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In de vorige editie van de wijkkrant waren
we nog bezig met de voorbereiding, inmiddels zijn we volop aan het werk. De de eerste social sofa van Kampen wordt voorzien
van beslag.

Zelf een
stukje
schrijven?

Een enthousiaste groep vrijwilligers is nu bezig
om met kleine glazen tegeltjes een mozaïek te
plakken op de betonnen bank. We hebben een
werkplek gevonden bij de Burgelstee, waarvoor
nogmaals onze hartelijke dank. De bank wordt
letterlijk midden in de binnenstad gemaakt: de
achtertuin van het centrum voor dagbesteding,
dat je kunt bereiken via de Boven Nieuwstraat.
De (brede) doorgang tussen nr 64 en 68.

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

Ook bij slecht weer zijn we aan het werk. We zetten een partytent over de bank en kunnen droog
verder mozaïeken. Je bent van harte welkom om
een kijkje te ... [lees verder op pagina 8]
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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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Voorwoord door Nardus Koster, voorzitter

contact op met ons (www.binnenstadkampen.nl) of – nog socialer
- loop vrijblijvend een keer langs bij het team vrijwilligers. Ze zullen
u graag ontvangen en van alles willen vertellen over de groeiende
bank!

Groei

Om goed te kunnen bloeien, moet je soms even snoeien. Dat begrijpen wij, als Wijkvereniging. Waar we minder begrip voor hebben,
zijn de al te grote snoeiplannen van de gemeente als het gaat om het
Schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat. Woningcorporatie Delta
Wonen heeft een sloopvergunning aangevraagd voor het gebouw,
om voor ons totaal onduidelijke redenen. We zijn bijzonder blij dat
na jaren soebatten er eindelijk schot komt in de invulling van de Van
Heutszkazerne, maar het schoolgebouw maakt onmiskenbaar deel
uit van dit monument. Niet slopen dus, maar zoeken naar een invulling. De Wijkvereniging heeft inmiddels dit standpunt laten weten
aan de gemeente en Delta Wonen en haar hulp aangeboden bij het
zoeken naar de juiste invulling van het Schoolgebouw. Er is al zoveel
moois verdwenen uit onze binnenstad, dat moeten we niet laten gebeuren is onze boodschap. Je kunt dingen ook doodsnoeien!

Heeft u, als binnenstadbewoner van Kampen, de laatste tijd
nog wel eens goed om u heen gekeken? Ik zou ‘t eens doen.
Want nadat ‘wij’ van de Wijkvereniging vorig jaar de stokrozen hadden geplaatst bij diverse wijkbewoners, zagen we ze
opkomen in de zomer van 2013. Voorzichtig dan, de planten
leken eerst nog wat energie te steken in het wortelen. Maar
in deze zomer kwamen de stokrozen volop tot bloei, overal
waar je kijkt groeien en bloeien de geveltuinen. Eerst wortelen, dan bloeien lijkt het devies.

Inmiddels hebben we ook kennis gemaakt met de
nieuwe wijkwethouder Geert Meijering (van CDAhuize). We gaan hem ongetwijfeld nog tegenkomen
bij diverse bijeenkomsten, en hopen op een bloeiende samenwerking met de inmiddels ‘gewortelde’
wethouder.

Wat inmiddels ook geworteld is, en begint te bloeien, is ons project rondom de Social Sofa. U moet echt
eens gaan kijken, als de vrijwilligers bezig zijn om de
bank te beplakken. Dat gebeurt op het terrein achter
Burgelstee, met de ingang naast Boven Nieuwstraat
68. Op maandagmiddag vanaf een uur of één, dinsdagavond vanaf ongeveer zeven uur en zaterdagochtend vanaf half tien wordt hier ‘geplakt’ aan de bank.
Wat begon als een eenvoudige, grijze bank is inmiddels uitgegroeid tot een kleurrijk geheel. Alsof de mozaïek-kleuren
langzamerhand de bank overnemen, groeiend over het beton. Ook
hier: eerst wortelen, dan bloeien. We zijn met de gemeente in gesprek om de bank straks een mooie plek te geven, en later komt er
ook nog eens een tweede bank! Daarvoor zoeken we nog nieuwe
vrijwilligers – en een locatie. Interesse, voorstellen? Neem gerust

