van ATK-RTK-KOFFERBAK en
WEEVER bouw B.V. heeft de stichting een heuse Pipowagen
gekregen, en die wordt uiteraard ook geplaatst dit najaar.
Kinderen natuur laten beleven
De Stichting Natuurspeelplaats Kampen is al vanaf 2010 bezig met
de voorbereidingen. “Door de economische omstandigheden heeft
dit langer geduurd dan verwacht, maar we hebben doorgezet en de
Natuurspeelplaats gaat er komen.” De Stichting Natuurspeelplaats
Kampen gunt kinderen de beleving van de natuur. Ieder kind heeft
daar recht op. Wat is er nou spannender dan met vriendjes rondstruinen door bossen en parken, hutten maken, bramen plukken en
dieren besluipen? Het ‘scharrelkind’ – een jaar of twintig geleden
nog zo’n normaal verschijnsel – is volledig uit beeld geraakt.

niet om ze iets te leren, maar uitsluitend om de natuur te ervaren.
Zand voelen, met water bezig zijn, zelf muurtjes maken met klei en
met leem, kortom natuurlijk bezig zijn. Dat is onze doelstelling, ze
die dingen laten doen en ervaren die vroeger zo gewoon waren,
zoals slootje springen achter het huis. Daarnaast krijgt Kampen er
een recreatieve mogelijkheid bij die laagdrempelig is en bestemd
voor alle kinderen.”

Breed gedragen
Mooie jeugdherinneringen maken je bewuster van de natuur.” De
elementen aarde, lucht, vuur en water krijgen een plek in de natuurspeelplaats. Maar ook spel elementen ontbreken niet. “Studenten Bouwkunde van Windesheim hebben het ontwerp en de tekeningen gemaakt voor de boomhut”, legt secretaris Riki van Dorp
uit. “En het leuke is dat zij zelfs daarmee een wedstrijd hebben
gewonnen. Van Dorp en IJkhout merken dat de natuurspeelplaats
breed wordt gedragen. “Nu we echt gaan beginnen, zal het enthousiasme alleen maar toenemen. Dat enthousiasme heeft weer
een zuigende werking op anderen.”

Contact met natuur
Een belangrijke doelstelling van Stichting Natuurspeelplaats Kampen is kinderen en jongeren uit de stad in contact te brengen met
de natuur. Daarnaast moet de natuurspeelplaats een ontmoetingsplek worden voor alle inwoners van alle leeftijden en alle rangen
en standen uit de omliggende wijken. Een ieder mag een bijdrage
leveren om kinderen spelenderwijs de natuur te laten ontdekken
via activiteiten zoals verhalen vertellen, ‘ontdekkingsreizen’, een
maandelijkse ‘markt’ en samen dingen bouwen. Bovendien staat
de Natuurspeelplaats ter beschikking voor andere stichtingen, verenigingen en scholen om hier activiteiten te ontplooien.

Slootje springen
“We moeten de natuur terugbrengen naar de kinderen. En dan

Gemeente maakt werk van paaltjes
Enkele bewoners spraken op de wijkbijeenkomst van 14 mei
in het gemeentehuis hun bezorgdheid uit over de plaatsing
van diverse verkeerspaaltjes. Er is een toenemend aantal ongelukken met fietsers en paaltjes. Het beleid is om zo min
mogelijk van dit soort paaltjes te plaatsen, maar tegelijk zijn
ze nodig om (sluip-)verkeer uit bepaalde gebieden te weren.

de daadkracht van de gemeente: “Er staat sinds vanochtend een
paal naast de woning. Dat heeft de gemeente razendsnel gefikst.
Dit is een goede buffer die eventuele klappen opvangt. Ook zijn
er paaltjes verwijderd; aan het einde van de Karpersteeg, parallel
aan de Karpersteeg. De steeg is nu aan de beide zijden toegankelijk. Qua doorgang hulpdiensten niet handig. Daarvoor zijn we
nog in contact met de verkeersadviseur. Vooralsnog verloopt dat
contact heel goed.”
De Wijkvereniging is blij met zo’n soepele samenwerking tussen
gemeente en bewoners!

