WIJKVERENIGING BINNENSTAD

WIJKKRANT BINNENSTAD
Leefbaarheid binnenstad Kampen krijgt impuls van de provincie

Initiatief voor Social Sofa’s
ondersteund met subsidie
De wijkvereniging maakt zich al geruime tijd
sterk voor de leefbaarheid en vergroening
van de binnenstad van Kampen. Als vervolg
op de stokrozenactie, waarin leden van de
wijkvereniging twee stokrozen aangeboden
kregen, nodigen wij nu alle binnenstad bewoners uit om actief een steentje bij te dragen aan het realiseren van het Social Sofa
project.
Wat is Social Sofa?
Het idee voor deze bank is ontstaan nadat er in
de Tilburgse politiek werd gesproken over de sociale verkilling waaraan steden ten prooi lijken
te vallen. Het project wil mensen op een actieve
manier met elkaar verbinden, met als doel een
gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen
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Voorbeeld van een Social Sofa bij basisschool
De Petteflet in Tilburg
voor het welzijn van de binnenstad. Het Social
Sofa project is een groot succes en er staan inmiddels honderden sofa’s in Nederland.
[lees verder op pagina 4]

Wijkvereniging inventariseert
klachten Margaretha
Van verschillende kanten bereiken ons klachten
over verkeersoverlast nu de sloop van de 2e fase
van de herbouw van Margaretha is ingezet. Er
is regelmatig overleg tussen de gemeente, Delta
wonen, de politie, de wijkvereniging en sloopbedrijf Weever en aannemer Van Wijnen om
de overlast te beperken. Laatstgenoemden zijn
zonder meer van goede wil om daar aan bij te
dragen, maar in de praktijk gaat niet alles zoals je zou willen. Voor een goede beeldvorming,
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en teneinde enkele pijnpunten weg te kunnen
nemen, willen wij samen met de gemeente de
klachten inventariseren.
Meld ons wát er precies gebeurd, wáár dat gebeurd en hoe vaak.
Reageren kan via info@binnenstadkampen.nl
of schrijven naar Wijkvereniging Binnenstad,
Buiten Nieuwstraat 51-53, 8261 AR Kampen.
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Herinrichting Ebbingestraten
10 Stadslandbouw en
vergroening binnenstad
12 Kort nieuws

Adverteren
kost
weinig en
heeft veel
bereik
Download het informatieblad
op www.binnenstadkampen.nl
of mail naar
info@binnenstadkampen.nl

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

2

Voorwoord door Nardus Koster, interim voorzitter

Sociaal zitten
Min keer min is plus – weet u het nog van de lagere school? Rekensommetjes die in je hoofd blijven plakken, hoe oud je ook wordt. Negatief keer negatief is positief. Even twee negatieve uitdrukkingen bij
elkaar; banken en zitten. Want wie op internet zoekt op ‘bank’ komt
doorgaans alleen nog maar bij berichten uit over bankschandalen,
waarvoor de verantwoordelijke bankiers vaak lang
in de gevangenis moeten ‘zitten’. Ziedaar de twee
negatieven in dit verhaal; banken en zitten. Maar optimistisch als wij in de Kamper binnenstad zijn, voegen wij deze twee negatieven graag bij elkaar om te
komen tot een bijzonder positieve insteek; de Social
Sofa. Al eerder vertelde ik u erover op deze plek,
maar nu is het definitief; we hebben van de provincie
een subsidie gekregen om dit idee te verwezenlijken,
en in het nieuwe jaar gaan we er definitief mee aan
de slag! De Overijsselse gedeputeerde Boerman kwam ons onlangs
hoogstpersoonlijk feliciteren met onze geslaagde subsidieaanvraag,
en nam alvast een kussentje mee voor op de bank. We hebben de
gedeputeerde van harte uitgenodigd om als de banken klaar zijn een
keer bij ons te komen ‘zitten’!

Trouwens; dat mailadres mag u ook gebruiken als u nog een locatie
weet waar we die banken kunnen gaan inkleuren. Het liefst een locatie met een goede lichtinval (we willen graag zien wat we doen) en
we vinden het niet erg als het een duidelijk zichtbare locatie is (we
willen ook graag laten zien wat we doen!). Een leegstaand winkelpand zou ideaal zijn, het liefst met een grote etalageruit. En dan ook nog het liefst – we hebben een lang
verlanglijstje- op de begane grond; de banken wegen namelijk een paar honderd kilo per stuk….In de
zomer van 2014 hopen we samen met de gemeente
een mooie plek voor de banken te vinden, zodat we
elkaar in het zonnetje kunnen tegenkomen.

