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Arend Runia voorzitter afdeling GroenLinks Kampen
Waarom ik van GroenLinks ben.
Eigenlijk woon ik mijn hele
leven al in Kampen. Ik was
er een tijdje niet, omdat ik in
Groningen studeerde. Meteen
daarna ging ik aan de slag in het
onderwijs en streken we neer in
de binnenstad. Opnieuw gaan
wonen in Kampen was toen
een bewuste keuze. Karin en ik
wilden onze kinderen liever hier
laten opgroeien dan in de grote
stad. Inmiddels is dat vele jaren
geleden en kan ik zeggen: De
gemeente Kampen heeft ons
veel goeds gebracht.
We zagen Kampen veranderen,
maar de menselijke maat bleef.
Kampenaren kennen elkaar en
ik ken veel Kampenaren. Het zal
wel komen, omdat ik bij allerlei
initiatieven betrokken ben, van
Quintus aan de Vloeddijk tot
DOS Kampen aan de Maten.
Overal leerde ik mensen
kennen en leerde ik van hen.
Ik vind het daarom belangrijk
dat we in de gemeente Kampen
de dingen samen goed doen.
Zo houden we vertrouwen in

elkaar. In de kernen, wijken
en verenigingen van Kampen
is dat vaak zo. Gelukkig staat
GroenLinks voor een gemeente
die voor deze basis de
voorwaarden schept, mensen
stimuleert en vertrouwt en
waar nodig een handje helpt.
Kiezen voor je kinderen
betekent als vanzelfsprekend
aandacht voor duurzaamheid.
Hoe zorgen we er voor dat de
komende generaties gezond
kunnen leven en werken?
Daarin is nog veel te doen.
We willen minder energie
verbruiken, aandacht hebben
voor de natuur en tegelijkertijd
woningen bouwen. GroenLinks
maakt hierin heldere keuzes.
Als lucht, water en bodem
schoon zijn, woon je fijner.
Daarin past geen luchthaven in
Lelystad.
In Kampen bouwen we de
woningen die écht nodig
zijn: meer sociale huur, meer
woningen voor starters,
middeninkomens en speciale
doelgroepen. Bovendien

zetten we in op het gebruik
van duurzame energie en
maken we woningen en
gebouwen energiezuiniger.
We geven fietsers en
voetgangers voorrang. Om de
energietransitie te versnellen,
gaat de vervuiler betalen.
Voor volgende generaties en
voor elkaar wil ik graag een
eerlijke samenleving, waarin
iedereen mee kan doen en de
vrijheid en ruimte voelt om
zichzelf te zijn. GroenLinks
staat voor een gemeente waar
het niet uitmaakt wat je bent
en hoe je denkt of leeft. Ieder
mens is uniek en ieder mens
telt, helemaal.
Kun je dat allemaal bereiken
in 4 jaar tijd? Nee, natuurlijk
niet! Wie oog heeft voor
duurzame ontwikkeling, weet
dat verandering tijd kost. Maar
wie oplet, weet ook dat we
al zijn begonnen! Ik ben dan
ook trots op wat GroenLinks
in de afgelopen periode heeft
kunnen bijgedragen. De
tekorten van de gemeente zijn
onder leiding van de wethouder
Irma van der Sloot verdwenen
en het initiatief rond de
openstelling van supermarkten
liet zien dat we in Kampen,
ondanks onze verschillen
van mening, het samen goed
kunnen doen!
Laat het een opmaat zijn voor
een menselijk, duurzaam en
eerlijk Kampen. Ik gun het ons
en onze kinderen!
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“Wie voor een dubbeltje
geboren is, zal nooit
een kwartje worden”
Een gezegde waar vandaag de dag nog steeds een kern
van waarheid in zit. Want nog altijd bepalen factoren,
waar jijzelf geen invloed op hebt, grotendeels je leven.
Denk hierbij aan waar je geboren bent, of wie je ouders
zijn. In mijn ideale wereld zouden deze dingen niets
moeten uitmaken op de verdere verloop van het leven.
In ‘de corona tijd’ zijn bepaalde aspecten van ongelijkheid
in onze samenleving verder naar de oppervlakte gekomen.
Vaak ging het hier om vormen van ongelijkheid die
voor sommigen onder ons al wel bekend waren, maar
nu veel duidelijker zijn geworden. Een goed voorbeeld
hiervan is voor mij de ongelijkheid in het onderwijs. De
afgelopen jaren zijn leerlingen opgescheept met enorme
leerachterstanden, en doen we er met zijn allen alles aan
om deze achterstanden weg te werken. Maar wanneer
het ene paar ouders wel de bijles voor hun kind kan
veroorloven, en de andere ouders niet, werk je scheefgroei
in de hand. Hiermee wil ik overigens geen verwijt maken
naar de ouders die zich dit wel kunnen permitteren, zij
willen immers ook het beste voor hun kind. Maar hoe
mooi zou het zijn als we scholen kunnen ondersteunen in
kwalitatieve extra ondersteuning voor alle leerlingen die
hier behoefte aan hebben?
Een andere vorm van ongelijkheid waar je als
pasgeborene niks aan kan doen is je naam. De afgelopen
jaren komen er steeds weer onderzoeken naar boven
waaruit blijkt dat mensen met een ‘niet Westerse’ naam
veel minder in aanmerking komen voor bijvoorbeeld
sollicitatiegesprekken en stages. Maar ook op de
huizenmarkt speelt dit een rol, er zijn verhalen komen
bovendrijven waarin verhuurders expliciet aangeven bij
makelaars dat mensen met een ‘niet Westerse’ naam
geen aanspraak mogen maken op de woning. Schandalig
natuurlijk.
Of iedereen een Kwartje kan worden in onze samenleving
is nog maar de vraag, maar het zou mij mooi lijken als we
er in ieder geval alles aan zullen doen met zijn allen om te
zorgen dat iedereen op een gelijk speelveld speelt. Zodat
iedereen met gelijke kansen en mogelijkheden vorm kan
geven aan hun eigen leven.
Dan zijn we in ieder geval al een stukje dichterbij mijn
ideale wereld.

