
Kampen deze week
Kamper Almanak blijft hebbeding. Vorige week is de uitgifte 
begonnen van de Kamper almanak 2016. Als vanouds was er over de 
belangstelling niet te klagen en stond men voor tienen al te wachten 
om er een te bemachtigen.

KAMPEN.NL
WOENSDAG 20 JULI 2016 DÉ KRANT VOOR KAMPEN. 

Fanatiek rennen de kinderen door elkaar over het grasveld aan de rand van Het Onderdijks, 
op zoek naar de vlag van de tegenstander. “We hebben een verrader in ons team!” Niet iedereen 
snapte de bedoeling van het spel levend stratego helemaal, maar dat mocht de pret niet 
drukken. De ruim 30 kinderen vermaakten zich prima tijdens de vele buitenactiviteiten van 
Polaris. Zelf vuur maken: eerst zorgen voor voldoende houtsnippers en ja, die snijd je van een 
blok hout, met een écht zakmes! En dan is het de kunst om die snippers aan het branden te 
krijgen, met slechts één lucifer... . (foto: Tanja Slagter)

Guus van der Laan heeft zijn 
titel bij het hoogspringen op 
de EK in Vantaa(Helsinki) 
geprolongeerd. Hij behaal-
de ook de 1e plaats bij het 
cricketbal werpen en het 
kogelstoten. Op de 50 meter 
rugslag veroverde hij zilver.
Eigen foto

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade 
• Varkenssaté
• Mexicaanse  
 barbecueworst
• Grillburger

salades
• Komkommersalade 
• Gemengde rauwkost 
• Huzarensalade 
• Duitse kartoffelsalade 
• Balkansalade 
• Verse fruitsalade 

sauzen
• Kruidencrème 
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus 
• Knoflooksaus
• Satésaus

Benodigdheden
• Barbecue 
•  Stokbrood  
• Porseleinen borden
• RVS bestek, tangen
• Opscheplepels 
•  Servetten

Bestel via BarBecue.nl of Bel 077 467 72 00

a-z Barbecue Menu    € 11,75 p.p.

u kunt Bestellen via BarBecue.nl
Voor 12 uur besteld morgen in huis!  •  grAtis bezorgd in nl & be •  we nemen de AfwAs mee!

Opening binnentuin 
Margaretha Kampen

Horecateam Kampen - Welkom! Via dit 
account gaan we jullie up 2 date houden 
over de werkzaamheden van het horeca-
team van politie in Kampen, Genemuiden 
& Hasselt

 @SjoerdQuint

 @POL_IJSNRD

Europees
kampioen

BLIJF OP DE HOOGTE VIA:  K KAMPEN.NL  f/KAMPENMARKETING

Kamperen in de stad - Pizza’s bakken, patat eten en genieten van de vrijheid. Kinderen die dit jaar niet 
op vakantie gaan, konden vandaag en gisteren toch genieten van de vakantie. Bij Kinderboerderij 
Cantecleer / de Natuurspeelplaats verrees voor de tweede maal een stadscamping. Nadat de tenten 
zijn opgezet, is het tijd voor een heerlijke lunch, klaargemaakt door eetcafé eeTze uit IJsselmuiden met 
gesponsorde AH-producten. Foto: Mariska Oegema.

Toporganist in Bovenkerk

Organist Theo Jellema verzorgt op donderdag 21 juli een or-
gelconcert op de orgels van de. Theo Jellema is organist van 
het beroemde Müllerorgel van de Grote of Jacobijnerkerk te 
Leeuwarden. Werken van Mohrhardt, Böhm, Bacht en Re-
ger staan op zijn programma.  Kerk open 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur.
Voor meer info: www.debovenkerk.nl

Zoek de laarzen op!
In Zalk is afgelopen weekend een begin gemaakt met het plaat-
sen van de voorzieningen voor het Laarzenpad.
Foto: Richard Tennekes

’’Welke kaart heb jij?’’
’’Ik ben hoger!’’



Zwolseweg 51 - ’s Heerenbroek
T. 038-3557239 - Aan de weg Zwolle-Kampen
5 minuten rijafstand van Zwolle en Kampen

www.autobedrijfpannekoek.nl

Met Bovag-garantie - Inruil
Financiering mogelijk - APK-station

Opel Corsa 1.4 3drs color edition rood 2011
Hyundai x10 1.25 5drs zwart 22000 km 2009
Ford s-max 2.0-16VTitanium 5P 2008
Peugeot 207 1.4 vti 5 drs beige met. 2008
Fiat Panda 1.2 dynamic blauw met 58000 km 2007
Opel Meriva 1.6-16v airco grijs met. 44000 km 2007
Opel Astra 1.6-16v 5 drs grijs met 93000 km 2007
Renault clio 1.6-16v 3drs blauw met 2006
Peugeot 206 sw 1.6 zwart met 2006
Fiat Stilo 3 drs geel 2003
Opel Zafira 2.2 benz. Grijs met. 2003
Volkswagen Polo 1.4 3drs zwart 2002
Ford Focus 1.6-16v wagon zwart met. 2001
Peugeot 206 1.4 3drs zwart 1999
Seat Arosa 1.7 sdi groen 1999
Volkswagen Golf 1.6 diesel antr met 1989

 Tuinhuizen • Tuinhout
Houtbouw • Schuttingen

Plasweg 21 IJsselmuiden Tel. 06-51062341 
www.houthandelboer.nl

Zo’n 25% van de Nederlanders 
heeft te maken met spataderen. 
Niet zo gek ook, eigenlijk. Onze 
benen zijn namelijk verantwoor-
delijk voor het dragen van een 
compleet lichaam en de grote 
aderen in onze benen moeten 
ook nog eens veel werk tegen 
de zwaartekracht in verrichten. 
Plus: aderen worden door de ja-
ren heen minder elastisch, wat 
ze extra ‘spat gevoelig’ maakt. 
Een geheimpje uit de natuur is 
de werkzame stof Aescine uit 
wilde paardenkastanje. Aescine 
helpt om de doorbloeding van 
de grote beenaderen te onder-
steunen. 

ADVERTORIAL

Hoe ontstaan spataderen?
Spataderen ontstaan doordat de 
kleppen in de aderen niet goed 
sluiten en er bloed terugstroomt.
Het resultaat: zichtbare, blauw-
paarse, kron kelende aderen op 
de benen. Niet mooi en ook 
lichamelijk geen pretje. Spat-
aderen kunnen namelijk zor-
gen voor een zwaar, vermoeid 
en soms ook pijnlijk gevoel in 
de benen. Ook rusteloze benen 
kunnen een gevolg zijn van spat-
aderen.

Wie krijgen spataderen?
Mensen met overgewicht heb-
ben meer kans op spataderen. 
Het extra gewicht zorgt name-
lijk voor een grotere druk op 
de aderwanden. Daarnaast: hoe 
hoger de leeftijd, hoe zwakker 
de vaatwanden. Bij vrouwen ko-
men spataderen overigens vaker 
voor dan bij mannen, net als bij 
mensen met een staand beroep.

Zelf doen bij spataderen
Voldoende bewegen helpt. Verder 
zijn een gezond gewicht en het 
zo veel mogelijk vermijden van 
roken, koffi  e en alcohol erg be-
langrijk. Er zijn ook natuurlijke 
middelen die kunnen onder-
steunen bij spataderen en zware 
benen. 
A.Vogel Aesculaforce* bevat een 
gestandaardiseerde hoeveel heid 
van 50 mg Aescine en helpt daar-
door goed bij spataderen, zware 
benen en rusteloze benen.

*Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toe-
passing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel 
gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Natuurlijke oplossing bij spataderen, 
zware benen en rusteloze benen

‘ Door gebruikers 
beoordeeld met 
een 9,1’

A.Vogel Aesculaforce* is ver-
krijgbaar in een verpakking 
van 30 of 50 tabletten bij 
drogist, apotheek, supermarkt 
en gezondheidswinkels. Ad-
viesprijs vanaf € 10,99. Meer 
weten? Bel de A.Vogel gezond-
heidslijn 0900 - 246 46 46 
of kijk op avogel.nl

Plameco Emmeloord, Dukaat 11
8305 BC Emmeloord of bel: 0527 - 617 900

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Bezoek onze showroom:
ma - vr: 10.00-16.00
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Verlichting naar wens

Een nieuw plafond in 1 dag!

  Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/
CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en-
omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. Private Lease o.b.v. Citroën C4 Cactus PureTech 82 Live 48 maanden, 10.000 km per jaar. Kijk 
voor meer informatie op www.citroen.nl/privatelease. Prijs-, specifi catie- en fi scale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van 
het standaardmodel. Vanafprijs van € 16.690 is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en 
verkoopwaarden citroen.nl). Actie geldig tot en met 31 juli 2016.

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,1 - 4,6 L/100KM; 21,7 - 32,3 KM/L; CO2: 82 - 107 G/KM.

O.A. INCLUSIEF ONDERHOUD, WEGENBELASTING EN VERZEKERING.

NU MET PRIVATE LEASE V.A. € 289 p.m.
V.A. € 16.690 p.m.

CITROËN C4 CACTUS

DE
COMFORTABELE 
KEUZE EN DAN HEBBEN WE

HET NIET EENS OVER
DE SOFA SEATS

EmerparkAuto Wat beweegt u? 

www.emerparkauto.nl

EmerparkAuto, Hanzeboulevard 24, 3825 PH Amersfoort
T 033-820 02 80, infoamersfoort@emerparkauto.nl
EmerparkAuto, Franciscusweg 4, 1216 SK Hilversum
T 035-6250170, infohilversum@emerparkauto.nl
EmerparkAuto, Marconistraat 17, 8013 PK Zwolle
T  038 465 63 33, infozwolle@emerparkauto.nl

AUTOBEDRIJF BOUWMAN OMMEN — HAMMERWEG 1–5 — WWW.BOUWMAN.CITROEN.NL

citroen.nl

Terras & Trends
Tuininspiratie

Meer dan 35 jaar een begrip in:  
Sierbestrating, verlichting, tuinhuizen, tuinhout, verandadaken enz...

 www.buiterbeton.nl

Feestdagen & 
Evenementen

Braderieën & Markten
40ste Nederlands Grootste
Antiek - Curiosa - Brocante
MARKT. Apeldoorn Markt-
plein. 300 kramen. Donder-
dag 14 + 28 Juli + 11 Aug-
stus. De toegang is gratis !!!
vanaerlebv.nl

Huis & Tuin

Kunst & Antiek
Gediplomeerd

KLOKKENMAKER
reparatie-restauratie. Vooraf
prijsopgave. In- en verkoop.

Frank Veltien, Ridder
Zwederlaan 27, Zwolle.

(Westenholte) 038-4226603

Auto & Vervoer

Caravans &
Vouwwagens

Van particulier ivm leeftijd
op camp. Ermelo compl. ing.
roy. 6-pers. STACARAVAN, 2
slkm overd. terras. Huur v.a.
€ 400,- per week. Koop
€ 29.950,-. + Vouwwagen
voor € 575,- direct aanvaard-
baar. 06-53955865

CAMPING ZOEKT
TOURCARAVANS

UW CARAVAN VERKOPEN?
BEL ONSEN MAAK ONS EN

ANDERE GEZINNEN, DIE
DEZE ZOMER NOG OP

VAKANTIE WILLEN, BLIJ!
BEL 06-16403832
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Kleintjesmarkt
kleine letters, groot bereik

Groot bereik?
ga naar Kleintjesmarkt.nl



“Dit is leuk!” Jason (9 jaar) 
staat met een stralend ge-
zicht op het grasveld achter 
basisschool Villa Nova. Hij 
is net klaar met Levend 
stratego en maakt zich op 
voor de volgende activiteit: 
vuur maken. “Dat vind ik het 
leukst”, lacht hij voordat hij 
verder rent.

Scouting 2.0
door Tanja Slagter

N ick is een van de drij-
vende krachten achter 
Polaris. “We wilden een 
scoutinggroep begin-

nen, maar dan wat moderner, 
meer erop uit, meer op kamp... 
Scouting 2.0 zeg maar”, vertelt 
hij. “Onze visie paste niet hele-
maal bij de scouts, daarom zijn 
we zelf begonnen.” De leiding van 
Polaris Kampen bestaat uit zes 
personen. “We kennen elkaar van 
de scouting”, gaat Nick verder, 
“en zijn samen Polaris begonnen, 
omdat we binnen de scouting 
niet helemaal vonden wat we wil-
den.” Polaris is nieuw in Kampen: 
3 september start de vereniging, 
maar zaterdag konden kinderen 
van 7 tot 16 jaar alvast kennis ma-
ken met de activiteiten en ook za-
terdag 20 augustus is er nog een 
mogelijkheid om te proeven van 
Polaris.
“Polaris laat jou buiten beleven. 
We trekken er met zijn allen op 
uit om de wereld om ons heen te 

.

ontdekken. Dat doen we met uit-
dagende activiteiten, zoals vuur 
maken, dingen bouwen, spellen, 
maar ook kamperen en dagjes 
weg.” Dat de opzet aanslaat, 
blijkt uit het aantal deelnemers 
deze eerste dag. Meer dan dertig 
kinderen hebben zich verzameld 
bij basisschool Villa Nova, waar 
de activiteiten starten. “Dat is 
echt boven verwachting”, vertelt 
Nick trots. “Maar ook wel heel 
mooi, Zo kunnen we leuke spel-
len doen.” Een van die spellen is 
Levend stratego. De groep wordt 

in tweeën gedeeld en dan barst 
de strijd los: welk team vindt als 
eerste de vlag van de ander? 
Als de vlag gevonden is, wordt de 
groep gesplitst. De jongeren (7 
tot 12 jaar, de Ontdekkers) gaan 
een speurtocht doen, terwijl de 
oudere groep (12 tot 16 jaar, de 
Pioniers) vuur gaan maken. Nena 
(12) is druk met een zakmes in de 
weer. Snippers snijden, zodat het 
vuur straks snel gaat branden. Zij 
vermaakt zich prima bij Polaris, 
maar of ze na de vakantie ook lid 
wordt, weet ze nog niet. “Ik zit 

bij de Hanzeluiden en daar ken ik 
heel veel mensen. Hier ben ik nu 
het enige meisje, dat is wel jam-
mer, maar bij Hanzeluiden is het 
soms wat saai.” Marvin (12) is er al 
wel uit. Hij is nu nog lid van Han-
zeluiden, maar verruilt dat na de 
zomer voor Polaris. “iBij de scou-
ting deden we vaak hetzelfde. 
Ik denk dat we hier meer leuke 
dingen gaan doen. En hier is veel 
meer ruimte.” Demy (15) en Ge-
offrey (12) leven zich helemaal uit 
bij de vuurkorf. “Dit is leuk!”
Info: www.polariskampen.nl.

Polaris op Proef: buiten beleven

Zelf vuur maken: eerst zorgen voor voldoende houtsnippers en ja, die snijd je van een blok hout, met een écht zakmes! En 
dan is het de kunst om die snippers aan het branden te krijgen, met slechts één lucifer... . (foto: tanja Slagter) 

Colofon
Kampen.nl is een uitgave van de 
Persgroep BV in samenwerking met de 
ondernemers uit de gemeente Kampen.
Kampen.nl verschijnt wekelijks op 
woensdag in de hele gemeente Kam-
pen, plus Ens en Noordeinde.

Contactgegevens redactie
T: (088) 013 12 52
E: redactie.kampen@persgroep.nl
W: www.stad.kampen.nl
Facebook: stadkampennl
Twitter: @stadkampennl

Commercieel directeur
Peter Brongers

Eindredactie
Tanja Slagter
T: (06) 39 41 80 78

Chef regioredactie
Erwin Winkelman
E: erwin.winkelman@persgroep.nl

Advertentieverkoop/Media-advies
Voor informatie over de advertentie-
mogelijkheden neemt u contact op met 
Edward de Weerd.
T: (06) 10057191 
E: edward.weerd@persgroep.nl 

Familieberichten
E: familieberichtenweekbladen@pers-
groep.nl
T: (088) 5722889
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertenties
E: rubriekenweekbladen@persgroep.nl
T: (088) 0139999

Bezorgklachten
T: (088) 0561595 
Klachten kunnen ook per e-mail door-
gegeven worden via redactie.kampen@
persgroep.nl

Druk
de Persgroep Nederland

Algemene voorwaarden en overige 
informatie
(zoals advertentie-tarieven en oplage) 
www.persgroep.nl/adverteren
© de Persgroep Nederland B.V.
Aangeboden kopij kan zowel worden 
geplaatst in de gedrukte als digitale uit-
gaven van de Persgroep Nederland B.V.

Verspreidingspunten 
van Kampen.nl
Krant niet gehad of een extra exem-
plaar nodig? Op verschillende locaties 
in Kampen en IJsselmuiden kan je een 
exemplaar van Kampen.nl ophalen!

De Stentor, Hofstraat 25 Kampen
Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 
1 Kampen
Bibliotheek Kampen - Stadskazerne, 
Oudestraat 216 Kampen
Bos Boeken, Oudestraat 41-43 Kampen
Hema, Oudestraat 33-37 Kampen
Bioscoop, Hofstraat 118 Kampen
Albert Heijn, Meeuwenweg 19 Kampen
Jumbo, Hanzeplein 27 Kampen
Jumbo, Penningkruid 25 Kampen

De krant is ook digitaal te lezen via 
stad.kampen.nl. Wekelijks wordt de 
krant online gezet.