Over groeien gesproken: leuk dat u lid bent van de
Wijkvereniging, maar als altijd is er ook weer de oproep om zoveel mogelijk buren aan te spreken en ze
deze wijkkrant te laten zien. Per slot van rekening zijn we allemaal
gebaat bij een goed gewortelde, bloeiende Wijkvereniging Binnenstad!
NARDUS KOSTER

Penningmeester Wijkvereniging Binnenstad.

Stedelijk
beschilderd
Het Stedelijk Museum is sinds deze zomer
voorzien van een nieuwe trekpleister: een
muurschildering van de hand van kunstenaar Henk Nyenhuis. Het portret is van Jan
Beeldsnijder, een Kampenaar uit de 17e
eeuw. Met de schildering hoopt het museum nog meer de aandacht te trekken.

Wijkvereniging
Binnenstad
Kampen is ook
op facebook!
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Sloop dreigt voor
Van
Heutsz
Schoolgebouw
Delta Wonen probeerde in de luwte van het zomerreces ongemerkt de sloopvergunning voor het schoolgebouw van de
Van Heutsz kazerne toegekend te krijgen. Monumentenraad
merkte dit echter op en schreef de volgende open brief:

Ons enthousiasme over de voornoemde planvorming wordt echter nogal getemperd door uw stelselmatige plannen om het monumentale schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat te slopen.
Bij het doornemen van het inmiddels lijvige dossier kwamen
de diverse pogingen weer aan het licht; hierbij een bloemlezing:

Geachte dames en heren,
• presentatie nieuwbouwplan woningen Buiten Nieuwstraat door
delta Wonen (projectleider A. Kok) aan het bestuur van Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) en Wijkvereniging Binnenstad;
• extra vergadering MR (mei 2003 / voorzitter wethouder Piederiet) over de monumentale status van exercitieloods en schoolgebouw waarvan door de betrokken partijen werd aangenomen
(zo blijkt uit het verslag) “het schoolgebouw al deel uitmaakt
van het rijksmonument en dus niet gesloopt mag worden”.
• toen duidelijk werd dat door een administratieve omissie in het
rijksregister het schoolgebouw toch niet werd beschermd, heeft
delta Wonen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de
Rijksdienst tot uitbreiding van de formele redengevende beschrijving in het rijksregister;
• eind 2010 > presentatie plannen Cultuurcluster met diverse
opties waarbij ook sloop (amoveren !) van het schoolgebouw
nadrukkelijk in beeld was;
• voorjaar 2011 > n.a.v. de informatiebijeenkomsten zijn door diverse partijen (w.o. SSK en MR) zienswijzen ingediend en is er
uiteindelijk gekozen voor ontkoppeling van het schoolgebouw
en de overige kazernegebouwen;
• om verder verval van het leegstaande schoolgebouw tegen te
gaan, is erop aangedrongen door SSK en MR om conserverende
maatregelen te treffen (wind- en waterdicht maken) > dit is ook
door delta Wonen uitgevoerd m.u.v. de achtergevel met openingen waardoor de aanwezige duiven nog steeds vrij in en uit kunnen vliegen (dus blijkbaar blij gemaakt met een dode mus?!).