Menno Holman

Voor wie is de verbindersspeld?
In 2019 heeft GroenLinks de eerste
Verbindersspeld uitgereikt. De speld draagt de
naam van de eerste ontvanger: Ine Nagelmaeker.
Zij kreeg de speld voor haar verbindende inzet in
en buiten GroenLinks.
In 2000 werd zij voorzitter van de lokale afdeling,
die klein was geworden door het vertrek van de
academies. Energiek en volhardend bouwde zij
mee aan wat GroenLinks nu is: een bloeiende
afdeling met veel actieve leden, vier raadsleden
en een wethouder. Verbinden deed zij ook
buiten de politiek; een goed gesprek op straat,
een ruggensteun voor wie hulp nodig heeft, een
opening waar de deur dicht lijkt.
Het cirkeltje rond
Een gevleugelde uitdrukking van Ine, ‘maak het
cirkeltje rond’, is verbeeld in het sieraad. Maak
goed af waar je aan begint.
Foto Gwen Mustamu

Dit jaar wil GroenLinks
de Ine NagelmaekerVerbindersspeld
opnieuw uitreiken;
ook nu aan een
inwoner van de
gemeente Kampen die
mensen met elkaar
verbindt en samen
leven mooier of gemakkelijker maakt; iemand
die dit doet in kleine kring, in de buurt, in de
gemeente.
Weet jij wie de Verbindersspeld moet krijgen of
verdien je die zelf?
Laat dat weten via info@groenlinkskampen.nl
en geef daarbij aan waarom iemand deze speld
verdient.
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“IK WIL MIJN OMGEVING MENSELIJKER
EN RECHTVAARDIGER MAKEN”
interview Raadslid Edwin Burgman
door Diana de Groot
Raadslid Edwin Burgman (39)
is vanaf 2005 actief lid van
GroenLinks Kampen. Edwin is
getrouwd met Renske en samen
hebben ze twee kinderen. Voor
zijn werk ontwikkelt hij
participatieve publieksprogramma’svoor museum
Anno in Zwolle, dat in 2022
opengaat. In zijn vrije tijd
loopt Edwin hard en is actief
als vrijwilliger bij VV DOS,
lid van de ouderraad van de
Engelenbergschool en artistiek
leider van het Full Color Festival.
Wat is jouw motivatie om
politiek actief te zijn?
Hoewel ik een leuke jeugd
heb gehad, ben ik opgegroeid
in een omgeving met veel
sociale problematiek. Ik heb
met eigen ogen gezien, dat
het moeilijk is om daar uit
te komen. Hulp vragen en
krijgen is niet vanzelfsprekend.
Ik denk, dat ik vanuit mijn
ervaringen in mijn jeugd een
drive heb ontwikkeld, waarbij
ik mijn omgeving een stukje
menselijker en rechtvaardiger
wil maken. In de praktijk ben ik
daar al jaren mee bezig: eerst
als jongerenwerker, daarna als
welzijnswerker en nu al een
geruime tijd in de politiek.
Als kind was ik al volop bezig
met politiek. Ik keek veel
debatten op televisie. Je zou
kunnen zeggen, dat Pronk,
Rosenmöller, Kok en Bolkestein
mijn leermeesters zijn. Ik keek
op tegen politici als Pronk
en Rosenmöller, die de
samenleving rechtvaardiger en
socialer wilden maken. Als het
ware kwamen zij voor mij op
en dat wilde ik later ook voor
anderen doen.
Hoe denk jij Kampen
menselijker, eerlijker en
duurzamer te maken?
‘Ik pak deze GroenLinks
waarden als meetlat bij ieder
beleidsvoorstel, maar ook
bij wat we zelf signaleren: is
dat oké of moet dat anders?
Als voorbeeld: Wij zagen
dat de bijstandsuitkering op
een oneerlijke manier werd
uitbetaald. Inwoners in de
bijstand kregen tot 2019 hun
uitkering structureel een
maand te laat. Ik krijg mijn
salaris van februari in februari,
maar mensen in de bijstand
kregen de bijstand van februari
pas in maart en zo verder. Wie
een bijstandsuitkering heeft,
belandde daardoor direct een
maand op achterstand. Een

ramp als je al niet veel hebt.
Bovendien loop je dat niet weer
in. Dat hebben we opgelost.
De bijstand wordt nu eerder
uitbetaald; dus net als bij
salarissen.’
‘Voor de komende jaren zijn
er nog volop uitdagingen.
Op dit moment zitten we in
een wooncrisis, maar lokaal
zijn er nog weinig concrete
oplossingen. Inwoners met een
laag inkomen kunnen nog maar
moeilijk aan een huis komen.
Wonen is een recht, maar op
dit moment is er niet voor
iedereen een huis. Ik wil me
de komende jaren hard maken
voor meer betaalbare huur- en
koopwoningen in de gemeente
Kampen.’
‘In het sociaal domein valt
ook nog veel te doen. Als
voorbeeld: We laten kwetsbare
inwoners, die beschermd willen
wonen, aan de markt over;
met alle gevolgen van dien! We
hebben het over inwoners met
psychiatrische problematiek,
verslavingsproblematiek, exgedetineerden of kwetsbare
jongeren met een licht
verstandelijke beperking.
Bij huisjesmelkers en veel
zorgondernemers gaat het
niet in de eerste plaats om
de zorg die geleverd moet
worden, maar vooral om de
financiële winst die eruit te
halen valt. Hierdoor zetten we
kwetsbare inwoners in een nog
kwetsbaardere positie en holt
bovendien de leefbaarheid van
wijken hard achteruit. Dat moet
echt anders.’
Wat zijn de successen van de
afgelopen vier jaar?
‘Het grootste succes zit in de
deelname aan de coalitie. Onze
idealen kregen een stevige plek
in het coalitieprogramma. Zo
konden we meer bereiken dan
vanuit de oppositie. We namen
onze verantwoordelijkheid
met een wethouder die de
gemeente uit de financiële
crisis heeft getrokken. We
hebben echt veel voor elkaar
gekregen, groen en sociaal.
Ik noem er een paar: Op
initiatief van GroenLinks
wordt er dit jaar een nieuwe
skatebaan aangelegd en wordt
energiearmoede aangepakt.
Ook wordt een nieuwe visie
voor de jaarwisseling
ontwikkeld, zodat de overlast
voor mens, dier en milieu straks
wordt beperkt. Bovendien is
een bezuiniging voorkomen
op de herinrichting van het