................................................................................................................

NieuwsKampen.nl

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het Stadsarchief Kampen verhuist 
halverwege augustus van de Mo-
lenstraat naar de Stadskazerne 
aan de Oudestraat. In september 
is de Stadskazerne compleet. Alle 
gebruikers, de Bibliotheek, de ar-
cheoloog, RTV IJsselmond, het 
Stadsarchief Kampen en histori-
sche vereniging Jan van Arkel, zijn 
dan werkzaam in de kazerne. Ook 
(een deel van) de collecties van 
het Stedelijk Museum Kampen, 
van archeoloog en van het Stads-
archief zijn dan ondergebracht in 
de voormalige exercitieloods. 
Zo’n gebeurtenis moet natuurlijk 

worden gevierd. In tegenstelling 
tot eerdere berichtgeving vinden 
de feestelijkheden niet plaats 
begin september, maar worden 
deze verplaatst naar oktober.
De verplaatsing van de feestelijk-
heden betekent niet dat de Stads-
kazerne tot die tijd dicht is. Inte-
gendeel: een aantal gebruikers 
heeft haar deuren al geopend. Zo 
zijn er al vele Kampenaren die de 
Bibliotheek van binnen hebben 
gezien, zendt RTV IJsselmond al 
volop uit vanuit hun studio’s en 
is de archeoloog al aan het werk 
vanuit zijn nieuwe locatie. 

De Stadskazerne in 
september compleet

Veteranen uit Kampen komen elke derde donderdag bijeen om voor een drankje 
en een goed gesprek. (foto: Stichting Veteranen KamPen)

Veteranencafé Kampen
In café-restaurant De Vier Jaar-
getijden aan de IJsselkade 59 
wordt donderdag 21 juli, zoals 
elke derde donderdag van de 
maand, een veteranencafé ge-
houden. De Kamper veteranen 
komen dan om 14.30 uur bijeen 
om onder het genot van een kop 

koffie en een drankje met elkaar 
van gedachten te wisselen.
Een mooie gelegenheid om eens 
een praatje te maken met een 
veteraan. Voor inlichtingen kunt 
u bellen met Koen Minnema, te-
lefoon (038) 3312563 of mail naar 
secretaris_svk@veteranen.nl.

Verpleeg- en revalidatiecentrum 
Myosotis was voor één ochtend 
een filmset. Er werden filmop-
names gemaakt van het speci-
ale PG-koor voor ouderen van de 
dagbesteding. De film is bestemd 
als studiemateriaal voor studen-
ten en medewerkers in zorgor-
ganisaties. Alzheimer Nederland, 
de Haagse Hogeschool en zor-
ginnovatiebureau DAZ maken 
samen een lespakket over het le-
rend vermogen van mensen met 
dementie. Doel is dat studenten 
voordat zij aan het werk gaan, 
anders leren kijken naar mensen 

met bijvoorbeeld geheugenpro-
blemen of dementie.
Al enkele jaren leidt activitei-
tenbegeleider Marijke de Kleine 
het speciale koor. Tot voor kort 
werd gedacht dat mensen met 
dementie niets nieuws meer kun-
nen leren. Dus werden er vooral 
traditionele liedjes van vroeger 
gezongen. Marijke: “Mijn koor 
laat zien dat mensen met geheu-
genproblemen toch een nieuwe 
wereld kunnen ontdekken. Het is 
mooi dat dit op film wordt vast-
gelegd en mensen die in de zorg 
werken hiervan kunnen leren.” 

Hoofdrol voor Pg-koor 
Myosotis in ‘alzheimer-film’

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fietsers Slaper omgeleid voor veiligheid
Isala Delta sluit met ingang van maandag 25 juli het fietspad 
langs de Slaper, tussen het tijdelijke viaduct Nieuwendijk en de 
ingang van de bouwweg, af voor alle fietsverkeer. De fietsers 
worden omgeleid via de Zwartendijk en station Kampen-Zuid. 

Omdat de toegang van de bouwweg steeds drukker wordt, is 
het vanwege de veiligheid niet langer gewenst dat het fiets-
verkeer gelijkvloers kruist met alle bouwverkeer. De omleiding 
wordt ter plekke met borden aangekondigd. Ook de omlei-
dingsroute wordt aangegeven met borden. 
Direct na de zomervakantie worden verkeersregelaars ingezet 
om de scholieren te begeleiden.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Aanvragen
omgevingsvergunning

ϐ Kampen
BURGEMEESTER BERGHUISPLEIN 2:
kappen van negentien bomen en 200 m²
bosplantsoen
(ontvangstdatum 06-07-2016,
zaaknummer 8588-2016).
EUROPA-ALLEE/ACACIALAAN:
plaatsen van vier bordjes en een frame
(ontvangstdatum 07-07-2016,
zaaknummer 8691-2016).
HAATLANDERDIJK 29:
renoveren van een sportkantine/woning
(ontvangstdatum 05-07-2016,
zaaknummer 8613-2016).
HANDELSSTRAAT 17:
starten van een groot- en detailhandel voor
tuinrichting
(ontvangstdatum 07-07-2016,
zaaknummer 8885-2016).
KLEIPUT 7:
plaatsen van een dakkapel (wijziging op een
reeds verleende vergunning)
(ontvangstdatum 07-07-2016,
zaaknummer 8762-2016).
OOSTZEESTRAAT:
bouwen van achttien woningen
(ontvangstdatum 07-07-2016,
zaaknummer 8763-2016).
ONWEERSKAMP 1:
uitbreiden van de woning
(ontvangstdatum 06-07-2016,
zaaknummer 8716-2016).
PATRIMONIUMSTRAAT 26:
plaatsen van een dakkapel
(ontvangstdatum 08-07-2016,
zaaknummer 8958-2016).
PLANTAGE 1:
plaatsen van parasols
(ontvangstdatum 05-07-2016,
zaaknummer 8702-2016).
VLOEDDIJK 159B:
plaatsen van dakramen
(ontvangstdatum 06-07-2016,
zaaknummer 8719-2016).
IJSSELKADE 101:
een interne verbouwing van het pand
(ontvangstdatum 07-07-2016,
zaaknummer 8782-2016).

ϐ Kamperveen
NOORDWENDIGEDIJK 6A:
realiseren van een B&B in een
paardenstal/schuur
(ontvangstdatum 07-07-2016,
zaaknummer 8787-2016).

Voor inzage zie colofon.

Ontwerp omgevingsvergunning
ϐ Kampen
GILDESTRAAT 9:
veranderen van het bedrijf (aanpassen
achterterrein en plaatsen afsluiter in
bedrijfsriool)
(verzenddatum 20-07-2016,
zaaknummer 10003-2015).
ZILVERSCHOON 81:
wijzigen van de gebruiksvergunning
brandveiligheid
(zaaknummer 5916-2016).

Zienswijzen zijn mogelijk bij burgermeester
en wethouders (zie colofon).

Omgevingsvergunning verleend
(regulier)
ϐ Grafhorst
BUITENWAARDEN 4:
bouwen van een woning
(verzenddatum 08-07-2016,
zaaknummer 5853-2016).
Buitenwaarden 17:
bouwen van een woning
(verzenddatum 11-07-2016,
zaaknummer 6011-2016).

ϐ Kampen
DR. DAMSTRAAT 2 T/M 80:
bouwen van 40 appartementen en een
bergingcluster
(verzenddatum 07-07-2016,
zaaknummer 6461-2016).
HONDSDRAF 12:
plaatsen van een dakkapel
(verzenddatum 14-07-2016,
zaaknummer 8090-2016).
KALVERHEKKENWEG 2:
vervangen van een garagedeur voor een
kozijn met raam en deur
(verzenddatum 12-07-2016,
zaaknummer 5576-2016).
KALVERHEKKENWEG 2:
starten van een kleinschalig bedrijf in de
garage
(verzenddatum 12-07-2016,
zaaknummer 6309-2016).
OUDESTRAAT 76:
vervangen van de pui in de voorgevel
(verzenddatum 14-07-2016,
aaknummer 5371-2016).

ϐ IJsselmuiden
HARTOGSWEG 9A:
bouwen van een schuur met duivenverblijf
(verzenddatum 14-07-2016,
zaaknummer 7970-2016).

ϐ Zalk
VEERPAD 6:
bouwen van een jongveestal
(verzenddatum 14-07-2016,
zaaknummer 6295-2016).

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en
wethouders (zie colofon).

ϐ Kampen
ROLKLAVER 3:
aanleggen van een uitweg
(verzenddatum 15-07-2016,
zaaknummer 5120-2015).

Beroep is mogelijk bij de rechtbank
Overijssel (zie colofon).

Omgevingsvergunning verleend
(uitgebreid)
ϐ Grafhorst
GRAFHORSTERWEG 81A:
bouwen van een kapschuur/wagenberging
(verzenddatum 13-07-2016,
zaaknummer 2015-0664).

Beroep is mogelijk bij de rechtbank
Overijssel (zie colofon).

Omgevingsvergunning
geweigerd (regulier)
ϐ IJsselmuiden
VELDOVEN:
bouwen van een opslagloods
(verzenddatum 08-07-2016, zaaknummer
4012-2016).

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en
wethouders (zie colofon).

Besluit vergunningvrij
ϐ Kampen
MELMERWEG 7A:
in bedrijf hebben van een dierenopvang en
om grond in gebruik te nemen in strijd met
de bepalingen van het bestemmingsplan
(verzenddatum 05-07-2016,
zaaknummer 7230-2016).
ROLKLAVER 195:
plaatsen van een overkapping met berging
(verzenddatum 08-07-2016,
zaaknummer 7162-2016).

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en
wethouders (zie colofon).

Besluit verlengen beslistermijn

De beslistermijn voor de volgende aanvraag
om omgevingsvergunning is met zes weken
verlengd.

ϐ Kampen
EENVOUDSTRAAT 43:
starten van een Bed en Breakfast en
coachingpraktijk
(ontvangstdatum 20-05-2016,
zaaknummer 5721-2016).
De uiterste beslisdatum op de aanvraag is
nu 26 augustus 2016.
OUDESTRAAT 76:
vervangen van de pui in de voorgevel
(ontvangstdatum 13-05-2016,
zaaknummer 5371-2016).
De uiterste beslisdatum op de aanvraag is
nu 24 augustus 2016.

ϐ ’s-Heerenbroek
J.W. VAN LENTHESTRAAT 32:
plaatsen van een dakopbouw
(ontvangstdatum 25-04-2016,
zaaknummer 4812-2016).
De uiterste beslisdatum op de aanvraag is
nu 29 augustus 2016.

Voor inzage zie colofon.

RECTIFICATIE
In Kampen.nl van 13 juli 2016 stond:

Besluit verlengen beslistermijn
ϐ Kampen
ECKERTSTRAAT 69:
aanleggen van een uitrit
(ontvangstdatum 12-05-2016, zaaknummer
5365-2016).
De uiterste beslisdatum op de aanvraag is
nu 18 augustus 2016.

Dit moet zijn:

KILBYSTRAAT 6:
aanleggen van een uitrit
(ontvangstdatum 12-05-2016,
zaaknummer 5365-2016).
De uiterste beslisdatum op de aanvraag is
nu 13 augustus 2016.

Voor inzage zie colofon.

BEKENDMAKINGEN

Wilt u op de hoogte blijven van besluiten
van de overheid, dan kunt u zich hiervoor
gratis aanmelden via kampen.nl/
abonnement. U ontvangt dan automatisch
via e-mail alle bekendmakingen waar u zich
voor heeft aangemeld.

Inzage • Voor inzage van stukken kunt u
tijdens openingstijden terecht bij de receptie
van het stadhuis. Voor stukken van het team
Vergunningen moet u vooraf een afspraak
maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt
u een afspraak maken via telefoonnummer
14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoe-
ding van de kosten een kopie te krijgen van
de ter inzage gelegde stukken.

Zienswijze • Ontwerpbesluiten liggen vanaf
de dag na publicatie zes weken ter inzage.
Tijdens deze periode kunt u een zienswijze
indienen bij burgemeester en wethouders,
Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact op-
nemen met het team Vergunningen. Beroep
tegen een definitieve vergunning is alleen
mogelijk als u tijdig een zienswijze heeft
ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Bezwaar • Voordat u een bezwaar indient,
vragen wij u eerst telefonisch contact met
ons op te nemen om het genomen besluit te
bespreken. U kunt ook direct een bezwaar
indienen. Digitaal bezwaarmaken kan door
gebruik te maken van het digitale bezwaar-
formulier. Ook kunt u een brief sturen aan het
bestuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (burgemeester/college/raad), postbus
5009, 8260 Ga Kampen. Vermeld altijd uw
naam-, adresgegevens, telefoonnummer en
motiveer uw bezwaarschrift. Tenzij anders
vermeld, moet uw bezwaar binnen zes weken
na verzenddatum van het genomen besluit
door ons zijn ontvangen. Naast het indienen
van een bezwaarschrift kunt u een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank. Meer
informatie over de bezwaarprocedure en het
vragen van voorlopige voorziening vindt u op
www.kampen.nl/bezwaar.

Beroep • Tenzij anders vermeld kunnen
belanghebbenden, die tijdig zienswijzen
hebben ingediend tegen een ontwerpbesluit,
binnen zes weken na de dag van ter inzage-
legging van een besluit een beroepschrift
indienen. Dit is ook mogelijk als u kunt
aantonen dat u tijdens de periode van ter
inzageligging van het ontwerpbesluit hier
redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest.
Naast het indienen van een beroep kunt u
ook een voorlopige voorziening aanvragen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij:
Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; of digitaal
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht (alleen met DigiD).

Voorlopige voorziening • Het indienen van
een bezwaar- of beroepschrift schorst niet
automatisch de werking van een besluit.
Degene die een bezwaar of beroep heeft
ingediend kan daarnaast bij spoedeisend
belang een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningenrechter
(tenzij anders vermeld):
Rechtbank Overijssel, Postbus 10067
8000 GB Zwolle; of digitaal via
http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht
(alleen met DigiD).

Voor meer nieuws en informatie kunt u
terecht op www.kampen.nl.

Volg de gemeente kampen
op twitter via twitter.com/
gemkampent

Burgerzaken
Zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur

Op afspraak
Maandag, dinsdag, donderdag:
13.00-17.00 uur
Woensdag: 13.00-20.00 uur
Vrijdag: 13.00-16.00 uur

Klant Contact Centrum
Maandag, dinsdag, donderdag:
8.30-17.00 uur
Woensdag: 8.30-20.00 uur
Vrijdag: 8.30-16.00 uur

Meedoenbalie (zorg en werk)
Maandag t/m vrijdag: 9.00-16.00 uur

Servicemeldpunt openbare ruimte
U kunt problemen in de openbare ruimte
melden via www.kampen.nl/melding. U
kunt uw melding ook van 8.30 tot 17.00
uur (vrijdag tot 16.00 uur) doorgeven bij de
receptie in het stadhuis of telefonisch via
14 038. Buiten de openingstijden wordt u
voor spoedgevallen doorverwezen naar het
piketnummer.

Adresgegevens
Postbus 5009 Burg. Berghuisplein 1
8260 GA Kampen 8261 DD Kampen

T 14 038
E info@kampen.nl
I www.kampen.nl

Omgevingsvergunningen



Vergunningen

Verleende evenementenvergunning

PLATTELANDS JONGEREN KAMPEN (PJK SKIK):
organiseren van de jaarlijkse keetrace op 19 augustus 2016 in een weiland aan de Heultjesweg 28 in Kampen 
(verzenddatum 11-07-2016);
ONDERNEMERS VERENIGING KAMPEN: 
organiseren van de Kamper Ui(t)dagen in de binnenstad van Kampen op 28 juli, 4, 11 en 18 augustus 2016 
(verzenddatum 13-07-2016);
STICHTING STREEKMUSEUM ‘ONS ERFGOED’: 
houden van een oogstdag bij museumboerderij ‘Erf 29’ aan de Heultjesweg 31 op Kampereiland op 20 augustus 2016 van 11.00 tot 17.00 uur 
(verzenddatum 12-07-2016);
ARBO POSTIEF: 
houden van een Media event Arbo Positief op 3 september 2016 bij de Oudestraat 31 in Kampen, 
(verzenddatum 13-07-2016);
CHRISTELIJKE BRASSBAND EXCELSIOR ZALK: 
houden van een braderie/rommelmarkt op 17 september 2016 in Zalk
(verzenddatum 13-07-2016);
VAKANTIEBIJBELWEEK KAMPEN: 
houden van een activiteitenweek voor kinderen in de periode 22 tot en met 25 augustus 2016 in de van Brederodestraat (Open Hof) 
en Schreiershoek (Westerkerk) in Kampen
(verzenddatum 13-07-2016);
VAKANTIEBIJBELWEEK IJSSELMUIDEN: 
houden van een evangelisatieweek voor kinderen en tieners in de periode van 23 tot en met 26 augustus 2016 bij de IJsbaan aan de 
Trekvaart in IJsselmuiden
(verzenddatum 13-07-2016).

Bezwaar is mogelijk bij de burgemeester (zie colofon).