Naar aanleiding van de publicatie in “De Brug” van 8 juli 2014
(sloopaanvraag van het schoolgebouw) heeft het bestuur van de
Monumentenraad op woensdagavond 30 juli 2014 tijdens een ingelaste vergadering uitgebreid gesproken over deze kwestie.
Hierbij is onder meer besloten, naast de formele brieven aan het
College van B&W van Gemeente Kampen, eveneens een brief te
sturen aan de eigenaar delta Wonen.
Door het vertrek van de Kunstacademie uit Kampen kwam het
kazernecomplex aan de Oudestraat-hoek Botervatsteeg en Buiten
Nieuwstraat leeg te staan. Vanaf 2000 zijn er door Delta Wonen
(eerst nog samen met corporatie De Woonplaats) diverse plannen
ontwikkeld voor een passende bestemming van de leegstaande
gebouwen.
In verband met de nauwe samenwerking bij de planvorming met
gemeente Kampen hebben diverse (interim) wethouders zich met
dit dossier bezig gehouden en daarbijis, zoals u weet, ook de Monumentenraad (MR) diverse malen om advies gevraagd.
De brede samenstelling van de MR is bij Delta Wonen bekend
in verband met haar vertegenwoordiging in de persoon van uw
toenmalige projectleider dhr. V. Michielse.
Na diens vertrek eind 2010 heeft u op het verzoek om de ontstane
vacature binnen de MR weer in te vullen geen gehoor gegeven.
De woningcorporatie maakt derhalve vanaf 2011 op eigen initiatief
geen deel meer uit van de MR (afgesloten hoofdstuk).

Nadien ontving de MR een brief van Gemeente Kampen d.d. 0612-2011 (H.E. Mulder), ondertekend door wethouder M. Ekker, met
volgende slotzin “DeltaWonen en gemeente Kampen zullen u op
de hoogte houden van de voortgang en u zoveel mogelijk betrekken bij de verdere planontwikkeling”. Mooie woorden waaraan
helaas nauwelijks invulling is gegeven aangezien het bestuur van
de MR het slechts moest doen met vage berichten:

Het bestuur van de MR was en is unaniem enthousiast en zeer
positief over het plan om een Cultuurcluster te realiseren in de
Van Heutszkazerne. Begin maart 2014 is het startsein gegeven tot
de daadwerkelijke verbouwing van het hoofdgebouw van
de kazerne en de exercitieloods, waarvan de karakteristieke voorgevel gelukkig ook behouden kon worden en deel zal gaan uitmaken van de nieuwbouw. Tot zover lof!

• vergadering MR 13-06-2012 (informatie wethouder mw. J. Ta-
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door Ben van ’t Hul
bak): delta Wonen is van plan het schoolgebouw te verkopen en
heeft een makelaar ingeschakeld.
• vergadering MR 17-10-2012 (informatie gemeente Kampen):
delta Wonen heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld, verdere details (zoals naam en betrokkenheid van het bureau en formulering van de onderzoeksopdracht) zijn echter niet bekend.
• 21-11-2012 > subjectief artikel in “De Stentor” > sloop schoolgebouw ‘denkbaar’; bij navraag bleek e.e.a. nog besproken te
moeten worden met de stuurgroep en op verzoek van de wethouder is gewacht met verdere actie vanuit de MR;
• 28-02-2013 > MoMo werksessie over herbestemming waarbij naast een grote groep beleidsmedewerkers van Gemeente
Kampen en Steunpunt Overijssel ook delegaties aanwezig waren van de MR en delta Wonen (M. Logtenberg en W. Derks).
Hierbij is uitvoerig gesproken over behoud van cultureel erfgoed en ook het schoolgebouw werd in dat kader globaal genoemd;
• sindsdien is de aandacht vooral gevestigd op de restauratie en
het realiseren van het cultuurcluster in de Stadskazerne tot het
moment van de zeer onverwachte sloopaanvraag van de school,
door de gemeente ontvangen op 18 juni 2014!
Als het al uw bedoeling is geweest om zeer kort voor de zomervakantie eventuele zienswijzen los te weken, dan bent u volledig
geslaagd in deze opzet, dit gelet op het aantal verontwaardigde
reacties in de lokale media, waaronder gemeenteraadsleden.