Maar wat zijn die ‘Social Sofa’s’ dan nou eigenlijk? Nou; niets meer
en niets minder dan loodzware, betonnen banken. Twee stuks, in ons
geval. We gaan ze in onze mooie binnenstad plaatsen, op plekken
waar mensen samen komen. In de hoop dat mensen er samen op
gaan zitten, en ze een ontmoetingsplek worden voor Kampenaren.
Maar, en nou komt het mooie; het idee achter de Social Sofa’s is dat
ze al ver voor hun plaatsing hun sociale schaduw vooruit werpen. De
banken worden namelijk ‘kaal’ aangeleverd; het is aan ons om ze
tot een Kamper ‘Social Sofa’ te maken! Daarom gaan we binnenkort
aan de slag met het ontwerp en de uitvoering. Met mozaïek gaan
we de banken kleur geven, samen met andere binnenstadbewoners.
We willen onder andere samen gaan werken met bewoners van het
nieuwe Margaretha (het eerste deel van de nieuwbouw staat er al!)
en/of mensen met een beperking. Zo geven we letterlijk en figuurlijk
kleur aan de stad, door samen op te trekken. Interesse om mee te
werken? Stuur een mailtje naar info@binnenstadkampen.nl en we
houden u op de hoogte.

Het blijft een cliché, maar het is wel zo; samen maken we de stad
leuker en beter. Of we nou op een bankje zitten of elkaar tegen komen op straat. Als u lid bent van de Wijkvereniging, weet u hoe gezellig en inspirerend het kan zijn om met elkaar van gedachten te
wisselen. Regelmatig organiseren we bijeenkomsten ‘in het echt’,
maar ook virtueel zijn we te vinden op www.binnenstadkampen.nl.
Spreken we elkaar daar, op een virtuele ‘Social Sofa’?

Misschien dat we dan ook samen een peertje, een
appel of een andere vrucht kunnen eten; dankzij de
inspanningen van Wijkvereniging zijn er namelijk ook een paar fruitbomen geplant in ons mooie groene hart. Dit als vervolg op ons succesvolle stokrozenproject; we willen de Kamper binnenstad steeds
groener en leuker maken. Verderop in deze krant leest en ziet u er
meer over.

NARDUS KOSTER

Penningmeester Wijkvereniging Binnenstad.

Wijkvereniging
Binnenstad
Kampen: ook
op facebook!
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Hulp voor
Natuurspeelplaats Kampen
Militairen van het 101e Genie Bataljon uit Wezep onder leiding
van Korporaal de Boone hebben begin september geholpen
om op het terrein van de Natuurspeelplaats aan de Korteweg
de waterspeelplaats uit te graven en het amfitheater aan te
leggen. Met zwaar materieel kwamen de mannen naar Kampen en in vijf dagen is er veel tot stand gekomen.
Vervolgens werd het stokje doorgegeven aan het bestuur van de
Natuurspeelplaats. Dat moet stappen zetten om de eerste vier elementen verder af te bouwen. Inmiddels is de boomhut klaar dankzij
de mannen van de Houtburcht en is de eerste laag van het amfitheater gelegd door ‘buurman’ de scouting. Ook de pluktuin is
dankzij de Wijkvereniging Binnenstad voorzien van fruitbomen. De
waterspeelplaats vergt wat meer denk en doewerk, daarvoor moet
een put worden geslagen en elektriciteit worden aangelegd. Op
dit moment bekijkt het bestuur nog of er mogelijkheden zijn voor
zonne-energie.

“Tot nu toe hebben ook de Kamper ondernemers zich gul getoond”,
aldus voorzitter Hanjo IJkhout. “Een pipowagen van ATK-RTK-KOFFERBAK en WEEVER Bouw B.V., tegels van Woning Stratenmakerbedrijf, Grondwerk van Loonbedrijf Netjes etc.”

“Al met al is er volop activiteit. Dat moet ook, onze subsidieverstrekkers zoals de Provincie Overijssel, het Oranjefonds en Jantje Beton,
stellen eisen aan de verstrekte subsidies en willen op de hoogte
worden gehouden van de voortgang van het project”, vertelt secretaris Riki van Dorp.