De aanwezige ambtenaren hebben goed geluisterd naar de praktijkervaringen van bewoners en razendvlug op wijzigingen aangebracht. Zo berichtte o.a. Manon van Leeuwen enthousiast over
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Slooproute Margaretha ongewijzigd
tijdens tweede fase nieuwbouw
Uit overleg tussen de Wijkvereniging, Gemeente Kampen,
Delta Wonen, de OVK, hoofdaannemer Van Wijnen en de
Politie is gebleken dat de aan- en afvoerroute van de ‘eerste
fase’ goed heeft gefunctioneerd. Alle betrokkenen zijn het
er over eens dat zo’n groot project in een krappe binnenstad
altijd overlast zal geven. Er moet een gigantische hoeveelheid bouwmateriaal en -afval met groot materieel verplaatst
worden. Daarbij worden straten gestremd, parkeerplaatsen
bezet en een flinke hoeveelheid trillingen veroorzaakt. De
genoemde route is uiteindelijke de minst overlast gevende
gebleken. Daarom blijft de route via de Burgwal en de Kennedylaan ongewijzigd tijdens zowel de sloop als bouw van
de ‘tweede fase’.

verkeer, met uitzondering van een kort moment tijdens de sloop
van de voorgevel. Op dat moment geldt ook weer de oude situatie
voor het laden en lossen in de Hofstraat. Medio november wordt
begonnen met de tweede fase van de nieuwbouw.
Het beweegbare bouwhek op de Burgwal is een aantal meters
verplaatst. Daardoor ontstaat een doodlopend stuk wanneer het
hek gesloten is. Het streven is daar zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden. De Burgwalstraat is inmiddels volledig ingericht
en mag zoals u wellicht gemerkt heeft, alleen vanaf de Burgwal
ingereden worden.
Mocht er onverhoopt toch schade of buitensporige overlast ontstaan, dan kunt u dat melden bij de Wijkvereniging. Die zal meenemen in het overleg met de overige partijen.

De sloop zal tot november duren. De Burgwal is dan open voor

[vervolg van pagina 1] Stokrozenproject succesvol
... geplaatst bij leden van de wijkvereniging die hun voorkeur
kenbaar maakten door de wijkkrant voor het raam te plaatsen.
Voor volgend jaar hoopt de vereniging de actie door te zetten,
wellicht ook met andere plantensoorten. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld kleine fruitbomen of aardbeienplantjes. Een smakelijke
Kamper binnenstad zal het dus worden!
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De laatste tien st
… werden gevlijd op vrijdag 5 juli in de ochtend. In begin september zal
de allerlaatste worden gelegd voor het nieuwe raadhuis van Kampen. Voor
Hendrik Bos, lid van de gemeenteraad (voor de Christen-Democratische
Unie, niet te verwarren met de huidige Christen-Unie), die gearresteerd
werd omdat hij en zijn vrouw een joods echtpaar verborgen hield in hun
huis op Zuid. Bos werd naar Buchenwald gezonden en vandaar geplaatst
in een van die beruchte buitencommando’s, waar hij rond 31 januari/1 februari 1945 de dood vond.
Dit wordt dus nummer elf. In totaal zijn er dan 46 gevlijd door de kunstenaar Gunther Demnig (die tot op heden 40.000 steentjes legde in Europa).
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De openingssessie vond plaats in het gastvrije
Frans Walkate Archief (onderdeel van het SNSarchief moet ik er nu bij zeggen). Hier mag wel
verteld worden dat in maart 1944 de toenmalige
beheerder mr Joan Ennema gastvrijheid verleende aan de (joodse) journalist Wolf van der
Hoeden uit Kampen (die een oproep had gekregen zich te melden voor een werkkamp, hij
was gemengd-gehuwd, en daarom niet eerder
opgeroepen). Een weinig bekend verhaal. De
stoet die was opgekomen, liep eerst naar de
Geerstraat 25, hier woonde de familie Hefter
(vader, moeder, zoon) uit Berlijn, van oorsprong
een Roemeens-joodse familie. Gevlucht na de
Kristallnacht, november 1938, naar het weinig
gastvrije Nederland (!), kreeg Kampen de eer
toegewezen hen te huisvesten (in 1940), dat wil
zeggen: zij vielen geheel onder de verantwoor-

Om nooit te vergeten
In afwachting van de laatste adem
Werden gedachten als vlinders
Door de wind weggewaaid.
Met niet uitgesproken woorden
Vervloekten de stemmen het noodlot
En verdwenen in de duisternis
Op een moment leek alles,
Behalve herinneringen,
Stof en as te worden, net als in het begin.
Gelukkig waren er ook
Die aan magere Hein ontsnapten
Om het gedoofde vuur opnieuw aan te steken.
Wij, hun nakomelingen zorgen ervoor
Dat de namen en daden der gevallenen
Nooit of te nimmer in de vergetelheid raken.
Gedicht: Mladen Cosic
Uit: ...tot hier; en dan verder...
uitgave van: Cares, vluchtelingen en migrantenwerk