Verleende standplaatsvergunningen

VISHANDEL TIMMERMAN: 
innemen van een standplaats op woensdag op het Markeresplein in IJsselmuiden met ingang van 23 augustus 2016. De standplaats wordt 
ingenomen voor de verkoop van vis en visproducten 
(verzenddatum 11-07-2016);
MARCO BEENEN UW KAASSPECIALIST: 
innemen van een standplaats op woensdag op het Markeresplein in IJsselmuiden met ingang van 23 augustus 2016. De standplaats wordt 
ingenomen voor de verkoop van kaas en aanverwante producten 
(verzenddatum 11-07-2016).

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon).

Wet milieubeheer

Meldingen

MAATSCHAP J. BARNEVELD EN F. BARNEVELD – UITSLAG: 
veranderen van een rundveebedrijf aan de Veerpad 6 in Zalk;
A.J. KALTER: 
oprichten van een duivenhouderij aan de Hartogsweg 9A in IJsselmuiden.

Tegen de meldingen kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

APV Hobbymatig houden van dieren binnen de bebouwde kom
 ϐ IJsselmuiden 

KOEKOEKSROEDE 1: 
Op 22maart 2016 is een verzoek ontheffing art. 2.4.20 Apv ingediend voor het hobbymatig houden van dieren
(drie paarden binnen de bebouwde kom)
(verzenddatum 12-07-2016).
 
Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders (zie colofon). 

Verkeer

Parkeerverbod
 ϐ IJsselmuiden 

KORENBLOEM 2A: 
instellen van een gehandicaptenparkeerplaats.

Bezwaar is mogelijk bij burgmeester en wethouders (zie colofon). 



Overig

Vaststelling Woonvisie

De raad heeft op 7 juli 2016 besloten de Woonvisie gemeente Kampen vast te stellen. 

De Woonvisie 2016-2021 vormt in de komende jaren de basis voor het woonbeleid binnen de gemeente en gaat in op de volgende thema’s: 
Woonopgave, Betaalbaarheid en beschikbaarheid, Wonen, welzijn en zorg en Bestaande voorraad. 

Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt het besluit de komende zes weken ook 
inzien in het stadhuis. Om het besluit in te zien en voor meer informatie over dit besluit, kunt u contact opnemen met team 
Beleidsontwikkeling en Advisering via telefoonnummer 14038.

Vaststelling Beleidsregel huwelijksvoltrekkingen gemeente Kampen

Het college heeft op 12 juli 2016 besloten de Beleidsregel huwelijksvoltrekkingen gemeente Kampen vast te stellen. De regeling treedt in 
werking op 21 juli 2016. 

De beleidsregel omschrijft welke vormen van huwelijksvoltrekking de gemeente Kampen aanbiedt, wat deze inhouden en welke voorwaarden 
daarvoor van toepassing zijn. Voor kosteloze huwelijken gelden de voorwaarden dat tenminste één persoon ingeschreven staat in de 
basisregistratie van de gemeente Kampen en in het bezit is van een Meedoenbon. Er kunnen maximaal twee kosteloze huwelijken per week 
worden voltrokken.

Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt het besluit de komende zes weken ook
inzien in het stadhuis. Om het besluit in te zien en voor meer informatie over dit besluit, kunt u contact opnemen met team Burgerzaken via 
telefoonnummer 14038. U kunt het besluit op korte termijn ook inzien op www.kampen.nl/regelgeving.

Bekendmaking wijziging Mandaatoverzicht

Het college heeft op 12 juli 2016 besloten mandaten te verlenen aan de teammanager Beleidsontwikkeling en Advisering van de eenheid 
Ruimtelijke Ontwikkeling. De mandaten treden in werking op 21 juli 2016.

Het college verleent de teammanager de bevoegdheid om namens het college besluiten te nemen in het kader van subsidieverstrekking, 
waaronder verlening, vaststelling en terugvordering van subsidies.

Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt het besluit de komende zes weken ook 
inzien in het stadhuis. Om het besluit in te zien en voor meer informatie over dit besluit, kunt u contact opnemen met team 
Beleidsontwikkeling en Advisering via telefoonnummer 14038. De volledige tekst van het Mandaatoverzicht kan worden ingezien op 
www.kampen.nl/regelgeving.

Ruimtelijke 
ordening

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Uitbreiding bedrijventerrein Spoorlanden

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend, dat met ingang van donderdag 21 juli 2016 het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
Uitbreiding bedrijventerrein Spoorlanden acht weken ter inzage ligt. De normale termijn van terinzageligging van zes weken is verlengdmet
twee weken door de vakantieperiode. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt dus tot en met 14 september 2016 ter inzage. 

In dit beeldkwaliteitsplan wordt de gewenste ruimtelijke uitstraling van het nieuwe bedrijventerrein vastgelegd. Het gaat hierbij onder andere 
om oriëntatie van de bebouwing op de omgeving, architectonische uitstraling van de bedrijfsgebouwen en de landschappelijke inpassing.

U kunt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan inzien tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis. Buiten deze tijden alleen
op afspraak.

Tijdens de genoemde termijn van terinzageligging kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan naar voren 
brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een 
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering via telefoonnummer 
14038.

Ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Uitbreiding Spoorlanden

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend, dat met ingang van donderdag 21 juli 2016 het ontwerpbestemmingsplan 
Uitbreiding Spoorlanden acht weken ter inzage ligt. De normale termijn van terinzageligging van zes weken is verlengdmet twee weken door
de vakantieperiode. Het ontwerpbestemmingsplan ligt dus tot en met 14 september 2016 ter inzage. 

Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in IJsselmuiden mogelijk te maken aansluitend aan het 
bestaande bedrijventerrein Spoorlanden. Het plangebied wordt begrensd door de Oosterlandenweg, Zwolseweg en de spoorlijn Kampen-
Zwolle. In oostelijke richting ligt de plangrens in het agrarisch gebied en sluit aan op de begrenzing van het bestemmingsplan Buitengebied.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis. Buiten deze tijden alleen op
afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991071-OW01.

Tijdens de genoemde termijn van ter inzage legging kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmings-
plan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Indien u een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kunt 
u contact opnemen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering via telefoonnummer 14038. Het is niet mogelijk een 
zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia’

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. 

Het college heeft bij besluit van 12 juli 2016 het ontwerpwijzigingsplan ‘Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia’ vrijgegeven voor 
terinzagelegging. 

Bestemmingsplan
De zorginstelling Philadelphia wil op de locatie gelegen tussen de Oosterlandenweg, het spoor, de Trekvaart en de ijsbaanvereniging een pand 
realiseren voor een groep cliënten. De gemeente Kampen was eigenaar van deze, op dit moment braakliggende grond. Er is overeenstemming 
bereikt over de overdracht van de grond. Met het voorliggende wijzigingsplan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het 
bestemmingsplan te wijzigen, waardoor de bestemming Sport wordt omgezet naar een gemengde bestemming.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia’ ligt met ingang van donderdag 21 juli 2016 zes weken ter inzage. U
kunt hiervoor tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het Klant Contact Centrum in het stadhuis. Het plan is digitaal beschikbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991197-OW01.



Zienswijzen
Tijdens de genoemde termijn van terinzageligging kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 
8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van ontwerpwijzigingsplan ‘Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia’. 
Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team 
Beleidsontwikkeling & Advisering, via telefoonnummer 14038. 

Ontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Haatland, 4e wijziging Haatlanderdijk 29’

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. 

Het college heeft bij besluit van 12 juli 2016 het ontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Haatland, 4e wijziging Haatlanderdijk 29’ vrijgegeven 
voor terinzagelegging. 

Bestemmingsplan
De firma Broshuis wil de bedrijfsruimte en kantoorruimte uitbreiden op het huidige terrein en op het voormalige KWC-terrein, dat
door hen is aangekocht van de gemeente Kampen. De gewenste uitbreidingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Haatland. Het voormalige KWC-terrein heeft in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland de bestemming ‘Sport’
met een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden en 
afwijkingsmogelijkheden kunnen de plannen gerealiseerd worden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Haatland, 4e wijziging Haatlanderdijk 29’ ligt met ingang van donderdag 21 juli 2016 zes 
weken ter inzage. U kunt tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het Klant Contact Centrum in het stadhuis. Het plan is digitaal
beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991185-OW01.

Zienswijzen
Tijdens de genoemde termijn van terinzageligging kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 
8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van ‘Bedrijventerrein Haatland, 4e wijziging Haatlanderdijk 29’. 
Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team 
Beleidsontwikkeling & Advisering, via telefoonnummer 14038. 

Intrekking raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan ‘IJsselmuiden Dorpsrand- 1e herziening 
Parallelweg 1’
Burgemeester en wethouders van Kampenmaken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 7 juli 2016 het bestemmingsplan ‘IJsselmuiden
Dorpsrand- 1e herziening Parallelweg 1’ met de ID-code NL.IMRO.0166.00991172-VB01 heeft ingetrokken.

Het intrekkingsbesluit, het ingetrokken bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 juli 2016 zes weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis. 

Tegen het intrekkingsbesluit kan een belanghebbende tijdens de genoemde termijn van terinzage ligging beroep instellen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Vastgesteld bestemmingsplan “Onderdijks 2013, 2e herziening ’t Hart, 3e fase”

Burgemeester en wethouders van Kampenmaken bekend, dat de gemeenteraad op 7 juli 2016 het bestemmingsplan ‘Onderdijks 2013, 2e
herziening ’t Hart, 3e fase’, ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een rij van negen woningen te realiseren in collectief particulier opdrachtgeverschap. Verder is in dit 
plan de direct aangrenzende openbare ruimte meegenomen. In het geldende bestemmingsplan ‘Het Onderdijks 2013’ geldt op de plek van
de toekomstige woningen een bestemming ‘Woongebied - Uit te werken’. Hiervoor had een uitwerkingsplan opgesteld kunnen worden. De
aangrenzende straat, stoep en parkeerplaatsen hebben in dit plan echter grotendeels de bestemming ‘Groen’. Om die reden is er een partiële
herziening opgesteld. 

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 juli 2016 zes weken ter inzage in het stadhuis. 
U kunt tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991189-VB01.

Beroep
Tegen het vaststellingsbesluit kan een belanghebbende tijdens de genoemde termijn van terinzageligging beroep instellen bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad van Kampen hebben ingebracht. 
Het vaststellingsbesluit treedt in werking vanaf de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking
van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Toepassing coördinatieregeling project Spoorkade 25 in Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen geven op grond van artikel 3.30 van deWet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat de
gemeenteraad van Kampen op 7 juli 2016 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de bouw van tien woningen op het 
perceel Spoorkade 25 in Kampen.

Het besluit van de gemeenteraad tot het toepassen van de coördinatieregeling voor dit project is een procedureel besluit. Met de 
coördinatieregeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. De voor het project benodigde 
besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld, voorbereid en ter inzage gelegd. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor 
het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders voor de benodigde (omgevings)vergunningen.

Tegen de gecoördineerd voor te bereiden besluiten kunt u een zienswijze indienen. Tegen de besluiten kan vervolgens in één keer beroep bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Het toepassen van de coördinatieregeling heeft daarmee tot gevolg dat
er slechts één gecombineerde procedure doorlopen wordt in plaats van verschillende afzonderlijke procedures. 

Beroep
Tegen dit besluit tot toepassing van de coordinatieregeling kan door belanghebbenden zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het
instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen ook vragen om een voorlopige 
voorziening.

Ruimtelijke 
ordening



Ruimtelijke
ordening

Bestemmingsplan Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen maken bekend dat de gemeenteraad op 7 juli 2016 het bestemmingsplan
NL.IMRO.0166.00991155-VB01, Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat, ongewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om gefaseerd in totaal tien woningen te bouwen op de hoek van de Voorstraat en de Kamperzeedijk
in Grafhorst.

Inzage
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 juli 2016 zes weken ter inzage in het stadhuis. Voor inzage kunt
u tijdens openingstijden terecht bij de receptie of telefonisch via telefoonnummer 14038. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Hiernaast is
het plan te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State:
• belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Kampen;
• belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpplan in te stellen;
• belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het ontwerpplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.

INFORMATIE
2016-29 | 20 juli 2016

Voor deze week en volgende week staan er geen collectes gepland. Mocht u het complete collecterooster 2016 willen inzien, neem dan contact op met het team Vergunningen.

Collectes 2016

Kampen contracteert aanbieders huishoudelijke hulp
Voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp heeft
de gemeente Kampen een contract gesloten met zes
zorgaanbieders. Dit betekent dat inwoners die door
een beperking huishoudelijke hulp nodig hebben, zich
kunnen melden bij de gemeente.

In een gesprek wordt nagegaan welke huishoudelijke taken
inwoners zelf of met behulp van hun omgeving nog kunnen
uitvoeren. Daarna kijkt de gemeente hoeveel aanvullende
huishoudelijke hulp er nog nodig is.

De gecontracteerde zorgaanbieders zijn:
• Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV;
• Curadomi/ Stichting Lelie Zorggroep;
• De Nieuwe Zorg Thuis;
• Ik zijn wij;
• PGVZ;
• Stichting IJsselheem Holding.

De lijst met zorgaanbieders kan nog uitgebreid worden.

Deze voorziening geldt voor de periode van één jaar,
tot 1 juli 2017. Voor de lange termijn gaat de gemeente
samen met zorgaanbieders en partijen als de Adviesraad
Maatschappelijke Ondersteuning kijken wat er voor de
toekomst mogelijk en nodig is. Uitgangspunt in Kampen is
en blijft dat degene die zorg nodig heeft, deze ook ontvangt.

Inwoners die bijzondere bijstand of huishoudelijke hulp
toelage voor hulp bij het huishouden ontvingen, zijn per
brief geïnformeerd over het nieuwe beleid. Inwoners die
voor 2015 huishoudelijke hulp van de gemeente ontvingen,
ontvangen eind augustus een brief over de veranderingen.

Financiën op Koers
Heeft u hulp nodig bij uw financiële situatie of het op orde brengen van uw
administratie? Of bent u verwijzer? Dan kunt u zich aanmelden bij Financiën op Koers.

Financiën op Koers is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij thuisadministratie
voor inwoners van de gemeente Kampen.

n Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier?
n Is uw administratie niet op orde en weet u niet waar u moet beginnen?
n Vindt u het moeilijk om uw geordende administratie bij te houden?
n Denkt u in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen en voorzieningen?
n Bent u het overzicht kwijt over uw inkomsten en uitgaven?
n Zijn er betalingsachterstanden en/ of schulden waar u niet meer uitkomt?

financiën
OP KOERS

HULP & ADVIES BIJ THUISADMINISTRATIE

Financiën op Koers kan helpen...
Financiën op Koers heeft inloopspreekuur op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur en is gevestigd in het
pand van Stichting Welzijn aan de Vloeddijk 79 in Kampen. U kunt zonder afspraak terecht op het spreekuur.

Lukt het u niet om op het spreekuur te komen? Dan kunt u zich
aanmelden via www.financienopkoers.nl of via (038) 333 59 24.
Na aanmelding wordt er binnen een week contact opgenomen om
te bespreken wat Financiën op Koers in uw situatie kan betekenen.

Financiën op Koers is een samenwerkingsverband tussen de organisaties:
SWiK, De Kern, Humanitas, Dimence Jeugd GGZ, MEE en de gemeente Kampen.
Financiën op Koers is op 28 oktober van start gegaan.



Nieuwe openingstijden stadhuis
Burgerzaken
Zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag  9.00 - 12.00 uur

Op afspraak
Maandag, dinsdag, donderdag 13.00 - 17.00 uur
Woensdag  13.00 - 20.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur

Een afspraak bij Burgerzaken maakt u eenvoudig via
www.kampen.nl/afspraak.

Klant Contact Centrum
Maandag, dinsdag, donderdag  8.30 - 17.00 uur
Woensdag  8.30 - 20.00 uur
Vrijdag  8.30- 16.00 uur

Meedoenbalie (zorg en werk)
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur

Digitaal online regelen
Veel zaken kunt u direct regelen op www.kampen.nl.
 Ook een afspraak bij Burgerzaken maakt u
eenvoudig via www.kampen.nl/afspraak.

Geen internet?
Heeft u geen internet of heeft u een vraag? Neem 
dan contact op met ons Klant Contact Centrum via 
telefoonnummer 14 038.

Ophalen zonder afspraak
Documenten die u zonder afspraak kunt ophalen bij het 
Klant Contact Centrum:
• ophalen aangevraagd reisdocument
• ophalen aangevraagd rijbewijs
• eigen verklaring voor het rijbewijs
• gehandicaptenparkeerkaart
• afvalpas

Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven
De voorbereidingen voor de nieuwe parkeergarage Buitenhaven zijn in volle gang. Op 
28 juni heeft de rechter een uitspraak gedaan over bezwaren tegen de nieuwbouw. Deze 
uitspraak was voor de gemeente Kampen positief. Dit betekent dat we verder mogen 
met de bouw van de nieuwe parkeergarage. Hegeman Beton en Industriebouw B.V. uit 
Nijverdal voert de werkzaamheden uit.

• De werkzaamheden bestaan uit:
• saneren van vervuilde grond en verleggen van kabels en leidingen;
• bouw van de nieuwe parkeergarage;
• inrichting van het openbare gebied zoals de groeninrichting, voetpaden en het opnieuw 
inrichten van de Noordweg en de Oranjesingel.