Zo af en toe is er wel ruis op de lijn met de gemeente Kampen. Zo
wil die de bomen voor de Natuurspeelpaats gaan kappen omdat
er een ‘open plek’ zou moeten ontstaan. Dat druist nogal tegen
de plannen van het bestuur in en dat tekent dan ook bezwaar aan
tegen de kap, in samenwerking met de Bomenstichting in Kampen.
“Het zou toch bijzonder vreemd overkomen als de Natuurspeelplaats bomen gaat kappen”, menen IJkhout en van Dorp.

Volgend jaar moeten de laatste twee ‘vlekken’ van het plan worden
ingevuld maar daarvoor moet eerst fondsenwerving plaatsvinden.

[vervolg van pagina 1]
Initiatief voor Social Sofa’s ondersteund met subsidie!

Meedoen!
De vorm van de bank staat al vast, maar voordat we daadwerkelijk kunnen gaan mozaïeken, moeten er eerst twee ontwerpen
worden gemaakt. Tijdens het ontwerpen kan ook al nagedacht
worden over de plek waar de sofa’s komen te staan.

Sociaal beleid
Omdat de wijkvereniging zelf niet over de financiële middelen beschikt om dit project met haar binnenstad bewoners uit te voeren,
heeft het bestuur in augustus bij de provincie een subsidie aangevraagd als aanvulling op de bijdrage die de gemeente Kampen
al beschikbaar had gesteld.
De aangevraagd is gedaan voor twee banken, die op een nader
te bepalen plek in de binnenstad komen te staan. Begin deze
maand kregen wij het fantastische nieuws dat het aangevraagde
bedrag is toegekend omdat het past binnen het kader van Sociaal
Flankerend Beleid. Op vrijdag 13 december jl. is de subsidie symbolisch overhandigd door gedeputeerde Bert Boerman in de vorm
van een kussen met de tekst ”Do small things with great love”.

Ben je enthousiast en wil je meedoen en meedenken over de plek
van de Social Sofa’s?
Meld je dan nu vast aan: info@binnenstadkampen.nl
In de volgende wijkkrant zal meer informatie staan over waar en
wanneer de sofa’s gemaakt gaan worden!
ANNETTE BOVEN,

werkgroep Social Sofa
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Historie en ambacht komen samen in unieke cursus

Op ambachtelijke wijze
een gevelsteen maken!
Atelier Hanzestad en cultuurZIEN organiseren een ambachtelijke cursus
gevelkunst. Het ontwerpen en vervaardigen van een gevelsteen uit mergel
staat centraal tijdens de cursus. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan
de historie van gevelkunst in de Kamper binnenstad door middel van een
stadswandeling en een lezing. De cursus is geschikt voor beginnende en
(ver)gevorderde steenhouwers.
De apotheek heeft een gaper, de kapperszaak een barbiersstok, het woonhuis van
de familie Eikenboom een gevelsteen met een eikenboom en aan het Oude Raadhuis van Kampen hangen enkele deugden. In tijden waarin niet iedereen kon lezen, functioneerde gevelkunst als bewegwijzering in een stad. Gevelkunst vormde
een adresboek en een Gouden Gids in één. Nu nog geeft de geveltaal ons inzicht in
het leven van onze voorouders. Gevelkunst lijkt misschien archaïsch, maar is nog
steeds springlevend en staat tegenwoordig weer meer in de belangstelling.
In de afgelopen decennia werden in Kampen muurreclames hersteld, toegangspoortjes van een verflaag voorzien, nieuwe gevelstenen aangebracht en een oude
gaper door een vers gesneden exemplaar vervangen. Vanuit deze eeuwenoude
traditie van gevelkunst hebben atelier Hanzestad en cultuurZIEN een cursus van zes
avonden samengesteld, waarin ambachtelijk steenhouwen wordt gecombineerd
met historische kennis.
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Cursusdata:
10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 april 2014,
van 19.30 – 22.00 uur			
			
Locatie: Atelier Hanzestad, 1e Ebbingestraat 11		
			
Kosten: € 115, – (incl. gebruik gereedschappen,
mergelsteen t.w.v. ca. € 40,– en waterdicht maken) Aanmelden kan door een emailtje te sturen
naar kunst@cultuuzien.nl of te bellen met
038) 3311024 of (06) 81189105.
Over atelier Hanzestad
Atelier Hanzestad is de kunstwerkplaats van Annette Boven. In de werkplaats geeft zij lessen
beeldhouwen en ruimtelijk vormgeven. Je maakt
kennis met moderne- en traditionele beeldhouwtechnieken en je leert hoe je eigen ideeën
kan vertalen naar een ruimtelijk beeld.
www.atelierhanzestad.nl 				
				