Foto: Tekampen.nl (Ernst Hupkes)

truikelstenen…
delijkheid van de intussen piepkleine Joodse Gemeente Kampen (voorzitter Sam Boektje). Marian Stoffer van de Stichting Vluchtelingenwerk
(aan de Vloeddijk) had in het FWA het werk voor
de huidige vluchtelingen toegelicht (wist u dat
de Stichting reeds 25 jaar bestaat?), terwijl hier
in de ‘gezelligste’ straat van Kampen (vind ik),
een vluchteling-stadgenoot een gedicht zei, heel
treffend. Toen was de beurt aan de steentjes
voor vier leden van de familie Van Gelderen uit
de Hofstraat.
Albert van Dijk (1924), geboren bij de Bongerd,
bracht in deze omgeving een flink deel van zijn
jeugd door. Een centje bijverdienen bij oom Duitman, een kleine koeboer of bij oom Berend-Jan
Schilder, een stalhouder naast de koffiefabriek
van Kanis & Gunnink (een heerlijke vermenging

van geuren). Hiertegenover woonden, Hofstraat
69, de broers Maurits en Arie van Gelderen, handelaars in porselein en steengoed. Ab bezocht
de ‘Treepschool’ aan de Boven Nieuwstraat,
waarvan een lokaal uitzag op Hofstraat 59, waar
het echtpaar Mozes en Vrouwtje van Gelderenvan Raalte woonde, hij was ‘de lapjesjood’. Van
Dijk had hen allen goed gekend en was zo als
‘ooggetuige’ de aangewezen man nog eens voor
hen te spreken: hoe zij aan de vooravond van de
sabbat naar de ‘Jodenkarke’ wandelden door de
Morrensteeg en verder, vergezeld van Koos Vos,
de borstelmaker, uit de Nieuwstraat. Hoe Ab afscheid ging nemen van de broers toen hij hoorde dat zij waren opgeroepen voor 15 juli 1942
(als eersten); hoe hij mee was gelopen naar de
trein waar zij in een goederenwagon moesten
instijgen om in... [lees verder op pagina 8]
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[vervolg van pagina 7] De laatste tien struikelstenen…
... Zwolle op te gaan in een groter transport van de getekenden
(de ster). Hoe hij ooggetuige was geweest van het lot der Joden in
de Duitse concentratiekampen, hij zelf werd immers als ‘lastige’
jongen afgeschoven naar Duitsland om in Buchenwald en Dora
terecht te komen. Zijn verhaal werd ‘ingedronken’ door kleinzoon Maurits Wetters van het echtpaar Van Gelderen (geb.1927 in
Nederlands-Indië, een overlevende van de Japanse kampen), en
door twee achterkleindochters en drie achterachterkleinkinderen.
Dit echtpaar hoorde begin april 1943 tot het laatste groepje Joden
dat werd weggevoerd uit onze stad. In het (verdwenen) pakhuis
van de broers Van Gelderen – nu de garage van een slager annexcateringbedrijf, speelde Wim Leidekker klarinet, een melodie van
weemoed en vreugde: Arie was klarinettist in een (klassiek) kamerorkest in de stad, Semper Crescendo; hij stimuleerde jongelui
(zeg maar: jongens uit het volk), door hen les te geven in het
lezen van muzieknoten en bij het eerste spelen.

Een wandeling, het weer hielp heerlijk mee, vanuit de Oudestraat
door de Houtzagerssteeg, de Meeuwenbrug over, langs de Albert
Heijn (de oude Bongerd), het oversteken van de Ebbingestraat,
de Flevoweg op, rechts voorlangs het hertenkamp, het oversteken
van de Oranjesingel, de Louise de Coligny in, eerste straat rechts,
eerste huis links: Emmastraat 2. Hier woonde de familie Van der
Horst, drie dochtertjes, een kind op komst toen de vader werd gearresteerd. Scheepstra benadrukte het belang van ‘Jacques’ voor
de organisatie van het verzet. Hij had een vooruitziende blik, verzamelde fondsen, dacht na over hoe na afloop van de oorlog hulp
geboden kon worden aan de ‘nagelaten’ betrekkingen, en meer.
In de kring stond een dochter, omringd door familie en door de
andere families, de naaste betrekkingen, en de verdere belangstellenden. Er is geen graf op een Erebegraafplaats voor hem, de
mannen die in Vught werden gefusilleerd werden verbrand, er
rest een grote hoop as. Dit steentje, merkte de spreekster op, is
het bewijs dat hij leefde, hier aan de toenmalige rand van het
oude Kampen, onder ons. In stilte werd hij herdacht, een duif
maakte van de stilte een gelegenheid door met gekoer haar respect uit te zingen.