Afsluiting vanaf 22 augustus
Door de start van deze werkzaamheden wordt het terrein van het huidige parkeerterrein en 
een gedeelte van de Noordweg vanaf maandag 22 augustus afgesloten voor het autoverkeer. 
We verwachten dat deze afsluiting ongeveer negen maanden gaat duren. Meer informatie 
over omleidingsroutes en wegafsluitingen volgt via de aannemer. We beseffen dat hierdoor 
tijdelijk minder parkeercapaciteit aanwezig is. We doen er alles aan om deze tijdelijke overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 

Alternatieve parkeermogelijkheden
Er zijn alternatieve gratis parkeermogelijkheden bij het station IJsselmuiden, Burgemeester 
Berghuisplein en bij het parkeerterrein bij het voormalige winkelcentrum in de Hanzewijk. 

Direct omwonenden in de wijk Brunnepe en ondernemers Binnenstad
Ondernemers aan de westkant van het centrum (ten westen van de Botervatsteeg) en 
direct omwonenden in de wijk Brunnepe kunnen een parkeervergunning aanvragen bij 
Stadstoezicht (Voorstraat 26) voor parkeren op de locaties Bongerd en Meeuwenplein. De 
ondernemers en direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Tijdelijke parkeerplaatsen 
Er worden tijdelijke parkeerplaatsen mogelijk gemaakt op de groenstroken tegenover het 
gezondheidscentrum en op rijplaten bij het Bolwerk. In totaal gaat het om ongeveer 
80 tijdelijke parkeerplaatsen (zie tekening). Daarnaast bekijken we of er nog meer 
mogelijkheden in de omgeving zijn.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Op dinsdag 30 augustus om 19.30 uur wordt in het stadhuis een informatiebijeenkomst 
gehouden. Tijdens deze avond geven we informatie over de werkzaamheden en de 

alternatieve parkeermogelijkheden. Ondernemers en omwonenden zijn hierover per brief 
geïnformeerd. Belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Informatie
Actuele informatie over parkeren bij de Buitenhaven vindt u op www.kampen.nl/
parkeergaragebuitenhaven. Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Facebookpagina 
Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven.

Wilt u weten wat er in 
uw buurt gebeurt?
Gaan uw buren verbouwen? Is er een evenement bij u om de hoek? Via de e-mailservice of app van 
‘Over uw buurt’ blijft u continu op de hoogte. 

U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de 
omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. 
Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. U 
kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Informatie van 
gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één 
plek samen. Hierdoor bent u constant slechts één klik verwijderd van 
de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk. 
Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app

Wilt u meer weten? 

Kijk dan op 

www.overuwbuurt.overheid.nl 

voor meer informatie.
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BOXSPRING NECKA
Incl. hoofdbord + 2 pocketveer boxsprings + 1 pocketveer matras (500 veren/m2) + koudschuim HR-40 topmatras.
140/200 van 1839 voor 1287, 160/200 nú 1441, 180/200 nú 1595, 200/200 nú 1749. 

Diverse topmatrassen, bijmeubelen en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar. Elektrisch verstelbaar vanaf 2085.

1287
1839

compleet

Al onze boxsprings zijn verkrijgbaar in: DIVERSE STOFFEN, KLEUREN & POTENSETS

zomersale

80% uit voorraad 
leverbaar

5 jaar 
garantie

90 dagen omruilgarantie
op alle (top)matrassen

gratis bezorging 
en montage Wij bieden Europese

productie

totaalbed.nl

Kijk voor ons complete 
assortiment, openingstijden 

en koopzondagen op:

1  KAST IMPACT. Breedte 200 cm, incl. schuifdeur van 825 voor 288. Meeneemprijs. Op=Op! 2  MATRAS DAHLIA. 400 pocketveren per m2 / 7 slags. 70/200 van 309 voor 216.
70/200 van 419 voor 293. 3  LEDIKANT MANHATTAN. Antraciet of lichtgrijs. 140/200 van 625 voor 399. 4  LEDIKANT NEW YORK. Noten. Op comforthoogte, deelbaar en op 
wielen. 2x70/200 van 995 voor 599, 2x80/200 nú 699, 2x90/200 nú 799. 

Ledikanten, (top)matrassen, boxsprings, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

KAST IMPACT
nú 288

1

zomersale
tot

65%
korting

65

EXCELLENTCOMFORT DELUXE

• Boxspring 260 pocketveren per m2

• Matras 300 pocketveren per m2 (pocket 500)

• Topmatras 9 cm comfortschuim

• Boxspring 260 pocketveren per m2

• Matras 500 pocketveren per m2 (pocket 1000)

• Topmatras 9 cm koudschuim HR-40

• Boxspring 260 pocketveren per m2

• Matras 500 pocketveren per m2 (pocket 1000)

• Topmatras 11 cm nasa

140/200 nú 
895

140/200 nú 
1189

140/200 nú 
1595

MATRAS DAHLIA
vanaf 216

2
vanaf 216

LEDIKANT 
MANHATTAN
vanaf 399

3

LEDIKANT NEW YORK
vanaf 599

4

APELDOORN Het Rietveld 26, 055 360 43 00
DEVENTER Essenstraat 11, 0570 60 80 19
DOETINCHEM Doetinchemseweg 89a, 0314 36 61 86
HARDERWIJK Zuiderbreedte 9, 0341 42 59 49
LELYSTAD Zuiderpoort 13, 0320 21 87 68
ZWOLLE Grote Voort 84, 038 422 44 54
Apeldoorn is elke zondag geopend van 12-17u

U vindt ons ook in:  Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Drachten, Enschede, Groningen, Nijmegen, Utrecht en Veenendaal
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Adres: Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet 
Tel.: 0341 261 891
Site: www.elskamptuinmeubelcentrum.nl
Open: ma-do 9:00 - 18:00 

vr 9:00 - 21:00  |  za 9:00 - 17:00

Adres:Adres:Adres: Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet Industrieweg 12, 8071 CT  Nunspeet 

Summer

Tuinmeubelen
Sale

50%Korting
tot wel

  PRIJSWOORDZOEKER SUDOKU

Prijswinnaars krijgen bericht en staan ook op www.sanderspuzzelboeken.nl/weekkrant. Spel voorwaarden:  www.sanderspuzzelboeken.nl/spelvoorwaarden. 

AANTAL GEZANG PUZZEL TOUPET
BAZUIN LADEN TABLET TRAUMA
DOLBLIJ NAALD TERWIJL ZITBAD
DUBBEL ONZIN TOEVAL
EUVEL PAGINA TOMAAT

P A G I N A D T O U P E T

N U E I M A U O O B N E E

B A Z U I N B M L E L U R

E N A Z I T B A D B V D W

O R N L E A E A A E L A IJ

T U G U D L L T L S D IJ L

oplossing:
Sanders
Puz ze l boeken

8 5
9 1 7

6 4 1
5 6

4 1 2 9 3
7 1

8 6 5
2 7 8

3 1

BEL & WIN: 0909-5010190

Zo doet u mee! Los de woordzoeker op.
De overgebleven letters vormen de oplossing. U kunt deze op de  volgende 

 manieren doorgeven: spreek uw oplossing in door het volgende nummer  

te bellen:  0909-5010190   (€ 0,45 p.g.) of door middel van een sms-bericht:  

WEEKA[spatie]oplossing naar 3553 (€ 0,45 p.o.b.).

Tarieven zijn excl. de gebruikelijke kosten. De sluitingsdatum is 25 juli 2016. 

Maak kans op een Asus laptop 

PuZZEL 

 & WIN 

De Asus EeeBook is 

een compacte 11,6 

inch laptop. Met deze 

handzame laptop 

voert u uw dagelijkse 

taken razendsnel uit. 

Of u nu een e-mail 

verstuurt, foto’s deelt, 

online bankiert of 

muziek beluistert, 

deze handige Asus 

laptop presteert elke 

dag opnieuw. 

Zondag 24 juli
KAMPEN
Hervormde Gemeente 
Bovenkerk: 9.30 uur ds J. 
Westland, Putten 17.00 uur 
ds A. van Hek, Hasselt 
Broederkerk: 9.30 uur ds 
W.L. Dekker 19.00 uur dienst 
Westerkerk  
Open Hof: 9.30 uur ds A.J.J. 
van Noord 19.00 uur geen 
dienst 
Burgwalkerk: 9.30 uur geen 
dienst
Kampereiland: 9.30 uur ds 
P. van Veen, Zwolle 
Amandelboom: 15.00 uur ds 
H. Born, Rouveen
Myosotis: 10.15 uur ds P. 
Hoekstra
De Schalmei: 16.00 uur dhr 
A. van Kranenburg 
Christelijke Gereformeerde 
Kerk: 9.30 uur dienst 17.00 
uur dienst 
Nederlandse Gerefor-
meerde Kerk: 9.30 uur ds W. 
van Dijk 19.00 uur ds J. van 
’t Spijker, Hoogeveen (met 
CGK) 
Gereformeerde Westerkerk: 
10.00 uur ds T. Veentsra, 
Wilsum 19.00 uur ds W.L. 
Dekker 
Gereformeerde Vrijgemaak-
te Bazuinkerk: 9.30 uur ds 
A.W. Beute 16.30 uur dienst
Gereformeerde Gemeente: 
9.30 uur leesdienst 15.30 uur 
leesdienst
Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt Eudokiakerk: 
9.30 uur dienst in Bazuinkerk 
16.30 uur dienst in Bazuin-
kerk 

Gereformeerde Kerk Neder-
land (Ichthuskerk - gebouw 
Quintus, Vloeddijk 38): 
10.00 uur ds A. Veldman 
19.30 uur ds A. Veldman  
Vrije Evangelische Ge-
meente: 10.00 uur br J. den 
Besten, Hattem 19.00 uur br 
A. Reitsma, Wezep 
Volle Evangelie Gemeente: 
10.00 uur dienst
Evangeliegemeente De 
Deur: 11.00 en 18.00 uur 
pastor Jan Clement
Leger des Heils (Ichthusge-
bouw, Jan Ligthartstraat 1): 
9.15 uur bidstond, 9.50 uur 
voorzang, 10.00 uur dienst 
RK Buitenkerk: 11.00 uur 
dienst
Sozo Mission (Ichthus Col-
lege, Jan Ligthartstraat 1): 
17.00 uur dienst 
Christengemeente De Ba-
nier (Jan Ligthartstraat 5): 
10.00 uur dienst
Jehovah’s Getuigen (Korte-
weg 3): 10.00 uur openbare 
lezing
Lutherse Gemeente: 10.15 
uur ds R. van Warven
Baptistengemeente (Trian-
gel 1): 10.00 uur dienst
Vrijzinnig Kampen (Vloed-
dijk 62): 10.15 uur dienst 
 

IJSSELMUIDEN
Hervormde Gemeente 
Dorpskerk: 9.30 uur ds P. 
van der Kraan, Arnemuiden 
17.00 uur ds P. Hoogendam, 
Veenendaal 
Oosterholthoeve: 9.30 uur 
ds J. v. Doorn, ‘t Harde Graf-
horst: 9.30 uur ds K. Hak, 

Goudswaard 17.00 uur ds P. 
van der Kraan, Arnemuiden 
Hersteld Hervormde Ge-
meente (aula Pieter Zandt 
Kampen): 9.30 uur kand 
G.M. Bosker, Uddel 17.00 uur 
ds M. van Reenen, Oldebroek  
Hervormde gemeente De 
Hoeksteen: 9.30 uur ds H.W. 
Doornweerd, Emmeloord 
19.00 uur ds H.J.H. Pap, Vol-
lenhove  
Nederlands Gereformeerde 
Kerk: 9.30 uur br J. Klein 
16.30 uur dienst in De Rank 
Gereformeerde Kerk De 
Bron: 9.30 uur ds J.C.A. 
Kruithof-Looije, Zwolle  
Gereformeerde Kerk Vrijge-
maakt De Rank: 9.30 uur dr 
P.L. Voorberg, Emmeloord 
16.30 uur ds J. van Beveren 
(met NGK) 
RK kerk: 9.00 uur dienst

WILSUM 
Hervormde Gemeente: 9.30 
uur dienst 14.30 uur dienst
Gereformeerde kerk: 9.30 
uur ds W.P. Ferguson 14.30 
uur ds Ros 
 

KAMPERVEEN
Gereformeerde kerk: 9.30 
uur mw W. Marskamp, 
Dronten 

Wekelijks staan deze dien-
sten in deze krant en op 
www.stad.kampen.nl. Mocht 
jouw kerkgenootschap ont-
breken, neem dan contact 
op via redactie.kampen@
persgroep.nl.

  Kerkdiensten Column: Uienpeller

E r wordt gebeld. Ik leg het laatste 
boek van mijn favoriete doch 
reeds lang overleden schrijver ter-
zijde en loop binnen tien minuten 

naar de deur. 

Het is de telefoon. Voor mij staat een 
jongmens, hoog opgeschoren kapsel, 
petje schuin op de schedel, t-shirt met 
een onbegrijpelijke tekst, een halflange 
broek met vlekken en stoere sneakers. 
Hier en daar een mislukte tattoo. Hij oogt 
dus best normaal. De jeugd van tegen-
woordig, zeg maar. 
Ook van tegenwoordig: hij kijkt je niet 
aan, maar tuurt op zijn smartphone. 
Ergens tussen zijn kin en neus komt ook 
geluid vandaan. Hij zegt: “Jowwwwww 
woekiki hoestie...?” Pardon? “Jowww-
www woekiki hoestie...??” Sorry, ik niet 
begrijpen. Jij uitleggen, ja? “Sorry, mijn-
heer. Dat betekent alleen maar: Hoe gaat 
het met je. Ik wou alleen maar effe bij jou 
naar de wc. Mag dat?” 
Dat klinkt heel wat beleefder. Ik aarzel, 
want je laat per slot van rekening niet 
iedereen zomaar binnen. En zeker niet in 
jouw zo intiem privé domein. “Nou”, zegt 
‘ie, blijkbaar mijn achterdocht begrijpend, 
“ik laat de deur wel open staan. Kunt u 
precies zien wat ik doe daar. Oke?” Dat 
lijkt me een nog onsmakelijker voorstel-
ling. Zonder mijn antwoord af te wachten 
stapt hij langs me heen naar binnen, nog 
steeds turend op zijn smartphone. En in-
derdaad, hij stapt de wc binnen en laat de 
deur open. Maar in plaats van zijn broek 
te demonteren blijft hij in de deuropening 
staan en schreeuwt dan ineens: “Yeah, ik 

heb ‘m!!” 
Nu snap ik er helemaal niets meer van. 
Wat hebbie dan? “Oh, chiboi, het is maar 
een spelletje en hij zat hier verstopt. Ik 
speel wat Pokémon Go, snappie?” Hij 
wurmt zich langs mij heen en rent de 
oprijlaan af, al schreeuwend “Yeah, yeah, 
weer een gevonden!” Nu pas dringt het 
tot mij door dat ik hier te maken heb met 
het slachtoffer van dat spelletje waar 
half Nederland gek van is. Nu begrijp ik 
de horden, die met gebogen hoofd en 
turend op hun telefoontje door de stad 
struinen, in het park ronddolen en die je 
midden in de nacht zomaar kunnen ver-
rassen met een bezoekje aan je wc. 

Van het spelletje begrijp ik niets, van de 
verslaving nog minder. Wel valt het me 
op dat er steeds meer mensen in de stad 
rondlopen met gebogen hoofden. Op 
zoek naar... Ja, op zoek naar wat? Als ik 
op een kleedjesmarkt rondloop, dan kan 
ik dat nog begrijpen, want de uitstalling 
bevindt zich op straatniveau. En van hon-
denbezitters begrijp ik het ook wel, want 
ook de poep van onze grote huisvriend 
ligt op straatniveau. 
Maar waarom loopt het gemeentebestuur 
met gebogen hoofd rond? Zijn ze op zoek 
naar de miljoenen die nodig zijn voor het 
Hanzemuseum inclusief IJsselkogge? Of 
voor de ontwarring van het knooppunt 
bij de Stadsbrug? Of omdat we helemaal 
niet voorkomen op de lijst van meest 
door toeristen bezochte steden? Of 
omdat de Hanzedagen steeds dichterbij 
komen? Ik niet weten. Wel weet ik dat nu 
eindelijk de zomer eraan komt. 

Gebogen Hoofden
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Met een fietstochtje door 
het dorp laat Wilsum enkele 
projecten aan het college 
zien. “We zijn er trots op; 
dat moet je écht zien”, aldus 
voorzitter Albert Boeve van 
Dorpsbelangen Wilsum.