Groene Hart. Zomaar een paar
successen waar ik trots op ben,
maar er was echt meer.’
In beweging blijven
‘Ik wil nog meer de verbinding
leggen met de Kamper
samenleving. Het politieke
werk is vrij reactief. Pas als
iemand zich meldt, weten we
ervan. Een ander punt is om
besluitvorming niet alleen
bij het college en de raad te
leggen, maar om inwoners
aan de voorkant mee te laten
denken over plannen. Zo geef
je mensen meer invloed op wat
er in hun leefomgeving gebeurt
in plaats van ze alleen maar
te informeren. Ambtenaren
zouden de ruimte en de
middelen moeten krijgen om
participatie in de praktijk te
brengen op een manier die die
inwoners aanspreekt.’
Wat zijn jouw ambities?
‘Ik ontwikkel me iedere dag
en merk dat ik steeds sterker
ben geworden in het politieke
werk. In Kampen, in de lokale
politiek, heb ik de mogelijkheid
om echt iets te betekenen voor
mensen. Hier heb ik invloed
op wat beter kan. Vanuit mijn
verantwoordelijkheid als
lijsttrekker van GroenLinks wil
ik raadslid blijven en met een
goede uitslag mogelijk maken
dat we weer meedoen in het
college.’

Foto Gwen Mustamu
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Niet zomaar een praatje...
Even naar buiten kijken, door het raam
staren….ah, daar loopt de buurman. Ja,
alweer met een volle vuilniszak richting de
ondergrondse container. Mooi dat die er zijn
en dat het zo kan, want anders hadden wij
wel een ( afval )probleem.
Niet iedereen heeft immers de buitenruimte
voor het plaatsen van containers. Maar,
oh nee, ons hoor je niet klagen; voor het
wonen in die prachtige binnenstad hebben
we graag ’t sjouwen met ons afval over. Wij
zien dat niet als een probleem, maar als een
uitdaging…..elke keer weer.
Toch wringt het ook wel. Ons GFT-afval moet
namelijk ook gestort worden bij de “rest”.
Voor die storting moet ook betaald worden,
terwijl bij de buren de groene container
gratis wordt geleegd.

Bij voldoende belangstelling worden er ook
groenafvalcontainers geplaatst bij ons in
de buurt; net als bij flats en (hoogbouw)
appartementen. Wij vinden het fantastisch
en dat al vanaf april 2022.
Mijn “groene”buurman heeft gelijk als hij
zegt: “Dan leveren wij minder restafval….
goed voor het milieu. Van het GFT-afval
wordt namelijk compost en biogas gemaakt
en zo komt dat weer terug in de natuur.”
Zelf vind ik ook het sociale aspect belangrijk:
op deze manier heeft iedereen in Kampen
dezelfde rechten en financiële lasten…dat is
eerlijk. Dat zorgt voor gelijkheid.

Op de terugweg zwaait de buurman vrolijk
en komt even een praatje maken aan de
deur. Ja, inderdaad, ook ik ben ontzettend
blij met het nieuwe initiatief van de
gemeente:

En zo is dat…wat een positief praatje!

De buurman en ik wensen elkaar nog een
mooie dag en zwaaiend voegt hij daar aan
toe:”Wat is het toch (h)eerlijk in Kampen.”

Anke Keuning
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“IK WIL BELEID MAKEN
OM ONGELIJKHEID
OP TE HEFFEN”
interview Kandidaat Anne Christina Faber
door Diana de Groot
Anne Christina Faber (1998)
is geboren en getogen op het
Waddeneiland Ameland. Ze
woont, na een periode in Zwolle,
samen met haar vriend Menno
en hond Chica in Kampen.
Wat is jouw motivatie om
politiek actief te zijn?
‘Ik wil mij focussen op het
duurzamer en leefbaarder
maken van de maatschappij,
zodat we de planeet goed
achterlaten voor onszelf en
voor de mensen en dieren die
na ons komen. Ik was actief
in het bestuur van DWARS,
GroenLinkse Jongeren. In
april van vorig jaar startte
ik het traject ‘klaar voor de
raad’. Het hele jaar heb ik
trainingen gevolgd om me
voor te bereiden op het
raadslidmaatschap. Dit verliep
via de organisatie ‘Stem op
een Vrouw’. Sinds een jaar zet
ik mij nu in voor GroenLinks
in Kampen. Ik hoop me verder
te ontwikkelen en een stem te
zijn voor mensen die minder
gehoord & gezien worden en
dat al helemaal in de politiek.’

LHBTIQA+ gemeenschap.
Als intersectionele feminist
maak ik mij hard voor gelijke
behandeling en gelijke kansen
voor iedereen. Intersectioneel
feminisme is een vorm
van feminisme met als
uitgangspunt dat iedereen te
maken heeft met verschillen;
dit op grond van bijvoorbeeld
huidskleur, leeftijd en klasse
en dat de samenhang van
deze verschillen zorgt voor
structurele voor- of nadelen.
Ik wil beleid maken om
ongelijkheid op te heffen, te
beginnen bij het aanpakken
van armoede. De punten waar
ik voor sta, deel ik met veel
leeftijdsgenoten. Hoewel mijn
doelstellingen alle groepen
in de Kamper samenleving
raken, hoop ik ook jongeren
te inspireren mee te doen;
zich te laten horen en samen
onze toekomst vorm te geven.
Gelukkig zijn er veel jongeren
die (via de politiek) hun stem
al laten horen. Ik wil niet
alleen het verschil maken in
inclusiviteit, gender, maar ook
met mijn leeftijd.