zou het schoolgebouw in feite als rijksmonument geregistreerd
en beschermd moeten worden maar daarvoor is ook de medewerking nodig van delta Wonen als eigenaar van het gebouw.
Volgens het artikel in “De Stentor” van 11-08-2014 heeft uw directeur E. Leideman aangegeven dat “alle opties voor het schoolgebouw bespreekbaar zijn”, maar er wordt in datzelfde artikel wel
melding gemaakt van aanvullende- c.q. nieuwe sloopaanvraag.
Hierbij ontvangt u ter informatie een afschrift van de inmiddels
door ons verzonden brieven aan het College van B&W van Gemeente Kampen, waarvan de inhoud voor zich spreekt:
• d.d. 05-08-2014 - aanvraag gemeentelijke monumentenstatus;
• d.d. 12-08-2014 - pro forma zienswijze tegen aanvraag sloopvergunning.
Het dikke dossier wordt binnen het College van B&W nu behandeld door verantwoordelijk wethouder van Cultuur, de heer S.
Gerlofsma. Hopelijk dat onder zijn leiding dit dossier eindelijk,
met een liefst voor alle partijen bevredigende oplossing, kan worden gesloten.
Uw eventuele reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens Monumentenraad Kampen

De ingezonden brief op persoonlijke titel van uw ex-werknemer
dhr. V. Michielse is door dhr. G. Westerink (bouwhistoricus en tevens lid van de MR) inhoudelijk op basis van argumenten voldoende ontkracht > zie publicatie “De Brug” d.d. 05-08-2014.

B.A. (Ben) van ’t Hul,
secretaris

Het eerder genomen besluit van de MR (mede op aandrang van
gemeente Kampen), om delta Wonen alle ruimte te geven tot verdere planontwikkeling hebben wij helaas moeten herzien nu uw
informatieverstrekking zeer te wensen overlaat en de door u eenzijdig gevolgde procedure blijkbaar binnenskamers is vastgesteld.
Het komt ons voor dat uw oorspronkelijke sloopplannen van meer
dan 10 jaar geleden slechts door u zijn bijgesteld op het punt van
de motivatie. Voorts is ons totaal niets gebleken van enige vorm
van samenwerking c.q. het inschakelen van deskundigen op het
gebied van herbestemming zoals Het Oversticht te Zwolle of St.
BOEi te Amersfoort.
U zult derhalve begrijpen dat de MR niet meer heeft geaarzeld en
direct tot actie is overgegaan om het schoolgebouw de monumentale status te geven die het al jaren toekomt en zodoende
ook te beschermen tegen uw snode sloopplannen.
Zoals meermaals is benadrukt (zowel door MR als SSK !)
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“...een piepend oud scharnier”
De bewoners van de Dijkstraat en omgeving werden ’s
nachts steeds verrast door een apart geluid. Een soort jankende kleine hond en een piepend oud scharnier, ergens
in een hoge oude conifeer. Fre Helleman besloot uit zijn
bed te stappen en bleef vanaf zijn balkon net zo lang in de
heldere zomernacht turen tot hij iets ontdekte: een grote
Ransuil scheerde op een paar meter langs hem heen door
het donker. Een prachtig gezicht!

De vogel bleek een nest te hebben gebouwd in
de conifeer, en zodra die de boom verlaat beginnen de jongen om eten te roepen. Hij vloog
steeds dezelfde ronde: van de boom naar de nok
van een dak waar hij luid en duidelijk liet horen
wie er de baas is ’s nachts, vervolgens het plantsoen in om vanuit verschillende bomen zich opnieuw te laten horen. Van daaruit vloog hij weer
terug naar zijn nest.
Eén van de andere buurtbewoners zei dat het
nog leuker was dan voetbal kijken. “Het was
gewoon gezellig om daar gezamenlijk te staan
luisteren, met het mooie zomerweer”, aldus
Helleman. “Zijn oortjes kon je duidelijk zien. Wij
hebben een echte straatuil die zich ook nog laat
bekijken, welke straat in de binnenstad heeft
dat? De oude uil zwerft nog steeds om onze huizen, maar laat zich minder horen.”