Over cultuurZIEN				
CultuurZIEN organiseert workshops ter begeleiding van tentoonstellingen, theaterprojecten en
kunstroutes. Doordat cultuurZIEN inhoudelijke
kennis koppelt aan creativiteit ontstaan steeds
weer unieke programma’s, waarbij ook een beroep wordt gedaan op het scheppende vermogen
van de deelnemers. www.cultuurzien.nl

Eetbaar Kampen
door Jasper Tiemens
Stadslandbouw, een term die de laatste
maanden door Kampen gonst. Toegegeven, we hebben te maken met een trend.
In en rond steden in Nederland ontspruiten
de laatste jaren allerlei soorten stadslandbouw projecten, van buurtmoestuinen tot
professionele stadsboerderijen. Wat is er
nou zo bijzonder aan die paar bloemkolen
in de berm? De magie van stadslandbouw
is subtiel, maar werkt op vele niveaus. Op
sociaal vlak kan het de band tussen mens
en voedsel herstellen, zijn er mogelijkheden
met dagbesteding in de zorg, werkgelegenheid en educatie, stimuleert het creativiteit
en kan het een verbindende factor zijn voor
sociale cohesie op wijk- en stadsniveau en
voor samenwerking tussen bedrijven. Fysiek
kan stadslandbouw een alternatief zijn voor
groenbeheer en braakliggende gronden, en
bevorderd het de biodiversiteit. Ook heeft
het invloed op gezondheid, kan het een bewustere levensstijl bevorderen en bewijst
het zich nuttig op meerdere duurzaamheidsthema’s.