Ongelijkheid opheffen
‘Ik wil dat de gemeente
Kampen een fijne plek is voor
alle inwoners. De nadruk ligt
wat mij betreft op sociale
ongelijkheid, denk hierbij aan
gender- en kleurongelijkheid,
afkomst, jongeren en ouderen
en zeker ook mensen die
onderdeel zijn van de

Sociale ongelijkheid
verminderen is dé basis om
andere ongelijkheden aan
te pakken. Ik weet, dat het
lastig is om bijvoorbeeld
duurzaamheidsmaatregelen
te treffen - zoals de aanleg van
groene daken, afval scheiden
en duurzame producten
kopen - omdat dat geld

kost en er geen financiële
ruimte is. Toch wil ik graag
mijn steentje bijdragen aan
het verduurzamen van de
wereld en het tegengaan
van klimaatveranderingen.
Wanneer mensen met een
kleine beurs de basis op orde
moeten zien te houden, is er
geen tijd en geld over om bezig
te zijn met het klimaat of om
biologisch eten aan te schaffen.
Ze kiezen noodgedwongen voor
de kiloknaller. Dus maak het in
de basis voor iedereen gelijk.’
Wat zijn de successen van
de afgelopen vier jaar bij
GroenLinks?
‘Hoewel ik nog maar een jaar
actief ben bij GroenLinks
Kampen, vind ik het goed, dat
de motie voor voorkoming
van energiearmoede is
aangenomen en dat wij
hebben bereikt dat er niet
zomaar een cheque is
uitgeschreven om de Kogge
een nieuwe plek te geven.’
Ambities
‘Ik droom van een gemeente
waar armoede niet bestaat en
waar vrouwen en mensen, die
bij de LHBTIQA+ gemeenschap
horen, veilig over straat
kunnen. Er is bijvoorbeeld
geen goede stadsverlichting in
het park. Vrouwen lopen er ‘s
avonds liever niet doorheen.
Je moet als gemeente ernaar
streven dat iedereen zich veilig
voelt.’
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Leve de liefde
Ik wil het over liefde hebben. Over mensen
die van elkaar houden en hun leven samen
willen leven. Die lief en leed willen delen.
Liefde begint voor de meesten met wat
aftasten, met een knipoog, wat praten. Met
bij elkaar over de vloer komen… voor even,
of wat langer. Totdat je besluit, dat twee
huizen één teveel is.
Zo gaat dat, voor de meeste mensen: in
blijheid, in vrijheid, in vertrouwen ook. Het
rare is: als je een bijstandsuitkering hebt,
beland je met zulke liefde zomaar in de
gevarenzone. Want bezoek dat langer blijft,
dat líjkt op samenwonen; en wie individueel
een bijstandsuitkering heeft, mag niet
samenwonen.
Als je een uitkering hebt, kruipt vanzelf het
gevoel onder je huid, dat mensen jou in de
gaten houden of dat je met wantrouwen
gevolgd wordt.

Liefde kan stranden op zulk wantrouwen,
maar ook op regels die te strak zijn, op het
stopzetten van de uitkering en op financiële
problemen. Je zou van schrik niet meer
verliefd willen worden.
Dat kan heel eenvoudig beter. Eerlijker.
Menselijker ook. Geef mensen met een
bijstandsuitkering de ruimte en de vrijheid
om een half jaar samen te wonen of te
LAT-ten, mét behoud van hun uitkering.
Een kwestie van vertrouwen is dat en ook
van kansen bieden. Het enige wat iemand
moet doen om de deur vrijuit voor een lief
te openen, is dat even doorgeven aan een
contactpersoon. Moeilijker hoeft het niet.
Wel zo vrolijk als we het zo gaan regelen in
Kampen. Want liefde, dat gun ik ieder mens.

Nieke Jansen

Foto Gwen Mustamu

LEVEN ZONDER
AFVAL: 5 TIPS
Minder afval maken. Beter voor de aarde en meteen
goed voor je portemonnee. ’52 weken duurzaam’, een
initiatief van mensen die kiezen voor meer groen en
meer samen, geeft vijf tips:
Refuse - weigeren
Een leven zonder afval begint met afval weigeren: nee
zeggen tegen afval. Door een plastic zakje te weigeren,
je eigen flesje water mee te nemen en door bijv. steeds
minder etensverpakkingen in huis te halen
Reduce - verminderen
Door minder te kopen, haal je minder in huis en hoef je ook
minder weg te gooien. Haal minder koopjes in huis en kies
voor wat je nodig hebt. En voor kwaliteit. Dat geldt ook voor
spullen: consuminderen dus!
Reuse - hergebruiken
Hoe langer je een product gebruikt, hoe beter. Kun je iets
een tweede leven geven (upcycling), ruilen of repareren? En
kijk eens welke wegwerpartikelen je kunt vervangen door
herbruikbare.
Recycling
Sls je een product écht niet meer kunt gebruiken, zorg
dan dat het op de goede manier verwerkt wordt. Dat kan
nog best ingewikkeld zijn. Meer informatie vind je op de
afvalscheidingswijzer van MilieuCentraal.
Rot - composteren
Als het goed is, heb je nu alleen nog organische dingen
over, zoals schillen, houten tandenborstels of biologisch
afbreekbare verpakkingen. Composteren kun je ook zelf,
bijvoorbeeld met een wormenhotel. Leuk om zelf te maken.
Meer tips? Ook speciaal voor jongeren en voor bedrijven
vind je ideeën op www.52wekenduurzaam.nl
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“GROEN EN DUURZAAM,
DAAR ZET IK ME VOOR IN”
interview Raadslid Niels Jeurink
door Diana de Groot
Niels Jeurink (56) is getrouwd met Yvonne. Hij heeft twee dochters,
Heleen (24) en Birgit (19). Inmiddels werkt hij 27 jaar als ecoloog
bij Tauw, waar hij adviseert over vraagstukken op het gebied van
natuurbescherming, water en stikstof. Met veel plezier werkt hij aan
projecten door het hele land. Buiten zijn werk komt Niels graag in de
natuur en inventariseert hij wilde planten. Ook is hij geïnteresseerd
in moderne spoorwegen, zowel in de logistiek als in treinen en
spoorwegmaatschappijen.
Wat is jouw motivatie om
politiek actief te zijn?
‘Mijn motivatie om politiek
actief te zijn, is de opkomst van
extreemrechts in de landelijke
politiek. Ik besloot actief
via GroenLinks het andere
gedachtengoed in praktijk te
brengen.
Lokaal ben ik actief bij de
natuurvereniging en daardoor
kwam ik regelmatig in het
gemeentehuis voor diverse
kwesties. Zo ben ik in contact
gekomen met GroenLinks
Kampen. Inmiddels loop ik tien
jaar mee in de Kamper politiek,
het meest in de commissies
ruimtelijke ontwikkeling
en sinds 2014 ook in de
gemeenteraad. Ik sta op de
lijst op de derde plek en hoop
opnieuw raadslid te worden.’
Zuinig omgaan met ruimte is
essentieel
‘Met de thema’s groen en
duurzaam heb ik veel affiniteit.
Daar weet ik het meeste van
en ik zet me daar graag voor