Glimmende
stenen
De beroemde steentjes op het Koeplein kunnen
er weer even tegen: de Kamper Persclub, verantwoordelijk voor de steentjes voor de Beroemde
Kampenaren, greep de afgelopen zomer de kans
om de stenen weer op te poetsen. Binnenkort
verschijnt er zelfs een nieuw steentje op het
plein, maar voor wie dat is blijft nog even een
geheim van de Persclub...
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Van de Politie

Registreer uw eigendommen
Bij inbraak of diefstal raakt u waardevolle spullen kwijt.
Niet alles is opgelost door nieuwe te kopen na uitkering
van de verzekering! Denk aan uw laptop met persoonlijke
foto’s, uw unieke sieraden en dierbare erfstukken. Wie
zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug
te krijgen. Installeer ook track-and-trace-software op uw
mobiele telefoon, laptop en/of tablet om deze makkelijker
op te kunnen sporen.
Regelmatig vindt de politie bij inbrekers buit terug, maar kan
dan niet achterhalen van wie deze spullen zijn. Als u de serienummers van uw apparatuur zo snel mogelijk na aankoop registreert, en foto’s maakt van uw sieraden, zijn deze na diefstal
makkelijker bij u terug te brengen.
Ook leveren geregistreerde spullen meer sporen naar de daders van diefstal en inbraak op! Meerdere inbraken kunnen zo
bijvoorbeeld aan dezelfde dader gekoppeld worden en daders
kunnen langere straffen krijgen.
Hoe registreert u?
U kunt de serienummers van uw apparaten noteren op papier
en dit bewaren. Maar er is ook een makkelijk hulpmiddel verwerkt in de gratis app ‘stop heling’. Hier zit zelfs een barcodescanner op voor snel en makkelijk registreren. Met deze app kunt
u ook controleren of te koop aangeboden goederen als gestolen

geregistreerd staan. U voorkomt daarmee dat u
zelf (onbewust) aan heling doet! Meer informatie vindt u op www.politie.nl > Onderwerpen
> Heling

Vandalen, balen... palen
Was het een verkeerd indraaiende vrachtwagen
of toch het Kamper uitgaanspubliek? De naam
stond er niet bij, maar feit was wel dat de ‘Join
The Pipe’ gratis drinkwaterkraan op de Vispoort
afgelopen zomer tijdelijk buiten dienst was. De
kraan lag omver – wat toch een prestatie mag
worden genoemd, omdat de paal tamelijk ‘hufterproof’ is. Hoe dan ook, de gemeentelijke medewerkers zetten de paal weer snel overeind
waardoor iedereen de afgelopen warme zomer
weer z’n waterflesje kon bijvullen. Pluim voor
de gemeentemedewerkers, dat mag ook wel
eens gezegd worden!
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door Jeroen Linderhof

Stadslandbouw en
vergroening binnenstad #
Op het gebied van stadslandbouw hebben er inmiddels 2
activiteiten plaatsgevonden. Op 17 Mei j.l was er op de Dag
van de Stadslandbouw zaden ruilmarkt bij Canteclaer en
op 31 mei j.l. bij de Dag van het Stadspark is er een streekmarkt geweest bij canteclear, dit is een geslaagd evenement geweest met veel bezoekers en veel verschillende
deelnemers zoals Campereilander kaas en Harry Hakhoning (geneeskundige middelen uit de natuur verwerkt in
honing) uit IJsselmuiden.
Verder zijn er ideeën vanuit de werkgroep om
van het Station Kampen een informatiepunt over
de IJsseldelta te maken en een soort overdekte
markt door ondernemers waar lokale streekproducten verkocht gaan worden van bedrijven als
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Kalter Aardbeien, Vahl, Erf1 en Campereilander
Kaas. Op de natuurspeelplaats zijn de eerste
vruchten rijp en kunnen ze geplukt worden door
bewoners van Kampen.
Bloembakken
Daarnaast wil ik U normaals attenderen op de
bloembakken die door u als buurt geadopteerd
kunnen worden, voor de bloembakken dient
een contractje getekend te worden. De Bloembakken worden met zand geleverd, de bloemen
dient men als buurt zelf te bekostigen, echter
zijn hier bij de gemeente wel subsidiepotjes
voor te vinden.