Bezoek van college
door Mariska Oegema

V anaf het Multifunctio-
neel Centrum De Toe-
komst fietst het gezel-
schap naar De Wijde 

Blik. “We zijn heel blij met onze 
mooie sportaccommodatie en 
de grote overkapping. We krij-
gen veel complimenten van be-
zoekers”, aldus voorzitter Jan 
Marskamp van voetbalvereniging 
Wilsum. Wijzend op de zonne-
panelen op het dak: “We kunnen 
hiermee 70.000 kilowatt opwek-
ken; daarmee zijn we zelfvoorzie-
nend. De subsidie, de zelfwerk-
zaamheid van vele vrijwilligers en 
de spaaractie van de supporters-
club helpen in de exploitatie; daar 
zijn we trots op.” 
De voetbalvereniging heeft een 
hoofdveld van gras en een trai-
ningsveld met kunstgras en licht-
masten. “We hebben bewust 
hiervoor gekozen om hoge ener-
giekosten te voorkomen. Verder 
voetballen we zoveel mogelijk 
op het kunstgras om de grasmat 
te sparen”, legt Marskamp. “We 
kunnen de komende jaren goed 

.

vooruit met onze accommodatie 
en de hulp van alle vrijwilligers.”
Het college fiets verder langs de 
IJssel met haar uiterwaarden, 
Scherenwelle en de Koppeler-
waard. Zo zijn er twee uitkijkpos-
ten gerealiseerd voor fietsers en 
wandelaars. Eén van de uitkijk-
punten ligt tegenover de toekom-
stige ingang van Reevediep. “Eén 
van de pareltjes in dit gebied is 
de Kievitsbloem die hier met tien-
duizenden groeit en bloeit”, ver-
telt beheerder Corné Balemans 

van Staatsbosbeheer. “Bijzonder 
is ook de zwarte stern die hier 
komt broeden. Vroeger broed-
den ze op Krabbescheer maar de 
geplaatste broedvlotjes blijken 
ook succesvol. Ook bijzonder in 
dit gebied zijn de roerdomp, de 
karekiet en de kwartelkoning”
Op korte termijn zullen een oude 
rivierarm worden uitgediept en 
wilgen gekapt om doorkijkjes 
naar de IJssel te maken, een wens 
van het dorp. “Want je loopt hier 
langs de IJssel, je voelt en ruikt de 

IJssel, maar je kunt de IJssel niet 
zien”, zo licht voorzitter Albert 
Boeve van Dorspbelangen toe. 
Het fietstochtje gaat ook langs de 
Loswal en de vernieuwde haven 
van Wilsum. Daar wijst Dorps-
belangen op het zwerfafval dat 
door nachtvissers wordt achter-
gelaten. Burgemeester Bort Koe-
lewijn zegt toe hiervoor aandacht 
te vragen bij politieoverleg. “Maar 
het is niet specifiek een probleem 
van Wilsum; je ziet het overal 
langs de oevers van de IJssel.”

Wilsum toont met trots projecten

Met een fietstochtje door het dorp neemt Dorpsbelangen Wilsum het college van burgemeester en wethouders meer naar 
‘De Wijde Blik’ om de mooie sportaccommodatie en de zonnepanelen te bekijken. (foto: Mariska OegeMa)

Dorpsbelangen Wilsum laat het college één 
van de twee nieuwe uitkijkpunten van het 
dorp zien. (foto: Mariska OegeMa)

College bezoekt Wilsum
Reguliere veRgadering

aandacht voor sociale samenhang 
Burgemeester en wethouders verga-
deren een paar keer per jaar buiten de 
deur van het Stadhuis. Na afloop van 
de reguliere vergadering laat het col-
lege zich informeren over het reilen en 
zeilen in de betreffende kern. Dit keer is 
de kern Wilsum aan de beurt. Dorps-
belangen Wilsum vraagt onder meer 
aandacht voor de continuïteit van de 
woningbouw, zonnepanelen voor het 
Multifunctioneel Centrum De Toekomst, 
het onderhoud van het pauzeland-
schap, de aanleg van een fietspad op 
de dijk Uiterwijk, het (trage) mobiele 
netwerk en de aanleg van glasvezel. 
Daarnaast toont Dorpsbelangen vol 
trots enkele projecten in het dorp die 
door vrijwilligers tot stand zijn ge-
bracht. “We kennen Wilsum als een 
kern waar ongelooflijk veel gebeurt en 
die veel aan de weg timmert”, glimlacht 
burgemeester Bort Koelewijn. “Verder 
richt dorpsbelangen zich meer op de 
sociale samenhang in het dorp. Zo 
wordt iedere nieuwe inwoner bezocht 
om kennis te maken, wegwijs te maken 
en de link te leggen naar plaatselijke 
verenigingen; een mooi initiatief.”

.
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Hij is druk bezig met een 
boek: “De kokosnoot tussen 
de kazen.” Pierre Ngindu, 
docent Frans op het Ichthus 
College,  ziet zichzelf vaak 
zo. “Aan de ene kant ben ik 
geïntegreerd”, zegt hij. “Aan 
de andere kant blijf ik een 
Afrikaan.”

“Bonjour monsieur 
Pierre”
door Hilda Helmhout

V anwege het verharde 
v luchte l ingendebat  
roept dit de vraag op: 
Hoe erg is dit? “Hele-

maal niet”, vindt Pierre. “Daarom 
wil ik heel graag de andere kant 
van het verhaal laten zien.” Dit 
doet hij vooral door gewoon 
aanwezig te zijn, bleek tijdens de 
sofasessie. Enkele leerlingen lie-
pen of fietsen langs het mozaïek-
bankje. “Hallo meneer”, klonk het 
dan spontaan. Of zelfs: “Bonjour 
monsieur.”
Op zijn 22ste kwam naar Ne-
derland, nu 16 jaar geleden. Hij 
mist Congo. Elk jaar is hij in zijn 
geboortedorp: “Ik ben er thuis, 
maar.... daarna wil ik weer thuis 
zijn.” Naast zijn baan op het Ich-
thus geeft hij conversatielessen 
in zijn eigen bedrijf www.pontde-
pierres.nl.
Hij weet nog goed dat zijn moe-
der voor het eerst op bezoek was. 
Dit was in de winter. Ze gingen 

.

even de stad in. “Pierre,” vroeg 
ze toen, “waarom kijken al die 
mensen zo boos? Is hier oorlog?” 
Eerst begreep hij haar niet. Hij 
moest echt even nadenken voor 
hij kon antwoorden: “Mamma, het 
is winter. Het is koud. Mensen wil-
len zo snel mogelijk naar binnen.” 
In Congo leven de mensen vooral 
buiten en met elkaar.
Het was een leerproces voor hem 
om de mensen zo goed moge-
lijk te begrijpen. “Ben je boos?”, 
vroeg hij eens aan een collega. 

“Nee, ik ben teleurgesteld”, ant-
woordde deze. “O. Dat kan”, rea-
geerde Pierre laconiek. “Dit vond 
zij helemaal niet leuk. Maar ik 
begreep dat niet. Ik kon het niet 
zien. Nu wel.” Dat dit niet tot in de 
culturele finesses zal lukken, lost 
hij op door positieve benadering 
en begrip. “Gewoon naar elkaar 
luisteren. Ik snap wat je bedoelt, 
zeg ik dan, maar ik voel niet wat 
jij voelt.”
Hij heeft steeds gewerkt, eerst 
als vrijwilliger, later betaald. “Zo 

beland je in de wereld van de 
Nederlanders.” Toen hij na ze-
ven jaar zijn verblijfsvergunning 
kreeg, realiseerde hij zich dat hij 
zijn studie geneeskunde - hij was 
derdejaars - hier niet zou kunnen 
afmaken. “Ik zei tegen mezelf: ik 
hoef niet meer te dromen, ik sluit 
dit af en doe wat anders.”  Op het 
Ichthus begon hij als conciërge, 
ging studeren en werd docent 
Frans. “Een prachtige baan. Leuk 
om mijn bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van een kind.”

“Ik ben een kokosnoot tussen de kazen”

Als je een ander beter wilt begrijpen, dan moet je je best doen om beter te luisteren, vindt Pierre Ngindu, leraar Frans op 
het Ichthus. (Foto: Hilde van Wilsum) 

Kleurrijke ontmoeting
Wijkvereniging Binnenstad 

Righto! Cultuur&media 
“Do small things with great love.” Dit 
stond op het kussen dat gedeputeerde 
Bert Boerman cadeau gaf bij de aftrap 
van het social sofa-project in Kampen. 
De Wijkvereniging Binnenstad was 
initiatiefnemer. Het waren echter de 
bewoners die hun steentje bijdroegen. 
Deze ‘plakkers’ versierden twee mo-
zaïekbanken met gekleurde steentjes. 
Een ervan staat hier centraal. “Wöör bi’j 
d’r ene van?” vraagt deze social sofa 
aan de voorbijganger. Van wie ben jij er 
een? Wie ben jij? Wie deze vraag stelt, 
maakt van een passerende voorbijgan-
ger een ‘plakker’. Iemand die stil gaat 
staan. Er groeit ruimte voor contact, 
een gesprek tussen onbekenden, een 
ontmoeting. In deze interviewserie ont-
moet je om de twee weken iemand uit 
de gemeente Kampen op de sofa.
Deze ‘plakker’ vertelt zijn verhaal. De 
foto wordt gemaakt door wisselende 
fotografen. Ken jij iemand die je heel 
graag eens op de sofa zou willen zien 
en horen? Neem dan contact op via 
hildahelmhout@xs4all.nl.
Hilde van Wilsum maakte de foto. Via 
diverse cursussen fotografie ontwik-
kelde zij zich de afgelopen jaren tot een 
enthousiaste allround fotograaf: www.
facebook.com/hilde.vanwilsum

.
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DWAZE LOUNGE 4-DAAGSE  
  alleen op 20-21-22-23 juli

uitgebreid uitproberen
in onze megastore

deskundig & persoonlijk 
advies 

de laagste prijsgarantie

Tuinmeubelland Dronten
De Donge 2, 8253 PT Dronten

Tuinmeubelland Veghel
Poort van Veghel 4904, 5466 SB Veghel

Tuinmeubelland Zaandam
Stormhoek 12, 1506 SW Zaandam

Tel.: 088-6600200
www.tuinmeubelland.nl

Artikelen waarbij de afhaalprijs staat 
bedragen de bezorgkosten: € 29,50 voor 
losse artikelen en € 45,- voor tuin- en 
loungesets. De prijzen uit de folder zijn 
alleen geldig tijdens de Lounge 4-daagse 
bij Tuinmeubelland Dronten 
(20-21-22-23 juli 2016). 

Druk- en zetfouten voorbehouden.

AFHAAL- 
PRIJS

GEHELE TUINMEUBELCOLLECTIE 
MET SCHERPE KORTINGEN

Opruiming:
4 kussens
OP=OP

voor
€59,95

BESTELLEN KAN OOK ONLINE. 

Lumio lounge dining set.
Aluminium tuinset met shadow grey 
vlechtwerkdraad. Deze set bestaat uit vier 
tuinstoelen en een tafel (170x90 cm).

Van € 1.715,- voor € 899,-

NERGENS GOEDKOPER!

Athene parasol Ø300 cm.
Deze parasol heeft een carbon grey 
kleurig frame met een lichtgrijs doek.

Van € 119,- voor  

€ 59,95

AFHAAL- 
PRIJS



ALLEEN OP 20-21-22-23 JULIDWAZE LOUNGE 4-DAAGSE

ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS GARANTIE! OPENINGSTIJDEN: WWW.TUINMEUBELLAND.NL

Nova lounge dining set.
Luxe complete lounge dining set (237x237 cm) met
half rond vlechtwerkdraad en een aluminium frame.

Van € 1.956,- voor

€ 1.299,-

Rimini loungeset.
Aluminium loungeset met kunststof vlechtwerk-
draad en een knusse overkapping (geleverd met
afdekhoes). Verschillende opstellingen mogelijk.

Van € 1.569,- voor

€ 699,-
KORTINGEN TOT WEL 75% !

Sol verstelbare stoel.
Aluminium verstelbare
tuinstoel in een donker grijze kleur.

Van € 75,- voor

€ 39,95

Hawaii parasolvoet 80 kg.
Van € 135,- voor

€ 89,-

Hawaii parasol Ø300 cm donker grijs of zwart.
Deze veelzijdige zweefparasol kan 360 graden draaien
en is horizontaal en verticaal verstelbaar.

Van € 299,- voor

€ 159,-
Swing Egg.
Comfortabele Swing Egg met
hoogwaardig kunststof
vlechtwerkdraad in het donker grijs.

Van € 379,- voor

€ 249,-

AFHAAL-
PRIJS

AFHAAL-
PRIJS

AFHAAL-
PRIJS

Sanya loungeset.
Aluminium loungeset met kunststof vlechtwerkdraad. Deze set
bestaat uit een driezits bank (190x87 cm), twee fauteuils (76x87
cm) en een tafel met glasplaat (120x60 cm).

Van € 1.499,- voor € 799,-

BarbeQ barbecue
met starterset.
Van € 149,- voor

€ 95,-OP=OP!

Bruno loungeset met fauteuil.
Aluminium loungeset (240x240 cm)
met kunststof vlechtwerkdraad in de
kleur organic grey.

Van € 1.338,- voor

€ 899,-

Marbella tuinset.
Aluminium tuinset met halfrond vlechtwerkdraad. Deze set
bestaat uit vier tuinstoelen en een tafel (180x107xH74 cm).

Van € 1.685,- voor € 999,-

EN WE HEBBEN NOG VEEL MEER!

Matira balkonset.
Praktische balkonset met een aluminium frame en
kunststof vlechtwerkdraad.

Van € 429,- voor € 199,-
Paris bistro set.
Van € 139,- voor

€ 75,-

WEES ER
SNEL BIJ!
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Aluminium tuinset met halfrond vlechtwerkdraad. Deze set
bestaat uit vier tuinstoelen en een tafel (180x107xH74 cm).

Van € 1.685,- voor € 999,-
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De beste prijs én kwaliteit voor tuinmeubels, loungesets en meer!

DWAZE LOUNGE 4-DAAGSE  
  alleen op 20-21-22-23 juli

De beste prijs én kwaliteit voor tuinmeubels, loungesets en meer!

DWAZE LOUNGE 4-DAAGSE  

Filiaal Dronten

Boston lounge dining set.
Aluminium lounge dining set 
(217x217 cm) met kunststof 
vlechtwerkdraad. Bijpassende 
stoel voor €99,- verkrijgbaar. 

Van € 999,- voor  

€ 777,- Bordeaux heater 43 cm.
Hangende terrasverwarmer  
in diverse kleuren. 
Van € 99,95 voor

€ 59,95GRATIS
THUIS

GRATIS
THUIS

LOUNGE 4-DAAGSE

√  Mega pleinverkoop op  
vrijdag 22 & zaterdag 23 juli

√ Gratis hamburgers & drankjes

√ Sample sale

√ Heel veel aanbiedingen

OP=OP!

Altea loungeset. 
Aluminium loungeset (240x240 cm) met kunststof 
vlechtwerkdraad. Bijpassende stoel voor € 149,- 
verkrijgbaar.

Van € 999,- voor  € 599,-
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AANBIEDING
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ALDI

SUPER PRIJS!

!

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling. 

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

APPEL-
TAART

VR 22 T/M ZO 24 JULI

JALAPEÑO 
CHEESE -
BURGERS*

ZUID-
AMERIKAANSE 
RIBEYE*

NECTARINES COURGETTE

VANAF WOENSDAG 20 JULI VERKRIJGBAAR

VANAF VRIJDAG 22 JULI VERKRIJGBAAR

Notebook 11.6" MD 99950
Notebook met 29.5 cm Full HD IPS 
beeldscherm. Intel Celeron 
N3150 processor.
- 2 GB werkgeheugen
- WiFi AC
- Bluetooth 4.0
-  geïntegreerde luidsprekers, 

webcam en microfoon

64 GB 
flash geheugen

Lassie rijst MAOAM
MaoMix

evenementen
kalender!

Havana’s woensdagmiddagboot27 Varen, varen en nog eens varen!
juli
2016

14.00-15.00 uur stad.kampen.nli

Dagtocht Enkhuizen26 ‘Veerman van Kampen’ vaart het IJsselmeer over
juli
2016

09.30-19.30 uur stad.kampen.nli

Bovenkerk: concert Frans Hagen23 Beiaardier van Nieuwe Toren als organist, met Mariëlle in concert
juli
2016

15.00-16.00 uur stad.kampen.nli

Welkom op de Koggewerf23 Ieder weekend is de werf geopend!
juli
2016

10.00-16.00 uur stad.kampen.nli

Nieuwe Toren: carillonconcert22 Geniet van dit bijzondere zomeravondconcert
juli
2016

19.30-20.30 uur stad.kampen.nli

‘Veerman van Kampen’: dagtocht Urk22 Onderweg naar een lekker visje op Urk
juli
2016

11.00-17.00 uur stad.kampen.nli

Bovenkerk: concert door Theo Jellema21 Fraaie mix van Bach en Reger
juli
2016

20.00-21.15 stad.kampen.nli

‘Veerman van Kampen’: rondje Kattegat21 Vaar een rondje door het natuurgebied Kattegat
juli
2016

14.30-17.00 uur stad.kampen.nli

Bibliotheek: inloopspreekuur E-books21 Hulp bij het lenen van E-books
juli
2016

14.00-15.30 uur stad.kampen.nli

Kinderboerderij: stadscamping20 Logeren bij Hanjo op de Kinderboerderij
juli
2016

10.00-17.30 uur stad.kampen.nli

stad.kampen.nl/evenementen
Kijk voor meer evenementen én voor het zelf aanvullen van de agenda op
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 Tel: 038 376 12 12   www.koopsbedden.nl

Direct 
aan de 

A28

Zondags
gesloten

Dé slaapwinkel met de beste 
service en kwaliteit

op boxsprings, slaapkamers, 
tienerbedden, bodems, matrassen, 
overtrekken, kasten, dekbedden, 

hoeslakens, comfortbedden, kussens ...

50% 
KORTING

10% tot wel

SUMMER

SALE



Expert helpt
u verder!
Ook als u klant was bij
Scheer & Foppen
Heeft u een aankoop gedaan bij Scheer & Foppen, dan kunt
u bij Expert Witgoed terecht. Wij helpen u graag met de
service en garantie van Scheer & Foppen. Ook als u een
verlengde garantie of andere polis heeft afgesloten, staat
Expert voor u klaar. U bent van harte welkom in onze winkel.
Expert helpt u verder!