En in Kampen? Dan wil ik graag beginnen met een historisch perspectief. Binnen de
oude muren waren de stadsboeren namelijk nog tot diep in de 20ste eeuw actief. De
laatste boer in de oude stad stopte in 1990 op het Meeuwenplein. Er zijn vandaag de
dag nog een aantal van deze oude stadsboerderijen te herkennen, bijvoorbeeld in
de Groenestraat. De stadsburgerweyden zijn nog deels intact. Hier hadden de stadsboeren het recht hun vee te laten grazen. Elke dag liepen de boeren met hun koeien
door de binnenstad naar de stadsburgerweyden. In 1985 komt kinderboerderij Cantecleer naar de stad. Een boerderij wordt gebouwd, en een deel van de weyden krijgen hun agrarische functie terug. Tegenwoordig is kinderboerderij Cantecleer een
gevestigde naam in Kampen en omgeving, waar kinderen kunnen leren over natuur
en het boerenleven. Met vele vrijwilligers zijn stadsboer Hanjo en medewerker Gert
de zorgvuldige beheerder van de stadsburgerweyden, en grazen er weer koeien.
Begin dit jaar is een nieuw element toegevoegd aan de stadsburgerweyden, een
stadstuinderij. Initiatiefnemer Jasper Tiemens kwam met Hanjo tot de conclusie dat
een tuinderij een mooie aanvulling zou zijn op de bestaande functies van de kinderboerderij. Sindsdien is deze zomer met vrijwilligers en scholieren hard gewerkt in
de tuinderij en zijn de eerste reacties erg positief. De groente wordt verkocht direct
vanuit de tuin of vanuit het winkeltje van de kinderboerderij.
Op 8 april 2013 werd in het gemeentehuis een bijeenkomst georganiseerd over
stadslandbouw. Meer dan zeventig mensen luisterden naar het enthousiaste
betoog van expert op dit gebied Jan Willem van der Schans, en gingen hierna
met elkaar in gesprek met een korte workshop. Het was op deze avond dat een
denktank werd gevormd van acht mensen. Allen met verschillende achtergrond,
maar een gezamenlijk doel: een boost geven aan het lokale voedselnetwerk en
stadslandbouw realiseren in en rond Kampen met iedereen die geïnteresseerd is!
Binnenkort lanceren ze een platform waar kennis, initiatieven en nieuws worden
gebundeld. Ondertussen gebeurt er meer. Vanuit Bregittenkwartier aan zet en de
wijkvereniging binnenstad is een werkgroep bezig met het opzetten van verschillende kleinere stadslandbouw initiatieven in de binnenstad en Bregittenkwartier.
Zo wordt bijvoorbeeld bij het RIBW een dertig meter lange muur binnenkort ‘bekleed’ met bramen en zijn er plannen om de Bongerd (achter de Albert Heijn) weer
in te planten met fruitbomen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de initiatieven in Kampen of heeft u zelf ideeën?
Neem dan vooral contact op met uw wijkvereniging of met de Denktank Stadslandbouw via
info@eetbaarkampen.nl.
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Lezing inbraakpreventie Nieuwe buren
Op 17 december vond in ‘De Regenboog’ de najaarsbijeenkomst plaats. Dit
jaar ingevuld door Evert Jansen, ex-inbreker en medewerker aan het AVROprogramma “De Inbreker”. Hij hield ons een spiegel voor hoe makkelijk we
het inbrekersgilde vaak maken.
Om 19:30 trapte de expert op het gebied van inbraakbeveiliging af. Wat de meeste
mensen niet wisten was dat hij al de gehele middag in de binnenstad was om
beeldmateriaal te verzamelen ter ondersteuning van zijn verhaal. Je wordt dan
toch een beetje onzeker: “Toch niet mien huus?” schiet er dan door je gedachten.
Evert Jansen vertelde over zijn verleden
als verslaafde, met de eeuwige drang
naar geld om in zijn verslaving te voorzien. Dat maakte egoïstisch. Na een
aantal veroordelingen en een afkickprogramma kwam hij in aanraking met de
Avro. Hiermee maakte hij het programma “de inbreker”. Toen zag hij pas het
leed dat mensen ervaren als er een inbraak is gepleegd. Het idee dat hij altijd
had, dat alles wel vergoed werd door de
verzekering, dus de mensen geen pijn leden was ineens verdwenen. Sinds die tijd
geeft hij 5 dagen in de week lezingen over inbraakpreventie in het gehele land.
De verwachting was dat in een monumentale binnenstad veel oud hang- en sluitwerk aangetroffen kon worden dat met een eenvoudige schroevendraaier en een
zetje te openen was. Het bleek nog veel eenvoudiger te zijn. Via achterpaden was
eenvoudig het privédomein van mensen te benaderen.
“Als ze binnen willen komen, komen ze toch wel binnen” dat is volgens Evert Jansen een veel gehoorde kreet. En volledig onterecht. Maar 2 op de 10 inbrekers kunnen dit, de rest is gelegenheidsdief. Een gelegenheid die we zelf creëren!!
• Bergingen die niet afgesloten zijn, soms zelfs met een huissleutel op de plank of
aan een haakje. Voldoende gereedschappen/hulpmiddelen om verder te komen
onder handbereik.
• Kliko’s en ladders die niet vast staan, en dus zo als opstapje naar een plat dak en/
of bovenverdieping te gebruiken zijn. Met een simpel kabelslotje van een paar
euro ontneem je de gelegenheid.
• Buitenlampen zonder bewegingssensor, dit is werklicht! Een inbreker raakt in de
war van een lamp die plotseling aan gaat. Onzeker over of bewoners/buren het
raar vinden dat er onverwachts licht aangaat, zal hij vaak snel verdwijnen.
Sociale cohesie werkt preventief.
Een heel eenvoudige gratis investering in een veilige buurt is: Groet mensen op
straat!, een knikje en hallo of hoi is voldoende. Ook al ken je de persoon niet. Vooral
een inbreker voelt zich dan niet prettig, hij is opgemerkt/gezien. En hij zal vertrekken.
Evert Jansen heeft in sommige bergingen de fietsen op slot gedaan, de sleutel van
het haakje genomen, omgelopen naar de voordeur, aangebeld en de handvol sleutels overhandigd. De mensen die thuis waren vatten het veelal sportief op en waren
dankbaar voor het signaleren. Andere mensen zullen zich die avond bij thuiskomst
afgevraagd hebben waarom, en vooral hoe, de fiets- en huissleutels op de mat achter de voordeur terecht waren gekomen... Het was een bijzonder leerzame avond.
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Afgelopen maand zijn we als wijkvereniging
op bezoek geweest bij onze nieuwe buren
van Margaretha. Veelvuldig zijn en worden we als wijkvereniging de laatste jaren
in verband gebracht met Margaretha. Dit
ging veelal over zaken die verband hielden
met het slopen en de nieuwbouw. Hierover
spraken we dan met de gemeente, aannemers en Delta-wonen. Maar met de uiteindelijke gebruikers van het pand, IJsselheem,
hadden we nog nooit echt contact gehad.
Het werd hoognodig tijd om een bakkie te
gaan doen en nader kennis te maken.
Als wijkvereniging hadden wij al de nodige
ideeën en plannen waarbij we eens wilden kijken of we elkaar daarmee konden versterken in
de wijk. Daarnaast wil IJsselheem op de nieuwe
locatie veel meer naar buiten treden dan men
in het verleden gedaan heeft. Men krijgt als de
2e fase klaar is beschikking over een prachtige
binnentuin, ontworpen door Buro Mien Ruys.
Deze binnentuin zal naar alle waarschijnlijkheid
overdag ook toegankelijk zijn vanuit de omliggende straten en een nieuwe oase van rust en
ontmoeting vormen.
Het was een leuke ochtend waarbij we zijn ontvangen door de locatiemanager Trees Oldenburg
en de activiteitenbegeleidster Maaike Teuben die
ons een rondleiding hebben gegeven door het
deel van de nieuwbouw waar men nu gebruik
van maakt. We hebben o.a. gesproken over het
mozaïeken van de Social Sofa’s (waarover elders
in deze krant meer) waarbij we de bewoners
actief willen betrekken. En per 1 oktober heeft
Margaretha een nieuw activiteitenprogramma
waar ook bewoners uit de wijk tegen een kleine
vergoeding aan deel kunnen nemen. De eerste
vruchten van dit bezoek hebben we al kunnen
plukken, het zogenaamde laaghangend fruit!
Vanaf nu worden alle berichten die wij als wijkvereniging uitdoen ook aan IJsselheem gemaild
zodat zij deze op de kabelkrant van Margaretha
kunnen plaatsen.
We hopen in de toekomst vaker te kunnen berichten over de nieuwe buren.