[vervolg van pagina 1] Social Sofa: we plakken!
...nemen naar onze vorderingen. Per week zijn
we drie dagdelen aan het werk. Die dagdelen
zijn:
Maandagmiddag 13:00-16:00 uur
Dinsdagavond
19:00-22:00 uur
Zaterdagochtend 09:30-13:00 uur
Het thema van deze bank is “Oplaadpunt”. Een
plek in de buurt waar je nieuwe energie kunt
opdoen. Energie uit de omgeving, energie uit
ontmoetingen met buurtbewoners of bezoekers.
De bank wordt fris lichtgroen met kleurige accenten. Zo krult er een “rode draad” over de
bank die allerlei details bijeenhoudt: een lamp,
een leesboek, een dambord. Allerlei zaken om
bij op te laden. De eerste Social Sofa van Kampen krijgt straks een ereplekje in de binnenstad.
Inmiddels zijn we in gesprek met de gemeente
over de plaatsing van de bank.
Nu de zomer ten einde loopt zoeken we nog een
binnenlocatie voor de volgende social sofa. Het
wordt al eerder donker, straks gaat de temperatuur weer zakken. Het is dan beter, om binnen
aan de bank te werken. Ken je een geschikte

8

plek, laat het ons dan weten.
De volgende buurtbank moet trouwens nog helemaal ontworpen worden. Zin om mee te doen?
Met de huidige bank,of met de volgende? Sluit je
aan bij ons team van vrijwilligers via www.wijkverenigingbinnenstad.nl. We doen ook regelmatig verslag van onze vorderingen via de website.

Namens de werkgroep en de vrijwilligers
HENDRIK JAN RIESEBOS

Steenbickerprijs 2014
Met gezonde wedstrijdspanning wordt door menig renoverende huiseigenaar al over het
lopende kalenderjaar heen uitgekeken naar de eerstvolgende jaarvergadering van de Wijkvereniging: dan wordt bekendgemaakt wie de prestigieuze Steenbicker prijs 2014 op z’n
naam mag schrijven! Deze prijs wordt sinds jaar en dag uitgereikt aan eigenaren die hun
pand in de binnenstad op formidabele wijze onder handen hebben genomen.
Winnaar 2012 Categorie

Elke twee jaar worden twee prijzen uitgereikt, te
weten die voor het best gerenoveerde particuliere pand/woonhuis en het best gerenoveerde
zakelijke pand. En het mooie hier van is: iedereen kan een pand nomineren!

Particulier: Oudestraat 232

chap 28

Winnaar 2012 Categorie Zakelijk: Graafs

De criteria zijn:
• Het pand moet zich binnen het beschermd
stadsgezicht bevinden
• De detaillering en de verhoudingen zijn overeenkomstig de traditionele uitvoering en op
ambachtelijke wijze uitgevoerd
• De kleurstelling en vormgeving in harmonie
met de omgeving.
• Het mag niet detoneren met de omgeving.
• Bij restauratie gaat behoud voor vernieuwing
De prijs wordt gewoonlijk uitgereikt tijdens de
jaarvergadering van de Wijkvereniging Binnenstad en bestaat uit de onsterfelijke roem en een
plaquette voor aan de muur.
Nomineren
Iedereen kan een pand nomineren. Heel eenvoudig door een mailtje, voorzien van het adres
en een foto van het pand plus uw eigen gegevens, te sturen naar info@binnenstadkampen.nl
Per post kan ook: stop een brief v.z.v. een foto in
een envelop en stuur die naar:
Wijkvereniging Binnenstad, Buiten Nieuwstraat
51-53, 8261 AR Kampen.