in, zoals het verduurzamen
van onze energieopwekking
en warmtetransitie, dus het
omschakelen van aardgas
naar een andere warmtebron.
Ook wil ik ervoor zorgen dat
we onze stad niet te groot
maken en alle ruimte benutten
die we hebben door eerst
zoveel mogelijk woningen in
de bebouwde kom te bouwen
en pas in het buitengebied
bouwen als het niet anders kan.
Dit omdat het buitengebied
ontzettend belangrijk is voor de
natuur, maar ook om te sporten
en te recreëren.’
Inbreiding in plaats van
uitbreiding
‘Ik ben blijven hameren op
inbreiding in plaats van
uitbreiding van de woningbouw. Een moeizaam proces
dat heeft gemaakt dat ze in
de gemeente nu beter kijken
naar mogelijke alternatieven.
Gebouwen krijgen bijvoorbeeld
een andere functie of worden
gerestaureerd. Voor erfgoed

geldt dat je alles op alles
zet om oude gebouwen te
behouden om je geschiedenis
kenbaar te houden. Wil je
mensen naar je stad trekken
om je geschiedenis, laat
het verleden dan zichtbaar
zijn. Een groot thema is
stoppen met de uitbreiding
van bedrijventerreinen.
Wij willen eerst de huidige
bedrijventerreinen zo efficiënt
mogelijk inrichten en dan pas
samen met andere gemeenten
nadenken over uitbreiden.
Of het nu om bedrijven of
woningen gaat, zuinig omgaan
met ruimte is essentieel.’
Klimaatverandering begint
bij jezelf
‘Ik maak me zorgen over wat de
klimaatverandering de wereld,
maar uiteraard ook Kampen
brengt. Klimaatverandering
moet prominenter op de
politieke agenda.
Mensen zijn geneigd om te
denken dat kleine bijdragen
geen effect hebben op
wereldniveau. Dat is niet
zo. Iedereen kan iets doen
en betekenen. Denk aan
zonnepanelen op de daken
(en een regeling voor
mensen die dat niet kunnen
betalen), elektrisch rijden,
groene stroom. Zorg dat er
voldoende groen in je tuin

Hoe ziet onze gemeente eruit in 2030?
door Menno Holman
Ook al mogen mensen pas vanaf 18-jarige leeftijd
een stem uitbrengen, vele niet stemgerechtigde
jongeren hebben óók een mening. Voor dit artikel
ben ik in gesprek gegaan met Yara Meesters,
Yara zit in haar examenjaar van de havo aan het
Ichthus College. In dit gesprek heb ik gevraagd
hoe zij onze mooie gemeente voor zich ziet in
2030; want jongeren zijn immers de toekomst! Het
jaar 2030 lijkt wellicht ver weg, maar is dichterbij
dan je misschien denkt.
Om rustig te beginnen, wat gaat er volgens
jou goed in onze gemeente en moet zeker zo
blijven in 2030?
Yara: Dat jongeren betrokken worden bij
verschillende dingen in Kampen; er wordt naar je

mening gevraagd en wat jij van dingen vindt. Dat
is heel belangrijk en vind ik fijn dat dat dus wel al
gebeurt.
Wat zou je per direct (dus per ingang van
2022) veranderen als dat zou kunnen?
Yara: Meer moet worden ingezet op het klimaat;
dat gebeurt nog niet voldoende.
Landelijk gebeurt er niet genoeg , maar ook op
gemeentelijk niveau is er volgens mij nog ruimte
voor verbetering.
Waar moet meer aandacht voor zijn in
Kampen in 2030?
Yara: Een schoner Kampen. Als ik door de stad
loop of fiets, merk ik dat er nog super veel afval ligt
op straat, ook al staan er genoeg vuilnisbakken.
Dit vind ik best wel teleurstellend.
In 2030 moet er meer aandacht komen voor een
schonere stad. Het milieu wordt al met de dag
slechter, wij kunnen dat veranderen met zijn allen.
Hoe zouden jongeren nog meer betrokken
kunnen worden in de gemeente?
Yara: Onder de 18 mag je niet stemmen, maar het
zou wel goed zijn als er een groep jongeren zou
zijn, die eens in de zoveel tijd met mensen van
de gemeente om de tafel zou zitten. Zij kunnen
dan met elkaar bespreken wat er leeft onder de
jongeren en wat zij belangrijk vinden.
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is waar het regenwater weg
kan zakken. Gebruik geen
bestrijdingsmiddelen.’
Waar ben je trots op?
‘Alle Kampenaren mogen met
recht trots zijn op de stad. We
kunnen daar wat mij betreft
nóg zuiniger op zijn.

Als het erop aankomt om
keuzes te maken om te laten
zien waar we vandaan komen,
dus de geschiedenis en
herkenbaarheid behouden, dan
vind ik dat daar nog wel wat te
doen valt.’