Verkeersregels rondom Margaretha
De tweede fase van de herbouw van woon/zorgcomplex
Margaretha is in volle gang. Tot de oplevering eind 2015
heeft dit een flinke impact op de omwonenden in de binnenstad. Uit overleg met alle betrokken partijen is een plan
opgesteld dat de minste overlast veroorzaakt en waarbij de
verkeersveiligheid optimaal is

fase is de bebording aangepast met de bedoeling om sluipverkeer
via alternatieve routes door de binnenstad tegen te gaan. Op die
routes ontstaat door de toename van verkeer namelijk overlast.
Daarnaast is tussen de partijen afgesproken dat wanneer dit een
week of langer achtereen mogelijk is, de Burgwal wordt vrijgegeven voor alle verkeer. Veiligheid speelt daarbij een doorslaggevende rol. Om onduidelijkheid voor de weggebruiker te voorkomen, is
hiervoor bepaald dat het minimaal voor een week moet gelden.

Burgwal op werkdagen afgesloten voor alle verkeer
In grote lijnen is de verkeerssituatie hetzelfde als tijdens de 1e
fase van de nieuwbouw. Dat betekent dat de Burgwal voor Margaretha dienst doet als bouwplaats. De Burgwal is daarom wekelijks
van maandag 7.30 uur tot en met vrijdag 16.30 uur afgesloten voor
alle verkeer. Dit gebeurt uit veiligheidsoverwegingen en om de
totale bouwperiode zo kort mogelijk te houden. In de weekeinden, op aansluitende feestdagen, in de bouwvakantie en tijdens
de Kerstperiode geldt de stremming van de Burgwal niet.

Verkeer zonder bestemming binnenstad
Verkeer zonder bestemming binnenstad wordt zoveel mogelijk
ontmoedigd een route door de binnenstad te nemen. Met borden
op de invalswegen van de binnenstad staat dit aangegeven.
Verkeer dat geen bestemming heeft gelegen in (dit gedeelte van)
de binnenstad wordt op de kruising Burgwal met de Broederweg
verwezen richting Ebbingestraten. De Burgwal tussen Broederweg en Burgwalstraat is voor bestemmingsverkeer (bewoners/
bezoekers van dit deel van de binnenstad incl. de parkeergarage
in de Hofstraat) wel toegankelijk.