Herman de Steenbicker
Halverwege de 14de eeuw werd begonnen met de bouw van de
huidige Bovenkerk. In 1351 sloot Kampen een contract met Herman de Steenbicker en zijn broer voor het bouwen van het kerkkoor met een kapellenkrans daaromheen. Beide broers waren
specialisten van Europees formaat. De bouw van gotische kerken
had zich vanuit Frankrijk via Duitsland naar de Nederlanden uitgebreid. Kampen had in ons land een primeur met een kapellenkrans rond het koor bij een parochiekerk.
Het is overigens uitgesloten dat de heren het werk hebben afgemaakt, daar omstreeks 1360 de broer overleed en in 1369 een
andere bouwmeester de opdracht kreeg om verder te gaan met
de bouw.
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Dinsdag 30 september, 19:30-22:00 uur

Wijkavond in Margaretha
De jaarlijkse wijkavond zal voor het eerst plaatsvinden in
Woonzorgcentrum Margaretha aan de Burgwal 45. Voor
binnenstadbewoners een mooie gelegenheid het prachtige
pand eens aan de binnenkant te bekijken en meteen op een
update / mogelijkheid tot inspraak te krijgen in een aantal
zaken die momenteel spelen.

Pauze
4. Ronde tafels
• Tafel vooral uw vragen en ideeen over het verfraaien van de
binnenstad, bloembakken, Social Sofa’s, Drijvende Tuinen etc.
• Tafel Welzijn en Zorg vooral uw vragen, zorgen en ideeen
over het samenleven in de Binnenstad. Diverse zorg- welzijnsorganisaties zullen aanwezig zijn.
• Tafel met al uw vragen over veiligheid, verkeer en parkeerzaken (politie, stadstoezicht)
• Vragen voor de wijkwethouder Geert Meijering
5. sluiting.

Nieuw is ook dat na de centrale inleiding, er gelegenheid zal zijn
om in kleinere groepen over specifieke onderwerpen te praten.
Alhoewel de organisatie nog niet helemaal rond is, zal de agenda
er ongeveer zo uit gaan zien:
1. Opening door Nardus Koster, voorzitter wijkvereniging.
2. Presentatie en kennismaking nieuwe wijkwethouder
Geert Meijering
3. Stand van zaken Wijkgericht Werken gemeente Kampen

De avond is georganiseerd door Wijkvereniging Binnenstad, Stichting Welzijn in Kampen (SWiK) en de gemeente Kampen. De toegang is gratis, de koffie bruin en het ontvangst warm. Komt allen!
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Colofon
WIJKVERENIGING BINNENSTAD
Buiten Nieuwstraat 51-53			
8261 AR KAMPEN
			
E info@binnenstadkampen.nl
W www.binnenstadkampen.nl
facebook.com/binnenstadkampen
NL81 RABO 0331 2388 53

Word lid van
Wijkvereniging
Binnenstad!

DAGELIJKS BESTUUR
penningmeester: vacant

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

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

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
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
Nico van Maastricht
T 06 44864755
E nico@vanmaastricht.com
Hendrik Jan Riesebos
E hj.enmarita@12move.nl

Postcode
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: 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

Kort
nieuws
Inparkeren
Toegeven: niet iedereen vindt
het altijd even makkelijk om
in te parkeren. Misschien wel
de reden waarom de parkeerplaatsen langs de Burgel aan
de kant van de Vloeddijk vaak
wat minder populair zijn dan
de parkeerplaatsen aan de kant
van de Burgwal. Bijgaande automobilist kon het blijkbaar
geen van beiden...

Muzikaal afscheid Bert Stoter
Quintus-directeur Bert Stoter nam eind juni afscheid van de Kamper muziek- en cultuuropleiding. Maar liefst 21 jaar lang leidde
hij dit instituut, zijn collega’s vonden dat dat afscheid niet ongemerkt voorbij kon gaan. Dat gebeurde dan ook niet: op zaterdag
28 juni werd Stoter muzikaal uitgeleide gedaan door nagenoeg
alle Kamper muziekkorpsen, en werd hij uitgedaagd de leiding
van de korpsen over te nemen of zelf een toontje mee te blazen.
Dat laatste met wisselend, muzikaal succes…
12