Nu liep de stoet door, over de Plantage naar de ingang van het
voormalige Raadhuis van Kampen aan de Oudestraat. De laatste
drie struikelstenen werden gelegd voor drie verzetsstrijders. Joke
Scheepstra, betrokken bij het werk van de Stichting ‘40-’45, hield
de korte toespraken. Marinus Post wordt herdacht bij de linker pilaar van de ingang: zijn woning, de boerderij in het Onland, ging
immers in juli1943 in vlammen op, aangestoken door de Duitsers
en hun handlangers. Post was een van de eersten die actief in
verzet kwam, werkte min of meer als eenling, al vroeg zag hij in
dat het voor de Joden fout zou gaan. Een steen voor Hilbert van
Dijk op Oudestraat 153-155, een dynamisch zakenman (bakkerij,
catering), eert de verzetsman van allure die hij was, hij stond
mede aan de wieg van de LO/LKP, de Landelijke Hulp Onderduikers en de Landelijke Knokploegen. Dat gold ook voor de derde
die op 5 juli werd geëerd, Izak van der Horst, kantoorklerk bij
Notaris Bloys van Treslong (IJsselkade bij de Karpersteeg). Toch is
hij de minst bekende van de vier verzetslui die het Kamper Comité
Struikelstenen wilde eren: naast Dr R.J. Dam (2011) en de twee
boven genoemden.

JAAP VAN GELDEREN

[vervolg van pagina 1] Bregittenkwartier Aan Zet
... straten zijn huisbezoeken gedaan. Uit deze contacten blijkt dat
veelbuurtbewoners met plezier in het Bregittenkwartier wonen.
Daarnaast blijkt dat er meerdere mensen in de wijk zijn met dezelfde ideeën. Die mensen hebben wij met elkaar in contact gebracht. Hieruit zijn al verschillende initiatieven ontstaan.
Meerdere mensen in de wijk lieten horen dat ze de wijk graag
wat netter zouden willen zien. Vanuit deze wens heeft een aantal
van hen in maart jl. een opschoonactie georganiseerd. Er is opgeruimd en in een aantal straten werd gezamenlijk geveegd.

plannen voor een tuin tegen de muur aan de parkeerplaats van
het RIBW. Verder willen verschillende mensen samen een eetgroep oprichten. Dit zal in september a.s. vorm gaan krijgen.
Eén van de bewoners heeft zelf initiatief genomen de muur bij de
speeltuin op te knappen. Op een mooie zomeravond hebben een
paar bewoners er goed oplos gekwast. De muur ziet er nu weer
FRAAI uit.
Wilt u ook MEE DOEN aan één van de genoemde initiatieven of
heeft u andere ideeën, suggesties, vragen of zorgen? Dan bent u
WELKOM in Rozenstraat nr. 23. Mailen mag natuurlijk ook naar:

Ook is er een groep mensen die zich bezig houdt met het ontwikkelen van stadstuinen. In het Bregittenkwartier zijn er al serieuze
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Van uw wijkagent
Als u dit leest, is voor de meesten de vakantie al weer voorbij. De tijd gaat snel. In die tijd zullen tal van evenementen
hebben plaatsgevonden in onze mooie binnenstad. Denk
daarbij aan o.a. De mooiste dag “Live Life” maar ook niet
te vergeten de Kamper Ui(t)dagen. Een aantal evenementen
waar wij als politie ook de nodige inzet aan hebben geleverd. Laten we hopen dat alles goed zal/is verlopen en wij
met elkaar een visite kaartje hebben kunnen afgeven voor
onze stad. Wij zullen in ieder geval er ons best voor doen.