Kampen en haar Hongaarse 
partnerstad Pápa vierden 
met elkaar in Pápa het 70-
jarig jubileum van Brassband 
Pápa. Op uitnodiging van 
dirigent Horváth Adrián van 
deze brassband was Project-
koor Kampen van 5 tot 10 juli 
in Pápa, om deelgenoot te 
zijn van hun vierdaags inter-
nationale jubileumfestival. 

250 musici, 6 landen
Projectkoor, Kavóca en 
Young Kavóca4

D at muziek verbindt en 
voor verbroedering 
zorgt over landsgrenzen 
en over leeftijden heen, 

is opnieuw gebleken tijdens het 
70-jarig jubileum muziekevent in 
Pápa, door de deelname van Pro-
jectkoor Kampen onder leiding 
van Luthine Postuma. Cultuur-
contact Quintus werd vertegen-
woordigd door Harry Hamer. Hij 
begeleidde Projectkoor Kampen 
ook op piano. 
Er werd op hoog niveau gemu-
siceerd door vijf brassbands uit 
Finland, Italië, Roemenië, Hon-
garije en twee koren uit Pápa en 
Kampen, samen 250 musici. De 
verscheidenheid was groot, maar 
muziek was de universele taal. 
“Het was mooi en leerzaam om 
tijdens de repetities en optredens 
van elke deelnemende groep in 

.

elkaars muzikale keuken te mo-
gen kijken”, stellen Els Bosch en 
Luthine Postuma van Projectkoor 
Kampen. Het koor leverde een 
zeer gewaardeerde en indruk-
wekkende bijdrage met afwisse-
lende muziekstijlen van klassiek 
tot pop-musical in verschillende 
verschijningsvormen: Project-
koor, Kavóca kleinkoor en Young 
Kavóca4.
Contacten met het muziekon-
derwijs onder leiding van Maria 
Petröcz in Pápa zijn hernieuwd, 

met ontmoeting en optreden in 
de Reformatus Kirche. Tussen alle 
aangeboden muzikale en culture-
le activiteiten door was er ook tijd 
voor een bezoek aan het prachtig 
vernieuwde Esterhazy kasteel en 
bracht Projectkoor Kampen haar 
muziek ook bij instellingen en in 
de Sanct Anna Kirche aan men-
sen die niet meer in staat zijn zelf 
concerten te bezoeken. Bewo-
ners en cliënten werden zelfs met 
busjes naar de locaties gebracht 
waar Projectkoor Kampen haar 

optredens gaf.
Gemeente Pápa in samenwerking 
met Pápa Brass toonde een bij-
zondere gastvrijheid en openheid 
aan alle deelnemers en hadden 
de organisatie van dit jubileum-
feest grotendeels overgelaten 
aan een adequaat jongerenteam. 
Mede doordat er van beide zijden 
jongeren betrokken zijn bij orga-
nisatie, presentatie en ontmoe-
tingen staat de deur open voor 
voortgang Kampen-Pápa in de 
toekomst.

Projectkoor Kampen in Pápa

(foto: Harry Goedegebure)

Wim Magré. (eiGen foto)

Vervolg Groot Nederlands 
Johannes de Heerkoor

Koor zingt over ‘de Zee’
Dit jaar hebben Wim en Wilbert Magré 
het Groot Nederlands Johannes de 
Heerkoor opgericht. Dit projectkoor 
bleek een groot succes. In korte tijd 
hadden de heren Magré 650 zangers 
uit het hele land bij elkaar. Wegens de 
grote belangstelling gaat het koor in 
2017 door met als thema ‘De Zee’.
Het koor gaat vanaf januari 2017 
repeteren op acht locaties in het land 
en geeft daarna drie concerten met alle 
regio’s bij elkaar. Er wordt opgetreden 
in de Bovenkerk te Kampen, Grote Kerk 
te Apeldoorn en Concertgebouw de 
Doelen te Rotterdam. Ook is er de mo-
gelijkheid om mee te gaan op concert-
reis naar Parijs. Op drie zaterdagen van 
10.00 tot 11.30 uur repeteert het koor in 
de Gereformeerde Kerk te Doornspijk.
Aanmelden kan al via www.johannes-
deheerkoor.nl. Wacht niet te lang met 
aanmelden, want de organisatie moest 
de vorige keer veel mensen teleurstelle. 
De uitgevoerde liederen en psalmen 
worden ook uitgebracht op cd. Op het 
programma staan bekende werken van 
Johannes de Heer over ‘de zee’. 
Meer informatie via telefoon 06-
15316956 of op  
www.johannesdeheerkoor.nl.
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Bevaarbare Burgel is 
een dure operatie
Historische foto’s van de stads-
gracht met scheepjes langs de 
kades herinneren ons nog aan 
vroeger tijden waarin de Burgel 
nog bevaarbaar was. Maar in 
die tijd was de gracht breder 
dan tegenwoordig. In de vorige 
eeuw is de Burgel versmald om 
ruimte te maken voor parkeer-
plaatsen en autoverkeer. Verder 
is de Burgel langs de kademuren 
erg ondiep geworden, waar-
door boten wel door de Burgel 
kunnen varen maar niet kunnen 
aanleggen. Bovendien zorgt de 
vervuiling op de bodem ervoor 
dat er op dit moment helemaal 
niks mag gebeuren in de Burgel, 
zo staat in de verkenningsstudie. 
Alles met elkaar maakt dat een 
bevaarbare Burgel een dure 
operatie is en zeker niet op korte 
termijn haalbaar is.

Levendige binnenstad 
creëren in stappen
Hoewel er vele haken en ogen 
zitten aan een volledig bevaar-
bare Burgel, kan er volgens de 
onderzoeker wel klein worden 
begonnen, met een groot effect. 
Door het gebruik van bodem-
bescherming om de vervuiling 
af te dekken, kunnen grote 
delen van de gracht gemakkelijk 
bevaarbaar worden gemaakt. 
Door kleine boten en activiteiten 
op de Burgel kan een levendige 
binnenstad worden gecreëerd. 

Daarbij adviseert de onderzoeker 
om bij het Oorgat te beginnen: 
“De ingang is hier al aanwezig en 
doordat er geen nieuwe kade-
muren, sluizen en beweegbare 
bruggen nodig zijn, is dit gebied 
relatief goedkoop.”.

Grootste uitdaging  
bij Buitenhaven
Het gedeelte van de Burgel 
tussen de Buitenhaven en de 
Broederbrug kent vele plus-
punten (dicht bij Koggewerf, 
Buitenhaven, meer ruimte door 
knik), maar vormt ook de groot-
ste uitdaging en is kostbaar. Hier 
dienen de kademuren te worden 
vernieuwd en zal de kade wor-
den opgeschoven. De bodem 
wordt verdiept en de vervuilde 
grond zal worden gesaneerd. In 
de Noordweg moet een nieuwe 
beweegbare brug komen, voor-
zien van sluisdeuren.

Contract met  
zorgaanbieders HH 
Voor de uitvoering van de huis-
houdelijke hulp (HH) in Kam-
pen hebben gemeente en zes 
zorgaanbieders vorige week een 
overeenkomst gesloten. Eind juni 
besloot het college om huishou-
delijke hulp weer als voorziening 
vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo 2015) aan 
te bieden naar aanleiding van de 
uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep. De oplossing is een 
maatwerkvoorziening geworden 

die tot 1 juli 2017 van kracht is. 
Dit betekent dat inwoners die 
vanwege een beperking huishou-
delijke hulp nodig hebben, zich 
kunnen melden bij de gemeente. 
In een gesprek wordt nagegaan 
welke huishoudelijke taken inwo-
ners zelf of met behulp van hun 
omgeving nog kunnen uitvoeren. 
Daarna kijkt de gemeente hoe-
veel aanvullende huishoudelijke 
hulp er nog nodig is. 

Mogelijk subsidie  
van provincie
Met de verkennende studie zijn 
alle belemmeringen in kaart 
gebracht die de bevaarbaar-
heid in de weg staan en worden 
voorstellen met mogelijke oplos-
singen gegeven. Voor het college 
is het rapport aanleiding om de 
provincie Overijssel te benaderen 
voor subsidie. “Bij een bezoek 
van gedeputeerde Maij aan de 
vernieuwde kademuren van de 
Burgel was zij zeer geïnteres-
seerd naar een bevaarbare 
Burgel”, licht wethouder Martin 
Ekker toe. “Het rapport willen we 
gebruiken om gedeputeerde Maij 
verder te enthousiasmeren.”

Samen werken aan 
snelle oplossing
Voor de uitvoering heeft de 
gemeente zes zorgaanbieders 
gecontracteerd. Het gaat om 
Beter Thuis Wonen Thuiszorg bv, 
Curadomi/ Stichting Lelie Zorg-
groep, De Nieuwe Zorg Thuis, 

Ik zijn wij, PGVZ en Stichting 
IJsselheem Holding. Ook andere 
aanbieders kunnen toetreden als 
zij voldoen aan de contractvoor-
waarden. “Direct na de uitspraak 
van de Centrale Raad hebben we 
alle zeilen bijgezet om zo snel 
mogelijk met een oplossing te 
komen”, aldus wethouder Eibert 
Spaan. “Een oplossing die recht 
doet aan de uitspraak van de 
Centrale Raad én tegelijk snel 
uitvoerbaar is om zo de mensen 
die ondersteuning nodig hebben 
snel en goed van dienst te kun-
nen zijn. Ik waardeer het enorm 
dat we samen met onze aanbie-
ders zo snel tot een oplossing 
zijn gekomen”. 
Voor de lange termijn gaat de 
gemeente Kampen samen met 
zorgaanbieders en partijen als 
de Adviesraad Maatschappelijke 
Ondersteuning de komende tijd 
werken aan een toekomstbesten-
dige invulling met als uitgangs-
punt dat degene die zorg nodig 
heeft, deze ook ontvangt.

Informeren per brief
Inwoners die bijzondere bijstand 
of huishoudelijke hulp toelage 
voor hulp bij het huishouden 
ontvangen, zijn in juni per brief 
geïnformeerd over het nieuwe 
beleid. Mede op advies van de 
Adviesraad Maatschappelijke 
Ondersteuning  heeft het college 
besloten om ook de mensen 
die voor 2015 huishoudelijke 
hulp van de gemeente Kampen 
ontvingen, te informeren. Zij ont-
vangen eind augustus een brief.

Vervuiling en auto’s remmen bevaring
De BurGeL BeLeven en Bevaren
door Mariska Oegema

D e bodemvervuiling en het parkeren 
vormen de grootste belemmerin-
gen voor het bevaarbaar maken van 
de Kamper stadsgracht, zo luidt de 

conclusie van de verkenningsstudie ‘De Bur-
gel; Beleefbaar en Bevaarbaar’. De vervuiling 
zorgt ervoor dat men de gracht niet in mag en 
dat hiervoor eerst een oplossing moet komen. 

. Daarnaast is de Burgel op dit moment volgens 
de onderzoeker meer een parkeerplaats dan 
een stadsgracht. De auto’s hinderen het zicht 
op en de toegang tot de stadsgracht.
Om tot een bevaarbare Burgel te komen, 
wordt voorgesteld om de stadsgracht in drie 
gebieden te verdelen met elk een aparte set 
maatregelen die gefaseerd kunnen worden 
uitgevoerd. Die maatregelen variëren van 
het aanleggen van traptreden naar het water, 
aanschaf van pontons voor activiteiten op het 

water, tot herstel van de diverse bruggen en 
het verplaatsen van het bezinkbassin. 
“De binnenstad van Kampen staat op num-
mer één. Als er mogelijkheden zijn om de Bur-
gel te verbeteren en daarmee de binnenstad 
aantrekkelijker te maken, dan willen we die 
benutten”, aldus wethouder Geert Meijering. 
“Als college hebben we besloten om eerst ad-
vies te vragen over de haalbaarheid, want de 
voorgestelde maatregelen variëren van be-
perkte ingrepen tot miljoenen investeringen.”

De Oorgatbrug is de meest speciale brug in de hele gracht, aldus de verkenningsstudie. Uit de archieven blijkt dat de oudste vermelding van deze brug dateert uit 
1655 en daarmee de oudste brug is in de hele Burgel. Geadviseerd wordt om bij het Oorgat te beginnen om de Burgel bevaarbaar te maken. (foto: Mariska OegeMa)

Meer mogelijkheden 
voor kosteloos trouwen

voLledIge CereMonie
Bruidsparen met minimuminkomen
Aanstaande bruidsparen met een mini-
muminkomen krijgen in de gemeente 
Kampen meer mogelijkheden om hun 
huwelijk kosteloos te laten voltrek-
ken. Het college heeft een nieuwe 
beleidsregel voor huwelijksvoltrekkin-
gen vastgesteld om bruidsparen met 
een minimuminkomen bij kosteloze 
huwelijksvoltrekkingen een volledige 
ceremonie te kunnen aanbieden. 
In Kampen kan tot op heden kosteloos 
getrouwd worden op maandag om 
9.00 en 10.00 uur. De ceremonie is dan 
sober: de voltrekking vindt plaats in 
een spreekkamer met alleen het bruids-
paar, een paar getuigen en zonder toe-
spraak door een bijzonder ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Deze sobere 
manier van trouwen is vrij populair. Van 
de 304 huwelijken in 2015 zijn er 75 
kosteloos voltrokken en in 2015 waren 
dat er 74 van de 253. Voor 2016 zijn de 
kosteloze tijdstippen al bijna tot het 
eind van het jaar volgeboekt. 
Het gros van de kosteloze huwelijks-
voltrekkingen betreft echter bruidspa-
ren die niet op een minimuminkomen 
of bijstandsniveau zitten. De nieuwe 
beleidsregel is vooral bedoeld om de 
kosteloze huwelijksvoltrekkingen te 
reguleren. Middels een inkomenstoets 
wordt nagegaan of het betreffende 
bruidspaar in aanmerking komt voor 
een kosteloze huwelijksvoltrekking met 
volledige ceremonie.
Voor bruidsparen die niet aan de inko-
menseis voldoen, maar ook niet veel 
geld willen uitgeven aan een huwelijks-
voltrekking of weinig ceremonieel wil-
len, zijn er twee alternatieven: de ver-
korte ceremonie en de administratieve 
huwelijksvoltrekking. Voor bruidsparen 
die een volledige ceremonie met een 
persoonlijke toespraak van de trouw-
ambtenaar willen, zijn er verschillende 
mogelijkheden en tarieven.

Subsidie voor restauratie 
voormalig schoolgebouw 

BuIten nIeuwStraat 85-87
Herbestemmen van leegstaand erfgoed
BOEi is in onderhandeling met pand-
eigenaar deltaWonen om te komen tot 
een overname van het schoolgebouw 
achter de Van Heutszkazerne aan de 
Buiten Nieuwstraat 85-87. BOEi wil na 
aankoop het voormalige schoolgebouw 
restaureren en herbestemmen. In het 
pand zullen daarvoor maximaal vier 
wooneenheden worden gerealiseerd. 
Naar aanleiding van het ingediende 
verzoek voor een restauratiebeschik-
king heeft het college besloten om aan 
stichting BOEi een subsidiebeschikking 
van 400.000 euro te verlenen voor de 
restauratie van het schoolgebouw. Het 
college heeft echter wel drie voorwaar-
den aan deze beschikking verbonden. 
Zo dient er sprake te zijn van een daad-
werkelijke aankoop van het pand door 
BOEi. Verder dient het nog in te dienen 
restauratieplan door de gemeente te 
worden goedgekeurd. En als derde 
voorwaarde geldt dat de restauratie/
herbestemming binnen zestien maan-
den na aankoop is gerealiseerd.
BOEi is een ondernemende organisa-
tie zonder winstoogmerk en heeft de 
ambitie een oplossing te vinden voor 
het maatschappelijke vraagstuk van het 
leegkomende erfgoed. De motivatie 
begint volgens BOEi bij de liefde voor 
het Nederlandse erfgoed. Bij restaure-
ren en herbestemmen van cultureel, in-
dustrieel, religieus en agrarisch erfgoed 
heeft BOEi  authenticiteit, duurzaam-
heid, kwaliteit en innovatie voor ogen.

.
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TOPDEAL!

30%
korting

EEN KLEINE GREEP 
UIT ONS AANBOD:

NOOIT AANBETALEN
EIGEN MONTEURS
SLAAPGARANTIE

RESERVEREN MOGELIJK

Binnenveringsmatrassen va. 75.-
Dekbed enkel  va. 19.-
Babymatrassen 60 x 120 cm va. 27.-
Matraswiggen nu 15.-
Supermoltons va. 10.-
Dekbed, 4-seizoenen va. 40.-
Boxspring, 1-persoons va. 90.-
Ledikanten va. 199.-
Polyethermatrassen va. 35.-
Matrastopper, 6 cm dik va. 55.-
Hoeslakens va. 9.-
Lattenbodems va. 19.-
Pocket HR  matras va. 119.-
Juniormatrassen 70 x 150 cm nu 49.-

KORTING TOT 
WEL 70%

  ALS WIJ ZAAIEN, 

OOGST U DE KORTINGZOMEROPRUIMING!

KORTING TOT 
OOGST U DE KORTINGZOMEROPRUIMING!

OOGST U DE KORTING
OOGST U DE KORTING
GROTE VOORRAAD 

DIRECT VOORDEEL! 