Beter dan tijdens de 1e fase van de nieuwbouw
Opdrachtgever deltaWonen en de hoofdaannemer Van Wijnen
van de nieuwbouw zoeken samen met de gemeente voortdurend
naar een optimale situatie. Dit om de overlast voor de omgeving
zoveel mogelijk te voorkomen en de nieuwbouw zo voorspoedig
en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Met de ervaring van de 1e

Hinder
De nieuwbouw van Margaretha gaat niet ongemerkt voorbij en betekent overlast voor de omgeving. Zelf kunt u een steentje bijdra-
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Adopteer een bloembak!
Zo als u wellicht weet heeft de gemeente zo’n anderhalf
jaar geleden de bloembakken uit de binnenstad weggehaald omdat ze vaak werden omgegooid, maar ook uit kostenbesparing. Weet u nog wel dat ze voor de Sint-Nicolaasof Bovenkerk stonden, dat was toch een prachtig gezicht!
Echter is het nu mogelijk dat u als straat of buurtje in de binnenstad een bloembak adopteert. Bij de adoptie dient u een formulier (de hoofdverantwoordelijke per buurtje) te ondertekenen
en dient u de bloembak zelf te onderhouden. Dit past binnen de
trend dat men meer verantwoordelijkheid bij de burgers wil leggen i.p.v. bij de overheid. Als u een bloembak wenst te adopteren wordt de grond er bij geleverd, u dient zelf voor de plantjes
of bloemen te zorgen. Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking
komt voor Buurt-Aan-Zet budget. U kunt dit via de wijkvereniging
aanvragen.
Er zijn drie verschillende soorten bakken: 2 verschillende ronde
schalen (klein en groot) en enkele vierkante bakken. Het aantal bakken is 22, waarvan 9 grote schalen met deze oppervlakte
maten(in centimeters):L 150XB 150XD 50, 2 kleine schalen L 95XB
95XD 18 en 9 vierkante bakken met de oppervlakte maten van L
85XB 85XD 18. Het zou mooi zijn als een aantal buurtjes bloembakken zouden willen adopteren omdat het onze binnenstad
minder stenig maakt. Ik word jaloers als ik door steden als Utrecht
of Gent loop waar veel bloembakken hangen aan bruggen of lantaarnpalen, zelf neem ik graag Minas Tirith uit de lord of the rings
in gedachten qua vergroening. Daarnaast is het ook een doel van
de wijkvereniging de binnenstad te vergroenen, zoals u hebt kunnen zien met onze stokrozenactie en onze fruitbomenactie (eerste
5 bomen geplant in de natuurspeelplaats) die we in 2014 gaan
uitbouwen.

gen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.
Dit kan door bijvoorbeeld in ieder geval de verkeersregels in acht te nemen. Of uw keuze voor
een parkeerplek. De winkeliers kunnen dit doen
door hun toeleveranciers erop te wijzen niet via
de Hofstraat aan te rijden, maar tijdens de venstertijden via de Oudestraat te bevoorraden.
Samen met alle partijen blijft de gemeente zich
inspannen voor de beste omstandigheden. Onder andere de Wijkvereniging Binnenstad en
de Ondernemersvereniging Kampen (OVK) zijn
daarbij gesprekspartner.
Wanneer een ieder zijn/haar beste beentje voorzet, draagt dat bij aan een voorspoedig verloop
van de nieuwbouw. En de 1e fase laat zien dat
het resultaat uiteindelijk prachtig is.

Als u een bloembak wilt adopteren als buurtje, laat dat even aan
de Wijkvereniging Binnenstad weten (want wij coördineren dit
namens de gemeente). U kunt mij mailen jcclinderhof@gmail.
com of bellen op 06-27887316.
JEROEN LINDERHOF

secretaris Wijkvereniging Binnenstad

Herinrichting
Ebbingestraten
De herinrichting van de Ebbingestraten gaat plaatsvinden in 2015. Eerder is
niet mogelijk door de afsluiting van de
burgwal voor de bouw van Margaretha.
Als ook de Ebbingestraten nog afgesloten worden in dezelfde periode als de
burgwal zal de verkeersoverlast in de
binnenstad nog verder toenemen.
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Wel zal er in 2014 begonnen worden
met de voorbereiding, waarbij ook bewoners en de wijkvereniging een rol
gaan spelen, zodat de aanbesteding
tijdig gestart kan worden. Na de oplevering van Margaretha kan er dan ook
meteen met de Ebbingestraten worden
begonnen.