Regiopolitie IJsselland, betekende dat wij samen gingen met de
regio’s Twente, Noord-Oost Gelderland (Apeldoorn e.o), Gelderland-Midden (Arnhem e.o) en Gelderland-Zuid (Nijmegen e.o) Al
deze 5 regio’s werden samengevoegd tot de Eenheid-OOST. De
grootste eenheid in Nederland.
Wat betekent dat nu voor een stad als Kampen en voor een wijk
als de Binnenstad?
Kampen heeft op dit moment 5 wijkagenten. Die elk hun eigen
wijken hebben. Zo ben ik dus uw wijkagent van de Binnenstad
en ook van de wijk Zuid-Bovenbroek. De Minister van Justitie heeft aangegeven dat de
wijkagent een van de sleutelfiguren binnen
de Nationale Politie moet zijn. (Dat wisten de
wijkagenten zelf al heel lang hoor) Daarom
zal er per 5000 inwoners een wijkagent
moeten zijn, die ook nagenoeg volledig voor
de wijk beschikbaar is. Dat zal voor ons dus
inhouden dat het aantal wijkagenten voor
Kampen zal worden uitgebreid. Hoeveel er
dat gaan worden en wanneer die erbij komen is op dit moment nog niet bekend. Dat
is nu allemaal in ontwikkeling, zoals ze dat zo
mooi noemen.
Het bureau in Kampen zal ook niet verdwijnen, daar zal niets in veranderen. De ondersteunende diensten en administratie e.d. zal meer worden samengevoegd. Daar is meer efficiëntie in te behalen.

Nationale politie.
In een van mijn vorige bijdragen in de wijkkrant, heb ik aangegeven om eens iets meer
te vertellen over de Nationale Politie. Ik zal u
dan nu ook proberen iets daarover te vertellen.
Tot 1994 hadden we de Rijks- en Gemeentepolitie in Nederland. In het kort gezegd. De
Rijkspolitie op het platteland en de gemeentepolitie in de stad. Vanaf dat moment werden
deze korpsen samengevoegd en ging men op
in Regio’s. De gemeentepolitie Kampen werd
onderdeel van de Regiopolitie IJsselland, met
o.a. Steenwijk, Zwolle, Deventer en Hardenberg. In Nederland waren 26 regio’s en het
Korps Nationale Politie Diensten (KLPD) hier
vielen o.a. de spoorweg politie, water politie en de controle op de
snelwegen onder. Omdat al deze korpsen op hun eigen manier
werkten en uitwisseling door o.a. verschillende computerprogramma’s moeilijk was, ontstond bij de politiek de wens om te
komen tot Één Nationale Politie. Op 1 januari 2013 was dit een feit.

In de binnenstad zult u mij en mijn collega’s dus gewoon blijven
tegenkomen, in de auto, op de fiets of lopend in de wijk. Daar zal
dus niets aan veranderen. Mijn collega’s en ik blijven ons optimaal
inzetten voor uw veiligheid. En hopen daar met u veel in te kunnen
samenwerken. Want de politie kan het niet alleen. Met overleg en
begrip voor elkaar bereik je altijd meer, dan naar elkaar te wijzen.
En natuurlijk snap ik best dat u soms iets anders van de politie
verwacht, maar nogmaals wij kunnen niet alles. Maar laten we
elkaar dan opzoeken en de dingen bespreken. Als wijkagent sta ik
open voor een ieder in de wijk. En ben altijd bereid om samen met
u naar oplossingen of mogelijkheden te zoeken.

Om te komen tot die Nationale Politie, moesten dus verschillende
regio’s samengevoegd worden tot nieuwe ‘Eenheden’ Voor de

bregittenkwartier@gmail.com
organisaties*:
Gemeente Kampen, De Kern, RIBW, Icare, IJsselheem, Delta Wonen, MEE IJsseloevers en Stichting Welzijn in Kampen en Travers
zijn een samenwerkingsverband aangegaan om op een nieuwe
manier in wijken te gaan werken. Nieuw is dat de BUURT centraal staat, dat wil zeggen, de kracht van de buurtbewoners, hun
initiatieven en ideeën worden als uitgangspunt genomen voor
het nieuwe werken. Er zijn twee Buurt Aanzet Teams die hiervoor proefdraaien, één in Kampen in het Bregittenkwartier en
één in Zwolle-Zuid.