KORTING TOT 
OOGST U DE KORTINGZOMEROPRUIMING!

OOGST U DE KORTING
OP=OP!

* Alle aanbiedingen zijn geldig 1 week na uitgifte, prijs- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor lopende orders. Acties uitgezonderd. Vraag naar onze vriendelijke voorwaarden.

AMBACHTSSTRAAT 29 - KAMPEN
vlakbij McDonald’s - T (038) 333 37 70 - WWW.FLOOREVER.NL - ma. op afspraak - di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur - zat. 09.30 - 17.00 uur - vrijdags KOOPAVOND

Volg ons op      en

POWERED BY WENDY MEULEMAN

 DE ONBETWISTE NUMMER 1 

IN VLOEREN, RAMEN EN SLAPEN

Mooi afgewerkte boxspring in zware, antracietkleurige 
meubelstof voor een absolute bodemprijs. Geheel compleet 
inclusief matrassen en luxe topmatras. Tegen meerprijs 
leverbaar op lengte 210 en 220 cm.

MEGAKNALLER!!
BOXSPRINGSET ROYAL

DIVERSE 
MATEN! 599.00

1078.00

VA.

70 x 200 cm

89.00
219.00

• Pocket Dream Sense 400 • 21 cm dik • 7 zones 
• Anti-allergische, afneembare hoes • Geschikt voor vaste 
en verstelbare bedbodems.
80 x 200 cm 275.a00 109.00 

80 x 210 cm 298.a00  119.00 

90 x 200 cm 325.a00 129.00

90 x 210 cm 349.a00  139.00 
140 x 200 cm 449.a00  179.00 
160 x 200 cm 497.a00 199.00

POCKETMATRAS 
ZEER UNIEK IN PRIJS / KWALITEIT
DREAM SENSE- R

CONTAINER 
VOORDEEL 

GROOT INGEKOCHT

CONTAINER 
VOORDEEL 

GROOT INGEKOCHT

4-SEIZOENEN DEKBED

35.00 999.00
79.00

Synthetisch 4-seizoenen dekbed.
Deelbaar, anti-allergisch, wasbaar.

140 x 220 cm 84.a00   40.00

200 x 200 cm 99.a00   55.00

240 x 200 cm 109.a00  65.00

240 x 220 cm  119.a00  75.00 AL VANAF

22.00
49.00

VA.

179.00
349.00

VA.

49.00
99.00MATRASSEN

VOORDEEL
1-PERSOONS VANAF

ELEKTRISCH
VERSTELBARE
LATTENBODEMS

LATTENBODEMS

NU VANAF *1599.002199.00

ELEKTRISCHE BOXSPRING
 Elektrisch verstelbaar met genopt hoofbord, 
splittopper en gestoffeerde pocketmatrassen.

COMPLETE 

SLAAPKAMER

LAMINAATVLOER
Diverse kleuren leverbaar.

INCLUSIEF ONDERVLOER, 
PLAKPLINTEN & LEGGEN

GORDIJNEN
Verduisterende gordijnen, diverse kleuren.

INCLUSIEF OPMETEN, 
MAKEN & MONTEREN



VVD-wethouDer
door Mariska Oegema

H oewel Martin Ekker acht jaar 
geleden nog geen politieke 
ambities had, is hij inmid-
dels zes jaar wethouder in 

het Kamper college. “Je woont in de 
stad, bent betrokken en vindt over veel 
zaken dat het niet goed gaat of anders 
kan, maar het ontbrak mij steeds aan 
tijd om de politiek actief te volgen en 
op de publieke tribune te zitten.” Dan 
krijgt Ekker acht jaar geleden de vraag 
of hij de VVD-fractie wil ondersteunen 
met zijn kennis en ervaring op het 
gebied van financiën en vastgoed. 
“Het was tijdens een ondernemersbij-
eenkomst dat het gesprek kwam over 
wat iemand naast zijn huidige betaalde 
baan aan neventaken deed als bijdrage 
aan de samenleving”, vervolgt Ekker. 
“Ik zat in die tijd in veel besturen, maar 
gaf aan dat door nieuwe regelgeving 
veel van mijn bestuurstaken een 
aflopende zaak waren. Iemand van 
de VVD hoorde dat en vroeg of ik in 
die vrijkomende tijd de fractie wilde 
ondersteunen.” 
Ekker raakt geïnteresseerd door de 
verhalen van de fractie en besluit lid 
van de VVD te worden. “Je kunt wel 
veel commentaar vanaf de zijlijn ge-
ven, maar door de vraag om me voor 
de politiek in te zetten, kreeg ik de 

. kans om meer invloed op het reilen en 
zeilen in de stad te krijgen en ergens 
iets van te vinden en mee te denken 
op een plek waar je gehoord wordt. 
Het democratische proces was voor 
mij een grote motivator, naast mijn 
politieke keuze.”
Na twee jaar lidmaatschap van de 
VVD wordt Ekker gevraagd zich als 
kandidaat-raadslid beschikbaar te 
stellen voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Dan raakt zijn politieke carrière 
in een stroomverstelling. “De VVD 
boekte succes met de verkiezingen 
en behaalde maar liefst drie raadsze-
tels en werd gevraagd deel te nemen 
aan de coalitie. Voor het eerst in haar 
geschiedenis zou de VVD een wethou-
der leveren”, vervolgt Ekker. Dan blijkt 
tot zijn grote verrassing dat de lokale 
VVD-afdeling hem op het oog heeft 
als wethouder. “Ik vond het een hele 
eer, maar mijn eerste reactie was dat 
ik in de lach schoot. Dit kan niet waar 
zijn; ik heb geen raadservaring, geen 
fractie-ervaring en dan in één keer 
wethouder.”

Vanuit zijn verantwoordelijkheidsge-
voel overweegt Ekker het verzoek om 
wethouder voor de VVD te worden. “Ik 
heb me laten voorlichten door de partij 
en heb met het thuisfront overlegd, 
want door je wethoudersfunctie word 
je van een anonieme ondernemer 

ineens een bekende Kampenaar en 
neem je vrouw en kinderen mee in 
ongewilde publiciteit. Alles overwe-
gende en met volle overtuiging heb 
ik gekozen om ervoor te gaan”, stelt 
hij. “Ik heb een stoomcursus van de 
VVD gehad ter voorbereiding. Maar 
het eerste jaar voelde ik mij wel als een 
kleine vis in een veel te groot aqua-
rium. Ik heb vele banen gehad voordat 
ik zelfstandig ondernemer werd, maar 
aan mijn baan als wethouder begon 
ik weer blanco. Het was als een duik 
in het diepe zonder zwemdiploma. Je 
begint aan het eerste dossier wat op 
je af komt, maar voor je het weet ligt 
je bureau vol met casussen waarvan je 
iets moet vinden.”

Meest veelzijdige baan
Na een ambtstermijn van vier jaar 
wordt Ekker wederom gevraagd om 
wethouder te worden; dit keer door 
de te vormen coalitie van CU, CDA, SP 
en VVD. “Hoewel de VVD als kleinste 
partij niet nodig was, werden wij toch 
gevraagd een wethouder te leveren. Ik 
beschouwde het als een eer om weer 
wethouder te worden met een mooie 
portefeuille waaronder wonen, financi-
en en facilitaire zaken; een portefeuille 
die mij op het lijf is geschreven.”
Wethouder Ekker blikt goed terug op 
de afgelopen zes jaar. “Het werkkli-
maat is plezierig en collegiaal. Binnen 
het college is een goede samenwer-
king tussen mensen met totaal ver-
schillende achtergronden. We streven 
naar openheid zonder verborgen 
agenda’s en achterkamertjespolitiek 
en willen zoveel mogelijk ten uitvoer 
brengen van wat in coalitieverband is 
afgesproken. Het bevalt me heel goed. 
Het is de meest veelzijdige baan die je 
je maar kunt bedenken.”

“In september zitten de plannen voor het komende jaar in het 
koffertje en in december kijken we hoeveel geld de gemeente er 
nog in heeft”, aldus wethouder Martin Ekker. (foto: M. oegema)

‘Het democratische proces was voor mij 
grote motivator naast politieke keuze’

Zijn eerste optreden in de politieke arena van de gemeente Kampen, nu 
zes jaar geleden, kan wethouder Martin Ekker zich goed herinneren. “Als 
dit de jaarrekening van mijn bedrijf zou zijn geweest, zou ik hard zijn 
weggelopen, waarop de raad reageerde ‘Maar dit is jouw bedrijf’. Nou, 
dan is er voor mij werk aan de winkel”, glimlacht de VVD-wethouder. 
“Die eerste zin in mijn eerste raadsvergadering zei ik in mijn onschuld 
als zelfstandig ondernemer. Die beginnersfout zal ik nooit vergeten.”
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Kennismaken 
met bestuurders 
Wie zijn de bestuurders van de gemeente 
Kampen, wat drijft hen, waarom zitten ze 
in de politiek en wat vinden zij belangrijk 
voor Kampen. Om onze bestuurders beter 
te leren kennen, zal Kampen.nl met enige 
regelmaat interviews met de bestuurders 
van onze gemeente plaatsen. Interviews 
met wethouders en gemeenteraadsleden 
wisselen elkaar daarbij af.

Een gemeente wordt bestuurd door de 
gemeenteraad, een college van burge-
meester en wethouders en een burge-
meester. De gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan in een gemeente en 
neemt allerlei beslissingen die belangrijk 
zijn voor een gemeente. Het college vormt 
het dagelijks bestuur. De belangrijkste 
taak van het college is de voorbereiding 
en uitvoering van besluiten van de ge-
meenteraad. Daarnaast voert het college 
zelfstandig wetten en regelingen van Rijk 
en provincie uit. De gemeente Kampen 
heeft een burgemeester, vier wethouders 
en 31 gemeenteraadsleden. 

Dit keer een kennismaking met wethouder 
Martin Ekker van de VVD.
���������������������������������������������������������������������������
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Geniet in stijl van de Wereldhavendagen aan boord bij 
P&O Ferries. Op 3 of 4 september varen we je van Europoort 

naar het hart van alle festiviteiten bij de Erasmusbrug. 
Onze lezers ontvangen €10 p.p. korting!

Beleef dit spectaculaire evenement aan boord! Ga voor meer 
informatie naar www.poferries.com/WHD of bel 010 - 714 54 38
en vermeld boekcode: WEG om deze unieke dagtocht te boeken.

Arrangement: 
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• Kinderkorting (t/m 15 jaar): € 10 per kind 
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Optioneel bij te boeken 
• Lunchbuffet

Bel 010 - 714 54 38 en boek deze speciale aanbieding!

Aanbieding geldig t/m 24 juli 2016. Promotievoorwaarden van toepassing.
Ook te boeken via:

deweekkrant.nl/whd
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krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen
duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van maandag tot en met zaterdag.

KAMPEN

Wat staat er tegenover:
• een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding;
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak;
• diverse extra’s te verdienen.

De minimumleeftijd is 15 jaar.

Op vertoon van deze kortingspas ontvangt u,  

exclusief bij Bruna en The Read Shop, 

20% korting op onderstaande kranten.*

20% kortingspas

*Actie loopt t/m 31 augustus 2016

ONTVANG DE GEHELE ZOMER MAAR LIEFST 
20% KORTING OP UW FAVORIETE KRANT!

Scan deze kortingspas bij Bruna of The Read Shop en profiteer direct!
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Het Oostenrijkse Circus Louis Knie maakt in 2016 een 
tournee door Nederland. Van 24 augustus t/m 30 oktober 
bezoekt de show 10 verschillende steden. Onder meer met 
vliegende motoren, acrobatiek op een rad des doods en 
messenwerpers zorgen voor sensatie. ,,Het programma is 
speciaal voor Nederland samengesteld”, zegt circusdirec-
teur Louis Knie. ,,Spektakel staat centraal.”  De show vindt 
plaats in een immense circustent die plaats biedt aan 1.200 
mensen per voorstelling en optimaal
bezoekerscomfort garandeert.

Vanaf 9,-
Kinderen vanaf 6,-

CIRCUS LOUIS KNIE
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Krachtig communiceren
door Willem Gunneman

D aags voor het interview zit hij 
in de mailbox: de 7Life scan. 
Een link naar een online scan 
die me onmiskenbaar aan het 

denken zet. Hoe ga ik om met kritiek 
en heb ik echt altijd gelijk? De uitslag is 
overduidelijk. 
“Het is belangrijk om je je er bewust van 
te zijn hoe je op anderen overkomt”, 
vertelt Monique. “Wat zijn je grootste 
valkuilen en wat zijn je sterke punten. 
Ben je een pionier, een zorger, een ver-
binder, een doener, een doordenker, 
een strateeg of juist een beheerder.”
Ik ben een pionier. Evenals Vincent van 
Gogh: “Hoe zou het leven zijn als we de 
moed niet hadden iets nieuws te be-
ginnen.” Ik bruis van de ideeën, handel 
vanuit een sterke overtuiging en laat 
me niet tegenhouden door de mening 
van anderen. Kan niet, bestaat niet... 
Het klopt. 

Samen Sta je Sterker
De 7Life scan onderscheidt een zeven-
tal typen. “Ooit deed ik hem zelf binnen 
de VEZ in Zwolle”, vervolgt Monique, 
“De uitslag was helder en herkenbaar. 
Ik moest er iets mee doen. Zowel met 
de uitslag als de scan op zich. Maanden 
achtereen speelde de scan door mijn 
hoofd. Uiteindelijk heb ik me aange-

. meld voor een training in het land en 
inmiddels ben ik een van de erkende 
coaches. Een mooi netwerk waarin we 
elkaar voortdurend versterken. Ook dat 
is 7Life. Samen sta je sterker.”

Romeinen 12: gaven 
en talenten delen en 
elkaar versterken

“De scan is gebaseerd op Romeinen 12. 
Een tekst over liefde, het delen van ta-
lenten en je gaven en elkaar versterken. 
Alleen dan kun je groeien. Als mens en 
als samenleving. Tal van grote organi-
saties zetten de scan in.” 
Ook voor wie niet gelooft, staan de 
woorden in Romeinen 12 symbool voor 
gezamenlijke groei en het oprecht 
jezelf zijn. Bovenal is de scan een do-
cument om je zelf te ontwikkelen. “De 
basis staat vast. Iedereen heeft een ei-
gen en unieke kleur en klank. Iedereen 
kijkt naar de wereld vanuit een eigen 
perspectief en zendt boodschappen uit 
naar anderen met een specifiek geluid. 
Het grootste deel van je communicatie 
wordt gevormd door het bewust of on-
bewust ontwikkelen van vaardigheden 
en beïnvloeden van gedrag. De test 
geeft je inzicht in ‘hoe je communiceert’ 
en handvatten voor persoonlijke groei. 
Wat kun jij ontwikkelen. Daarnaast 

.

geeft de test je inzicht in het ‘Hoe’ en 
het ‘Of’. Wat past bij jou en op welke 
wijze.”
Monique: “In het kort bestaat de per-
soonlijke test uit drie stappen: ‘Wat heb 
ik in huis’, ‘Hoe kan ik ontwikkelen en 
leren’ en ‘Wil ik, durf ik en ga ik ontwik-
kelen en leren.’ Wat voor type je bent  
is leidend. De test forceert niets, maar 
geeft inzicht in wat bij jou het beste 
past. Wars van hokjes en heersende 
dogma’s.”

UitSlag iS treffend
Het resultaat is tastbaar. Het gesprek 
met Monique is open en verhelderend. 
De uitslag, zwart op wit, is treffend. Wie 
ik het laat lezen, knikt instemmend. Het 
is wat ik ben en hoe ik overkom. Niet 
altijd even tactisch. Wel duidelijk. Waar 
een ander behoefte heeft aan rust, ben 
ik drie stappen verder. Een pionier pur 
sang: mijn kracht, maar ook mijn val-
kuil.
De 7Life scan opent ogen en is toe-
pasbaar in vrijwel elke situatie. Binnen 
organisaties, het gezin, je loopbaan, je 
werksituatie, na of tijdens een burn-out 
of uit pure interesse naar jezelf.
“Naast 7Life coach ik kinderen. Vanuit 
‘kindercoachjosia’, een naam met een 
knipoog naar een 9-jarige koning die 
ieder kind liet stralen. Wars van door 
de maatschappij opgeplakte stickertjes 
zet ik kinderen in hun talent. Leer ik ze 
spelenderwijs om niet bang te zijn om 
voor zich zelf op te komen. Het maakt 
me dankbaar.”

Krachtig communiceren als louter 
winst. Een tastbare stap naar een be-
tere versie van je zelf. 
Kijk op www.krachtigcommuniceren.
com en als ouder op 
www.kindercoachjosia.nl.

Monique Aalberts coacht kinderen en volwassenen aan de hand 
van uniek 7Life methode (foto: bijvanzinnen.nl)

monique aalberts: ‘De 7Life scan 
opent ogen en is overal toepasbaar’

Hoe kom ik over op anderen? Ben ik in staat om te luisteren? Sta ik open 
voor anderen en geef ik anderen voldoende ruimte? Hoe communiceer 
ik en wat voor type ben ik eigenlijk? Een pionier of wacht ik af? Deze 
week Over de vloer bij 7Life- en kindercoach Monique Aalberts. 
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Willem over   
de Vloer
Heeft u een bijzonder beroep, een uniek 
talent, een uitzonderlijke hobby? Besteedt 
u al uw vrije tijd aan een goed doel of 
verdient uw buurvrouw of buurman alle 
aandacht? Vertel het de redactie. Voor 
Kampen.nl bezoekt Willem Gunneman 
wekelijks een bijzondere inwoner of oud-
inwoner van Kampen. In de stad, op het 
platteland, in de nieuwbouw, de Koe-
koekspolder, aan de boorden van de IJssel 
of in den vreemde.