Stadslandbouw en vergroening binnenstad
Het laatste jaar is er aan vergroening van de binnenstad
het een en ander gedaan en concreter geworden. Er is de
stadstuinderij bij Cantecleer en er zijn stokrozen geplant
door Wijkvereniging Binnenstad afgelopen jaar en de stekjes voor volgend jaar zijn al uitgezet..
Maar er is meer: de eerste fruitbomen zijn geplant in de natuurspeelplaats in het groene hart. De volgende reeks bomen zullen worden geplant op boomplantdag op 31 maart
2014. De planning is vijf jaar lang jaarlijks een aantal bomen te planten. U kunt met suggesties komen voor plekken.

kruidentuin aan het Muntplein. Meer concreet is de bramenmuur
aan de parkeerplaats achter de Rozenstraat en in het verlengde
van de Boomstraat. De verwachting is dat dit volgend jaar de eerste bramen aan struiken in verticale tuinverband langs deze muur
zullen groeien.
Verder is er op 8 Oktober jl. een vergadering geweest met de afdeling Groen van de gemeente Kampen, Cantecleer en de Wijkvereniging. Hier kwam onder andere het bloembakkenproject aan
de orde (zie pagina 9), ons fruitbomenproject, de eventuele plekken voor stadslandbouw in de Kamper binnenstad, een eventuele
kruidentuin aan het muntplein (op de tijdelijke parkeerplaats als
dit weer een andere bestemming krijgt naar bouw van de 2e fase
van Margaretha) en over regenwateropvang in regentonnen die
na de aanleg van een bewateringssysteem groen kan bewateren.

Maar even terug naar de ontwikkelingen in het kader van stadslandbouw in de Kamper binnenstad. Er is een Denktank Stadslandbouw die dit met de gemeente coördineert, in het artikel
Eetbaar Kampen van Jasper Tiemens is hier het een en ander over
te vinden. Naast de Denktank Stadslandbouw is er ook een Werkgroep Stadslandbouw in het Bregittenkwartier, welke gecoördineerd wordt door Wouter Cents van Buurt Aan Zet.
Door deze werkgroep is er op 27 november j.l. een informatieavond georgniseerd over o.a. de eventuele plekken waar stadslandbouw plaats kan vinden, zoals het Bregittenkwartier of een

Hebt u vragen of suggesties, dan hoor ik die graag! U kunt mij
bereiken op jcclinderhof@gmail.com of 06 27887316.
JEROEN LINDERHOF

secretaris Wijkvereniging Binnenstad
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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
@KampenCentrum
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
Terrassenbeleid 2014

Kentekenparkeren gestart
Met het plakken van een sticker
op één van de Kamper parkeerzuilen heeft wethouder Treep
dit najaar het startsein gegeven
voor het ‘kentekenparkeren’.
Met ingang van het nieuwe jaar
moeten mensen die een kaartje

halen uit de automaat hun kenteken invoeren. Op die manier
wordt het voor de controleurs
makkelijker om te controleren
wie er wel of niet heeft betaald.
Bij wijze van proef komen er de
komende tijd nog echte, fysieke
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Terrassen verhogen de sfeer en
de gezelligheid in de gemeente
Kampen. Ze zijn ook belangrijk
voor de uitstraling van de binnenstad. Daarnaast zijn de terrassen economisch van belang
voor de horeca en middenstand. Maar ook omwonenden
moeten geen overlast ondervinden van terrassen.
Burgemeester Bort Koelewijn
nodigde daarom de horeca en
omwonenden van terrassen op
donderdagavond 7 februari in
het stadhuis uit mee te praten
over het terrassenbeleid van de
gemeente.
Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt (www.kampen.
nl zoeken op terrassenbeleid
+ verslag) en de reacties zijn
meegenomen in de besluitvorming over het nieuwe terrassenbeleid. De gemeente streeft
met het nieuwe terrassenbeleid naar evenwicht tussen de
uitstraling en sfeer van de stad,
het economisch belang van de
horeca en de leefomgeving van
de omwonenden.
Het nieuwe terrassenbeleid is
nagenoeg geschreven en zal
zoals het er nu naar uitziet in
januari 2014 ter inzage worden
gelegd. De aankondiging vindt
u tegen die tijd op de gemeentepagina in De Brug.

parkeerkaartjes uit de automaten – die daarvoor worden
omgebouwd - maar in de toekomst wordt het hele systeem
waarschijnlijk gedigitaliseerd
en komt er een einde aan het
vertrouwde papieren kaartje.