COLUMN
Jongeren en politiek, het lijkt een bijzondere combinatie.
Als het aan GroenLinks en jongerenorganisatie DWARS ligt,
verandert dat snel. De gemeenteraad zou een afspiegeling
van de maatschappij moeten zijn. Helaas zijn meerdere
bevolkingsgroepen zwaar ondervertegenwoordigd,
waaronder de jongeren.
Voor een jongere kan het moeilijk zijn om serieus genomen
te worden in de politiek. Verkiesbaar zijn is nog een flinke
stap verder. Zelf mag ik van geluk spreken dat mijn stem
bij GroenLinks Kampen wel gezien en gehoord wordt. Te
vaak zie ik jongeren om mij heen die te horen krijgen: “Ach,
jij bent nog zo jong, kijk eerst maar een paar jaar vanaf de
zijlijn mee.” Of: “Geniet van het leven met je vrienden en
discussieer met hen. De raad is nog geen plek voor jou.”
Best raar eigenlijk, waarom zouden jongeren geen plek
aan de tafel mogen hebben? Ieder mens heeft een eigen
belevingswereld, ook wij, jongeren. Ook jonge mensen
merken elke dag de gevolgen van besluiten over wonen,
sporten, cultuur, uitgaan, veiligheid.
Om ervoor te zorgen dat een gemeente inclusiever beleid
maakt en echt met iedereen rekening houdt, heb je ook
onze stem nodig.
Gelukkig is er een positieve verandering gaande als het gaat
om de inbreng van jongeren in de politiek. Bij steeds meer
gemeentes en partijen duiken jonge talenten op. Op hun
beurt motiveren en inspireren zij weer andere jongeren om
in actie te komen binnen hun gemeente, bij een partij die bij
hen past of in hun buurt. Als de gemeente iedereen wil zien
en horen, heb je ook de stem van de jongeren nodig.

Anne Christina Faber
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Parkeren in de binnenstad
In 1985 kocht ik mijn huisje in de Boven
Nieuwstraat. De belofte was in die tijd,
dat de binnenstad autoluw zou worden
gemaakt. Dat zou naar mijn idee het wonen
een stuk prettiger maken: auto’s de straat
uit, de mooie gevels weer zichtbaar, wat
groen en misschien zelf een paar terrasjes.
Onlangs is er wel opnieuw bestraat en het
ziet er veel mooier uit dan voorheen. Maar
van de belofte van het autoluw maken, is,
zelfs na 37 jaar, nog niets terecht gekomen.
Het best drukke verkeer rijdt als vanouds
door de straat en alle parkeerplekken
zijn, net als voorheen, altijd bezet. Sterker
nog, het aantal plekken is de laatste tijd
drastisch afgenomen; dat komt door nieuwe
fietsparkeerplekken en een toename van het
aantal invalidenparkeerplaatsen rond de
Hofstraatgarage.
Ook de komst van oplaadplaatsen is een
oorzaak en bovendien zijn de nieuwe
parkeerplekken aanzienlijk groter dan
voorheen. Dat merken we dagelijks: waar
eerder overdag nog wel eens een parkeerplek
was in mijn deel van de straat, is dat nu
lang niet altijd meer het geval; en wie na
vijf uur thuiskomt, moet vaak lang zoeken
en veel verder weg parkeren. Dat is extra
frustrerend, omdat de parkeervergunning
met de jaren wel telkens duurder is
geworden. Op de zoekrondes die ik in de
avond vaak rijd - waarbij dan soms tussen
Nieuwe Markt en Sablonièrekade en alle
tussenliggend pleinen en straten echt niet
een plek te vinden is - bedenk ik in mijn
frustratie vaak wat ik graag zou willen:

auto’s de straat uit. Als dat niet haalbaar is,
dan in elk geval de busjes. Die maken dat ik
alleen nog een rood of geel vlak voor mijn
raam zie en in het donker zit, 24/7 parkeermogelijkheid voor vergunninghouders en ook
structureel meer parkeerplekken, zodat dat
eindeloze gezoek niet meer nodig is.
Niet iedereen zal het met mij eens zijn
dat de auto’s de straat uit moeten, want
iedereen wil in de buurt van zijn huis kunnen
parkeren. Ik bedenk, als ik weer eens mijn
frustrerende rondjes rijd wel eens, dat we
nu het slechtste scenario hebben: wel auto’s
voor de deur en toch ver weg moeten staan.
Mijn droom blijft die veel groenere straat
zonder auto’s, met ruimte voor bankjes,
gelegenheid voor ontmoeting, met buren
die een praatje kunnen maken zonder
voortdurend opzij te moeten voor verkeer,
met ruimte voor gezamenlijke activiteiten.
De binnenstad is óók een woonwijk. Het zou
het woonplezier van de bewoners aanzienlijk
vergroten als onze straat en de straten
om het winkelgebied heen wat minder
door het verkeer werden gedomineerd; en
als er daarnaast, op bereikbare afstand,
voldoende parkeerplekken voor onze
auto’s zouden kunnen zijn. Dat eerste is
overigens ook voor bezoekers aantrekkelijk.
In vergelijkbare steden, als Zutphen en
Deventer, zijn leuke autovrije straatjes om
de winkelstraten heen gecreëerd. Dat zou
toch in onze mooie binnenstad ook mogelijk
moeten zijn?!

Marian Stoffer
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recept BANANENBROOD

VOOR 1 BROOD UIT EEN NORMAAL CAKEBLIK

4 rijpe bananen
90 gram amandelmelk
2-3 el extra vergine olijfolie
60 gram dadels
100 gram vloeibare boter
205 gram zelfrijzend bakmeel
4 gram kaneel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 gram zout
80 gram blauwe bessen
(of ander fruit of noten)
3 el bruine of gele rozijnen
(gewassen)
1 tl bakpoeder
1 tl appelazijn

Verwarm de oven voor op 175 graden.
Pel 3 rijpe bananen en doe ze in stukken in de blender.
Giet de amandelmelk erbij en blend deze goed door met de
bananen.
Bereid het bakblik voor door het in te vetten met een beetje van
de vloeibare boter.
Voeg de dadels en de vloeibare boter toe en blend alles samen.
Giet dit over naar de planeetmenger en meng alles met een
garde lekker door.
Zeef de zelfrijdend bakmeel, kaneel en zout door de massa en
meng het kort door elkaar.
Pak een apart schaaltje en meng daarin de baking powder en
appel azijn met elkaar en doe dit door het mengsel.
Spatel rustig de bessen, ander fruit of noten door het mengsel
en giet het in het voorbereide bakblik.
Snijd 1 banaan door het midden en leg deze op het brood.
Zet het bananenbrood in de voorverwarmde oven voor 25
minuten en kijk hoever het brood is, bak dan verder voor ca. 15
minuten.
Als het brood uit de oven komt, los deze meteen uit het bakblik
en leg het op een snijplank om af te koelen.