Op vele manieren kunt u met mij in contact komen, persoonlijk
in de wijk. Via het landelijke telefoonnummer 0900-8844 of per
mail; henrimaurer@ijsselland.politie.nl en volgt u mij al op twitter; wa_kampen04
Met vriendelijke groeten,
HENRI MAURER, uw
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wijkagent

Bakhuis herbouwd Nieuwe website
Wijkvereniging
Kinderboerderij Cantecleer heeft weer een bakhuis; nadat het
gebouwtje in maart dit jaar door brand werd verwoest, heeft eigenaar Hanjo IJkhout niet stil gezeten. Deze zomer werd er een
nieuw bakhuis geplaatst, van waaruit onder andere ijsjes worden
verkocht en waar pizza’s kunnen worden gebakken. De daders die
in het vroege voorjaar het oude bakhuis in brand staken hebben
zich overigens nog niet gemeld.

De wijkvereniging heeft onlangs haar nieuwe website gelanceerd. Veel actuele zaken worden via de facebookpagina behandeld, maar er is nog steeds behoefte aan een aantal functies die
daar niet onder te brengen zijn.
Recent toegevoegd is de pagina met ‘interessante links’, zoals
‘Wat Was Waar?’, een verbluffend goed gedocumenteerde site
met een compleet historisch overzicht van elk pand, elk perceel,
gebied en object in Kampen, IJsselmuiden en de rest van Nederland. Heel toegankelijk met veel doorklik-links.
Ook de moeite waard is de ‘Zonnekaart van Kampen’. Als u wilt
weten of uw huis geschikt is voor zonne-energie, tik dan een
adres in en u ziet in een oogopslag of uw huis geschikt is, wat de
opbrengst zal zijn, na hoeveel tijd uw investering terugverdient is,
zelfs de CO2 reductie wordt voorberekend.

www.wijkverenigingbinnenstad.nl
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Colofon
WIJKVERENIGING BINNENSTAD
Buiten Nieuwstraat 51-53			
8261 AR KAMPEN
			
E info@binnenstadkampen.nl
W www.binnenstadkampen.nl
www.facebook.com/binnenstadkampen
Rabobank nr. 331238853

Word lid van
Wijkvereniging
Binnenstad!

DAGELIJKS BESTUUR
voorzitter: vacant

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

Nardus Koster penningmeester
E nardus.koster@zonnet.nl
Jeroen Linderhof secretaris
E jcclinderhof@gmail.com

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. Zo voert het, o.a. in het kader van
stadsvernieuwing, overleg met de gemeente, woningeigenaren en instellingen. Bijvoorbeeld omtrent de nieuwbouw van Myosotis en de planvorming
voor de Bovenhavenstraat.
Ook heeft de vereniging in opdracht van aanwonenden het voortouw genomen om trillingsmetingen van verkeersbewegingen te laten doen en bewoners gesteund bij de totstandkoming van een gedoogde coffeeshop.
Verder spant de vereniging zich in voor een goed contact met en tussen wijkbewoners, bijvoorbeeld dmv. het wijkFORUM. En natuurlijk houdt de vereniging
haar leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen dmv. deze wijkkrant!
Naam

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
René de Ruiter
E ahderuiter@versatel.nl

Adres
Postcode

Hendrik Jan Riesebos
E hj.enmarita@12move.nl

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

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: Rabobank 331238853
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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

Kort
nieuws
Vodafone zet
Oudestraat op z’n kop
De opening van een nieuwe
Vodafone-winkel aan de Oudestraat had begin mei nogal
wat voeten in de aarde; de
openingsaanbiedingen trokken
liefhebbers van heinde en verre, en op de eerste openingsdag zorgde dat voor chaotische
taferelen tussen de dranghekken. Zo chaotisch zelfs dat politiekorpschef Pieter van der
Linden in eigen persoon op
een stoel klom om de menigte
toe te spreken en te manen tot
meer orde in de rij. Inderhaast
zette Vodafone een nummertjessysteem op om de klanten
op afroep van dienst te kunnen zijn, de dagen erop was
de chaos minder dankzij datzelfde nummertjessysteem en
het inhuren van een particulier
bewakingsbedrijf dat de zaken
stevig in de gaten hield.

Kroningsdeksel op het Koeplein
Het Koeplein werd deze zomer voorzien van een bijzonder putdeksel; een zogenaamd ‘Kroningsdeksel’, voorzien van de afbeeldingen van onze nieuwe koning en koningin. Geen financiële uitspatting van de gemeente Kampen overigens, maar een kadootje
van het bedrijf Aquafix uit Mijdrecht, dat de troonswisseling op
die manier wilde vieren. De gemeente nam het presentje aan,
en plaatste het deksel op een al bestaande put op het Koeplein.
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