Willem is nieuwsgierig en voortdurend op 
zoek naar mooie mensen en bijzondere 
verhalen. Mensen zoals u en ik. Van jong 
tot oud. Kent u iemand in de gemeente 
Kampen of een oud-Kampenaar die 
alle aandacht verdient of wilt u zelf een 
bijzonder verhaal, een talent, verzameling 
of hobby delen met Kampen.nl? Nodig 
Willem uit via ikwillemoverdevloer@gmail.
com. Bellen kan natuurlijk ook. De redac-
tie is bereikbaar op (088) 0131252.

W!llem maakt theater, spreekt, schrijft, 
zingt, (snel)dicht en is ambassadeur van 
de KNRM en Compassion. Kijk op www.
willemgunneman.nl.
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Werken aan gastvrij en 
bereikbaar Kampen

Gericht op gedraGsveranderinG
Drie doelen voor eind 2017
Het project Kampen Bereikbaar is een 
onderdeel van het programma Beter 
Benutten Zwolle Kampen en richt 
zich op een betere bereikbaarheid en 
gastvrijheid van Kampen. Gedrags-
verandering van reizigers op en rond 
het Knooppunt Station Kampen staat 
daarin centraal. Met het project moeten 
voor eind 2017 drie doelen zijn bereikt.
Het eerste doel is het autoluwer maken 
van de IJsselkade, de Stadsbrug en om-
geving Station Kampen door invoering 
van een pakket aan gedragsmaatre-
gelen. Het doel is minimaal honderd 
auto’s extra uit de spits, met name in de 
avondspits op de IJsselkade.
Ten tweede moet de doorstroming op 
de Stadsbrug en het Knooppunt van 
Kampen zijn verbeterd, ofwel dat de 
wachttijd Kampen-in met vijftig pro-
cent wordt verlaagd. 
Een derde doelstelling is het autoluw 
maken van de Zwolseweg om voor 
het station Kampen ruimte te krijgen 
voor een kwaliteitsverbetering met een 
hoogwaardige entree. 
Ter voorbereiding van de invoering van 
de maatregelen op korte termijn (eind 
2017) en middellange termijn (2018-
2020) zijn de afgelopen weken testen 
uitgevoerd om inzicht te krijgen in het 
reisgedrag van gebruikers van het 
Knooppunt.

Ondersteunende 
maatregelen
In de experimenteerweken is onder-
steunend ook gestart met enkele 
andere testen. Zo lijkt het dat het geven 
van reisadviezen bij Ens en de Molen-
brug om de IJsselroute te mijden en 
te kiezen voor een alternatieve route 
hebben gewerkt. Het snel doorgeven 
dat de Stadsbrug ‘open staat’ is tech-
nisch gelukt. Bij de Molenbrug werden 
reizigers gewaarschuwd dat de brug 
open was en de Molenbrug een sneller 
alternatief was. 
In de testweken is er ook aandacht ge-
weest voor de verkeersveiligheid op de 
Veilingweg. Van extra sluipverkeer was 
volgens het project Kampen Bereikbaar 
geen sprake; wel is overleg gestart met 
bewoners voor het veiliger maken van 
de huidige situatie. Met de landbouwers 
zijn de landbouwroutes geïnspecteerd 
op onveiligheid. Aanbevelingen voor 
verbetering van deze landbouwroutes 
worden gezamenlijk uitgewerkt.
Het gebruik van de Kamperlijn wordt 
uitgeprobeerd door zes nieuwe OV-
reizigers en twintig bestaande reizigers. 
Na de zomer komen zij met aanbeve-
lingen voor het OV, met name het voor- 
en natransport. In september start in 
Zwolle-Kampen een fietsstimulerings-
project: Spitsfietsen. Van de reizigers-
groep heeft vijf procent aangegeven 
hieraan mee te willen doen.

Vervolg na test
In de zomervakantie maakt het project-
team Kampen Bereikbaar samen met 
buro Goudappel Coffeng een evaluatie 
van alle testresultaten. Mogelijke maat-
regelen voor de korte termijn (2017) 
en middellange termijn (2018-2020) 
worden uitgewerkt. Direct na de zomer 
neemt het college de eerste besluiten, 
worden vervolgens stakeholders/rei-
zigersgroep geraadpleegd, neemt het 
bestuursteam Beter Benutten Zwolle 
Kampen een principe-besluit en neemt 
de gemeenteraad uiteindelijk het defi-
nitieve besluit. Voor de uitvoeringsfase 
(2017) is binnen het programma een 
bedrag van 300.000 euro beschikbaar.

.

Nadenken over alternatief

G edragsverandering van 
reizigers op en rond het 
Knooppunt Station Kam-
pen staat centraal bij pro-

ject Kampen Bereikbaar. “Het gaat 
niet alleen om die honderd auto’s 
minder in de spits, maar je wilt we-
ten wat er nog meer gebeurd”, licht 
wethouder Gerrit Jan Veldhoen 
toe. “De opzet is hoe je zo snel mo-
gelijk van A naar B komt; het gaat 
steeds meer om tijd in plaats van 
om het aantal kilometers.” Zo werd 

er veel gemopperd over 7,5 kilome-
ter omrijden omdat automobilisten 
niet via de Stadbrug van Kampen 
naar IJsselmuiden konden rijden. 
Maar is omrijden via de Molenbrug 
misschien toch sneller dan via de 
Stadsbrug met de kans om voor 
een dichte brug te moeten wach-
ten. Of is de fiets misschien een al-
ternatief. “De test draagt eraan bij 
om na te denken over hoe je altijd 
van A naar B gaat en of dit anders 
zou kunnen”, aldus Veldhoen.

Het testpakket was ingericht om gebruikers sneller Kampen-in te krijgen en reizi-
gers Kampen-uit via een andere route te laten rijden. (foto: Mariska OegeMa)

Fysieke test  geeft meer 
inzicht dan simulatie

Hoewel de testmaatregelen 
voor het project Kampen 
Bereikbaar tot veel commotie 
hebben geleid, hebben de 
experimenteerweken ook veel 
informatie opgeleverd. “Ik 
ben blij met de test, want dan 
zie je pas echt wat er gebeurt 
en welke gevoelens los ko-
men”, aldus wethouder Gerrit 
Jan Veldhoen. “Die informatie 
krijg je niet als je situaties met 
een computerprogramma 
gaat simuleren.” 

eerste indrukken 
door Mariska Oegema
.

De meest ingrijpende testmaatre-
gelen zijn het instellen van éénrich-
tingsverkeer over de Stadsbrug en 
het ‘knijpen’ van de Zwolseweg 
door er een rijstrook uit te halen. 
Het is nog te vroeg voor conclu-
sies, maar alle metingen geven wel 
een eerste indruk die het project 
Kampen Bereikbaar vorige week 
aan de pers heeft bekendgemaakt. 
“De verkeersdrukte in de spitsen 
is absoluut lager, nergens zijn ern-
stige knelpunten ontstaan en het 
fietsgebruik over de Molenbrug 
lijkt iets hoger te liggen”, aldus 
projectleider Paul Veelenturf. Zo 
blijkt uit de metingen in de tweede 
testweek op het drukste moment 
(17.30 uur) dat het zeer rustig is op 
de IJsselkade, dat er korte wacht-
rijen zijn op de Zwolseweg voor 

de Knoop (Stadsbrug) en voor de 
aansluiting Zwolseweg-N764, dat 
er voldoende capaciteit is op de 
Molenbrug en geen problemen 
geeft, dat de Europa-Allee goed 
doorstroomt en dat het druk is bij 
de aansluiting N50. “Onze eerste 
indruk is dat de fuik bij het Knoop-
punt Station Kampen heeft ge-
werkt”, aldus projectleider Veelen-
turf. “Verder laten de metingen zien 
dat een ingrijpende verandering 
in het verkeersnet geen onover-
komelijk grote problemen geeft.” 
Alle metingen worden verwerkt in 
een evaluatie en voorstellen voor 
structurele uitvoeringsmaatrege-
len. Daarbij zal worden gezocht 
naar een pakket aan maatregelen 
dat effectief is en op draagvlak van 
de gebruikers kan rekenen.

Twee weken lang was de Stadsbrug van Kampen naar IJsselmuiden voor autoverkeer gesloten om onder meer te testen wat er 
dan elders met de verkeersbewegingen en verkeersintensiteit  gebeurt. (foto: Mariska OegeMa)
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Testmaatregelen leiden tot  
vele reacties en enkele tips

Sociale media
Vooral het instellen van 
éénrichtingsverkeer op de 
Stadsbrug als testmaat-
regel voor het project 
Kampen Bereikbaar leidt 
tot veel reacties. Bij een 
speciaal meldpunt komen 
25 klachten binnen. Op de 
sociale media is de test-
maatregel op de Stadsbrug 
een veelbesproken onder-
werp. Ook op de face-
bookpagina van Kampen.
nl worden veel berichten 
geplaatst, negatief en posi-
tief. ‘Belachelijk’, ‘Een echte 
Kamperui’ en ‘Dit komt de 
leegstand in de binnenstad 
niet ten goede.’ Anderen 
verwachten een verplaat-
sing van het probleem. 
‘Zo worden de N50 en de 
Europa-Allee nóg drukker.’
Hoewel de negatieve 
reacties de boventoon 
voeren, zijn er ook lezers 
die wel positief zijn over 
de testmaatregelen. ‘Was 
vanavond heerlijk rustig 
op de IJsselkade! Eens een 

. keer geen file tot aan de 
Koornmarktpoort. Ver-
ademing!’ Een ander geeft 
aan de route al te rijden. ‘Ik 
vind het prima dat er wordt 
gekeken wat de mogelijk-
heden en het effect is. Zelf 
ga ik regelmatig ‘heen’ 
over de Wielenbrug, maar 
terug bijna altijd over de 
Molenbrug; door het een-
richtingsverkeer rond de 
binnenstad zit je al snel in 
Zuid, en dan is ‘buitenom’ 
wel net zo snel.’. Een lezer 
heeft nog wel een tip over 
de invoering van éénrich-
tingsverkeer. ‘De Gemeente 
wil de binnenstad autoluw 
maken. Dan is dit een ef-
fectieve maatregel maar 
beter is om het woon/
werkverkeer om te leiden. 
Eénrichtingsverkeer tussen 
7.00 en 9.00 en 16.00 en 
18.00 uur en daarbuiten 
gewoon open voor beide 
richtingen. Als dan ieder-
een daaraan gewend is dan 
pas helemaal eenrichtings-
verkeer maken.’.

Geen nieuwe 
fileknelpunten 
Waarnemingen op straat 
en beelden (googlemaps) 
tonen dat het aantal auto’s 
in de spitsen absoluut lager 
ligt dan in de referentiesitu-
atie. Het fietsgebruik lijkt 
iets hoger te liggen en het 
resterende autoverkeer de 
stad uit heeft een aantal 
alternatieve routes gekozen 
zonder nieuwe fileknelpun-
ten te veroorzaken. 
De metingen laten zien dat 
er geen files op de IJs-
selkade zijn ontstaan. Het 
aantal auto’s in de ochtend- 
en avondspits (normaal 
Kampen-uit circa 500 tot 
700 voertuigen per spits) 
veroorzaakt geen knel-
punten, ook niet op andere 
plekken in het wegennet 
van Kampen. IJsseldijk, 
Europa-Allee en Zwolseweg 
blijken alternatieve routes 
met voldoende capaciteit 
om de reizigers Kampen-uit 
bij éénrichtingsverkeer van 
de Stadsbrug op te vangen. 
Verder blijkt dat Kampen-
in sneller de stad in komt 
dan in de referentiesitu-
atie. Ingeschat wordt dat 
de wachttijd gemiddeld 25 
procent minder is geweest 
in de testweken.

verkleining van 
Zwolseweg
Verkleining van de Zwolse-
weg met één rijstrook voor 
het station leidde nauwelijks 
tot extra opstoppingen, 
zo laten de metingen zien. 
In situaties dat er toch 
wachtrijen ontstonden (bij 
de brug open) waren die 
binnen enkele minuten weer 
opgelost. De borden en 
adviezen voor omleidings-
routes (bij N50 en Molen-
brug) zijn opgevolgd. In de 
avondspits levert dit lokaal 
tijdelijk extra stagnatie op 
bij de Molenbrug/Oosterlan-
derweg.

Project Kampen Bereikbaarkampen.nl



• al 7 jaar demeest verkopendemakelaar
• geen 9 tot 5mentaliteit

egidnuksedraamneella•
& gediplomeerdemedewerkers

• eerlijk, duidelijk & persoonlijk
• de perfecte presentatie voor uwwoning

Kombij ons kijken
naar demooiste huizen!

Uwhuis op de voorgrond
meulemanmakelaardij.nl

Vloeddijk 44, Kampen tel. 038 - 332 24 04

Zoekt u een makelaar

voor aankoop,

verkoop of taxatie?

Bel ons voor een

vrijblijvende afspraak!

038-3322404

Op een mooie locate gelegen sfeervolle hoekwoning
(ca. 445 m³/ 113 m²).

De woning is heeft o.a. een ruime lichte doorzon woonkamer met
openslaande deuren naar de tuin, een open keuken, 4 slaapkamers en
een badkamer. Tevens is er een heerlijke zonnige tuin aanwezig die op
het zuiden is gelegen en is v.v. een aangebouwde stenen berging en
achteringang. De woning is mooi gelegen aan de singel met vrij uitzicht
over een brede groenstrook met water.

Bouwjaar : circa 1960
Inhoud : circa 445 m³
Woonoppervlakte : circa 113 m²
Perceeloppervlakte : 130 m²
Externe bergruimte : circa 3 m²

Wilt u ook wonen op een van de mooiste plekjes van Kampen?
Deze te moderniseren tussenwoning (ca. 116m² / 489m³) met
garage biedt u mogelijkheden. Genoeg ruimte genoeg voor een
slaapkamer en badkamer op de begane grond.

De ligging is nabij het stadspark, de binnenstad van Kampen en de
diverse voorzieningen, zoals supermarkt, bakker en slager, sporthal,
zwembad en een polikliniek.

Bouwjaar : circa 1986/1987
Inhoud : circa 489 m³
Woonoppervlakte : circa 116 m²
Perceeloppervlakte : 285 m²

Pleviersingel 22 • Kampen

Van Gelderplantsoen 67 • Kampen

Wonen op prachtige locatie in de woonwijk “Zuid”! Zeer goed
onderhouden jaren ’30 woning met garage (ca. 510 m³/ 136 m²).

Deze woning beschikt over een ruime L-vormige woonkamer, dichte
L-vormige keuken, heerlijke achtertuin gelegen op het zuidoosten,
een garage en maar liefst 4 ruime slaapkamers! De woning is gelegen
nabij het stadspark, de Bovenhaven en de historische binnenstad van
Kampen.

Bouwjaar : circa 1935
Inhoud : circa 510 m³
Woonoppervlakte : circa 136 m²
Perceeloppervlakte : 181 m²
Externe bergruimte : circa 26 m²

Hendrik van Viandenstraat 26 • Kampen

Nassaustraat 10 • Kampen

Schaepmanlaan 4 • Kampen

Tot in de puntjes verzorgde woning (ca. 328 m³/ 82 m²)
gelegen in de “Oranjewijk” met uitzicht op het pleintje met
speelgelegenheid.

De woning beschikt o.a. over een sfeervolle L-vormige woonkamer met
in de achteruitbouw, keuken welke is v.v. diverse inbouwapparatuur,
een in 2012 zeer luxe verbouwde badkamer en 3 slaapkamers. Tevens
is er een heerlijke plaats met berging op het zuidwesten gelegen.

Bouwjaar : circa 1925
Inhoud : circa 328 m³
Woonoppervlakte : circa 82 m²
Inpandinge bergruimte : circa 5 m²
Perceeloppervlakte : 77 m²

Royale hoekwoning (ca. 423 m³/ 115 m²) met dubbele schuur
en heerlijke overkapping.

De woning is keurig onderhouden en beschikt o.a. over een
tuingerichte woonkamer, moderne keuken in hoekopstelling aan de
voorzijde, 4 ruime slaapkamers en een in 2015 vernieuwde badkamer.
Zonnige tuin op het zuidwesten met een houten schuur voor voldoende
opbergruimte. Gelegen op een mooie locatie, vlakbij het nieuwe
“Winkelcentrum Hanzewijk”. Kortom laat u verrassen!

Bouwjaar : circa 1992
Inhoud : circa 423 m³
Woonoppervlakte : circa 115 m²
Perceeloppervlakte : 204 m²
Externe bergruimte : circa 12 m²

Vraagprijs e 147.500,- k.k.

Vraagprijs e 219.500,- k.k.Vraagprijs e 300.000,- k.k.

Vraagprijs e 192.500,- k.k.

Vraagprijs e 249.500,- k.k.

Wilt u hier ook
komen te staan?

?
Neem dan contact op met

ons kantoor, wij
begeleiden u graag bij de
verkoop van uw woning!