DE PAUPERVILLA
door Iris Boter
Als u dit leest, is de paupervilla er niet meer. Ik vind het
jammer, maar ik vind het vooral jammer en verbijsterend dat
de besluitvorming hierover zo ongelooflijk lang geduurd heeft.
Natuurlijk is het goed dat voor- en tegenstanders alle ruimte krijgen
in ons land. Maar in dit geval heb ik meer dan eens zuchtend en
hoofdschuddend de berichten over uitstel gelezen. Hak toch eens een
knoop door! dacht ik. En al die tijd zakte het huis meer en meer in.

Stuur je oplossing van de puzzel vóór 31 maart naar info@groenlinkskampen.nl om kans te maken op
een leuke prijs.

Ik hou van oude huizen waarin
de tijd is achtergebleven.
Tijdens onze huizenjacht
bezochten we een huis
waarvan de bewoners
er al even niks meer aan
gedaan hadden. Met open
mond liepen we rond. Er lagen
nog kranten en tijdschriften uit
de oorlog, op zolder hing een
kalender uit 1954 aan de muur,
er stond nog een ouderwetse
postoel en de muren
waren behangen met van dat
prachtige jaren-vijftig-behang.
In kasten waren de planken
beplakt met papier en er stond
van dat melkglas-achtige
servies in. Fascinerend.
Ik kijk ook heel graag oude
foto’s van Kampen. Soms
herken ik het meteen, soms
staan er gebouwen op die niet
meer bestaan. Stel je voor,
denk ik. Dat dat allemaal nog
zou bestaan. Kampen zou nóg
mooier zijn. Maar uiteindelijk
is de tijd ook wat het is: dat

dingen voorbij gaan, voorgoed.
Toch krijgt de paupervilla
alsnog een beetje een tweede
kans. Voor mijn jeugdboek
‘Zootje ongeregeld’ wilde ik een
vervallen landhuis tekenen en
zocht voorbeelden.
Ik kwam al snel op de
Bovenhavenstraat uit. Dus
een beetje verwrongen en
een beetje aangepast, is het
huis nu terug te vinden in bieb
en boekwinkel.
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“DIT IS HET GOEDE MOMENT VOOR
NIEUWE ENERGIE EN DYNAMIEK”
interview Nieke Jansen & Edwin Burgman
door Diana de Groot
Vanaf 2009 is Nieke Jansen raadslid namens GroenLinks, vanaf 2010 fractievoorzitter en sinds januari
wethouder. Het is nu tijd om het stokje over te dragen aan Edwin Burgman volgens Nieke. Samen
voeren zij het gesprek over waar de partij nu staat en over acties om Kampen menselijker, eerlijker en
duurzamer te maken.
Nieke, waarom draag jij het
stokje over en Edwin?
Nieke: ‘Politiek is teamsport.
Ik ben bijna twaalf jaar
aanvoerder van dit team,
met heel veel plezier. Dit is
het goede moment voor een
wisseling; voor nieuwe energie
en dynamiek, in de fractie en de
gemeenteraad. Afgelopen jaren
hebben Edwin en ik intensief
samengewerkt. Hij is er klaar
voor. Ik heb er alle vertrouwen
in dat de fractie met Edwin als
kopman de komende vier jaar
het geluid van GroenLinks weer
goed laat horen. Niet alleen in
de gemeenteraad, maar ook op
straat.’
Edwin: ‘Ik vind het een enorme
en bijzondere uitdaging om de
GroenLinks-kar te trekken. Ik
loop al een tijdje mee en merk
dat ik me op verschillende
fronten goed ontwikkeld heb.
Denk aan strategisch denken
en handelen in de politieke
arena, samenwerken en de
verbindende rol bij de afdeling
en de Kamper samenleving.
In dat laatste zit vooral mijn
kracht. Ik kan ongetwijfeld
iets moois voor GroenLinks
betekenen.’
Wat is er bereikt in de
afgelopen periode?
Nieke: ‘We hebben in de raad
én in het college gewerkt aan

het armoedebeleid waardoor
kinderen minder hinder
hebben van de armoede
waarin ze opgroeien. We zijn
er nog niet, maar we zijn op de
goede weg. Ook ben ik trots
op onze inzet in het kader
van duurzaamheid. Er ligt
een stevige aanpak klaar om
Kampen duurzamer te maken.
Er komt een energiescan
waarmee mensen kunnen
checken of hun huis genoeg
geïsoleerd is, met tips en
ideeën over wat zij kunnen
doen om minder en schoner te
stoken. Hieraan gekoppeld is
de aanpak van energiearmoede
in de maak, om mensen met
een kleine beurs te helpen om
hun huis beter te isoleren. Deze
kenmerkende GroenLinksacties hebben we op een aantal
fronten. Duurzaamheid is
niet alleen voor mensen met
veel geld. Mensen met weinig
geld, zijn twee keer de dupe.
Ze kunnen vanwege de kosten
niet zomaar meedoen in de
verduurzaming van hun huis en
ze betalen de hoofdprijs voor
gas en stroom.’
Edwin: ‘Alles wat we doen,
doen we vanuit de gedachte
dat het menselijk, eerlijk en
duurzaam moet zijn. Dat is
onze werklijn. Bijvoorbeeld de
bijstandsuitkering van januari
werd in februari betaald. Dat

Foto Gwen Mustamu

betekent dat er op dat moment
geen geld was als men huur en
gas en licht moest betalen. Bij
een bijstandsuitkering is aan
het eind van de maand het geld
op. Iedere maand startte met
schulden. Wij pleitten voor een
eerder moment van uitkeren.
Ik vind het mooi om dit soort
dingen te agenderen en er
met de raad over in gesprek
te gaan. Een ander voorbeeld
is bezuinigen op het sociaal
domein zonder duidelijke
maatschappelijke opgave en
zonder duidelijkheid over de
effecten. Wij zijn dan de partij
die kritisch is over de impact op
de mensen om wie het gaat.’
Wat zijn de ambities?
Edwin: ‘Ons doel is om met
minimaal vier zetels in de
raad terug te keren. Op de
linkerflank vertegenwoordigen
wij de linkse kiezer. Wij willen
onze verantwoordelijkheid
nemen in het bestuur. Ik zie
dat wij de afgelopen vier
jaar Kampen menselijker,
eerlijker en duurzamer hebben
gemaakt. De resultaten wil ik
met de fractie en de Kamper
samenleving voortzetten.
Belangrijk is om te zorgen dat
er meer betaalbare huur- en
koopwoningen in Kampen
komen. Lelystad Airport
blijft een zorgelijk thema.
We hebben te maken met
polarisatie en mensen die zich
steeds minder thuis voelen in
de omgeving waar zij wonen.
Genoeg uitdagingen!’
Nieke: ‘Onze kracht: we
zijn links en progressief. De
toekomst ligt voor ons. Dat
vraagt om echte vernieuwing,
om lef en creativiteit. En elke
keuze die we maken, moet de
ongelijkheid tussen mensen
kleiner maken. De ongelijkheid
in inkomen, in kansen, in
rechten, in geluk.
Aandacht voor menselijkheid
en vertrouwen geven
Nieke: ‘Direct na de start van
onze bestuursperiode bleek
dat er een tekort van miljoenen
was op de begroting. Het
was een mega opdracht om
dat op te lossen en daarbij te
beschermen wat het meest
van belang is. Goede zorg, een
veilige omgeving, passende
hulp zonder schade. We
hebben de pijn weg kunnen
houden van de mensen in de
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meest kwetsbare situatie. Het
was niet zomaar gemakkelijk,
maar we zijn er goed
uitgekomen.’
Edwin: ‘Er zijn meerdere
aandachtsgebieden, maar
met name in het sociaal
domein valt veel te doen.
Wet- en regelgeving maken het
kwetsbare groepen het vaak
moeilijker. Er zijn oneerlijke
regels, die voorbijgaan aan
het menselijke aspect met
als gevolg dat de groep nóg
kwetsbaarder wordt. Wij
pleitten ervoor dat vertrouwen
de basis moet zijn voor goede
regelingen.’
Coalitie: Alleen ga je sneller,
samen kom je verder
Edwin: ‘We hebben de
verantwoordelijkheid
gevoeld en genomen om er
een succes van te maken.
In coalitieverband is het
ook gelukt om GroenLinksdoelen te halen. Met een
wethouder in het college én de
verbindende rol van Nieke als
fractievoorzitter hebben we
goed samengewerkt. We zijn
nog niet klaar, een volgende
periode gaan we weer voor de
coalitie.’
Nieke: ‘Vanaf dag één is het
hard werken om de beloftes
aan onze kiezers geregeld te
krijgen. Die ruimte is groter als
je in de coalitie zit.'
Tips & trucs
Nieke: ‘Ik ontmoette Edwin
toen hij halverwege de twintig
was. Als jonge vent, vol wilde
ideeën over hoe Kampen

mooier te maken, besloot hij
zich politiek in te zetten. Ik
vind het top om te zien wat
hij bereikt heeft. Voor een
lijsttrekker en fractievoorzitter
is het van belang om verder te
kijken dan je eigen dossier. Je
staat meer in de schijnwerpers
dan anderen.
Of ik tips heb voor Edwin?
Politiek kost veel tijd,
fractievoorzitter zijn nog meer
en deel uitmaken van een
coalitie nóg meer. Bewaak
je tijd en blijf zelf kiezen wat
belangrijk is. Nog eentje?
Zoek breed de verbinding.
Deze periode heeft de coalitie
geïnvesteerd in elkaar en ook
meer ruimte gegeven aan de
hele raad. Er zijn veel besluiten
genomen met gemengde
meerderheden van coalitie en
oppositie. Dat is winst. Als je
de ander hooghoudt en bereid
bent om concessies te doen,
kom je samen het verst en ben
je het meest een raad voor alle
inwoners. Ik gun Edwin en de
nieuwe fractie een plek in de
coalitie!’
Edwin: ‘De afgelopen
jaren heb ik veel van Nieke
opgestoken door mee te
kijken en betrokken te zijn. Zij
spiegelde mij regelmatig en
gaf constructieve adviezen.
Niet alleen praktisch, maar
ook over hoe te bewegen in
de politieke arena. Hoe kom
je over? Ik blijf deze feedback
graag ontvangen. Ik ben blij dat
Nieke politiek actief wil blijven.
Ik hoop dat onze samenwerking
nog een tijd duurt!’
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KAMPEN OP DE GRENS
MET GELDERLAND
door Eric Oude Engberink

fietsroute
36 kilometer

Tijdens deze route leer je de zuidkant van Kampen kennen langs de grens met Gelderland, met waarschijnlijk het
oudste teken van leven op Kamper grondgebied.
1.

De route start aan de Vispoort. Fiets door de
Voorstraat en let vooral op de bordjes aan de
gevel en sta stil bij sigarenfabriek de Olifant of
sigarenfabriek van Lehmkuhl & Co. Aan het einde
van de straat zie je links de Koornmarktspoort.
Dit is de oudste poort van Kampen en stamt uit ca
1375.

2.

De Voorstraat gaat voorbij de poort over in de
Prinsenstraat. Halverwege de straat zie je rechts
een oorlogsmonument, een plaquette met
daarop de vijf namen van mannen die gefusilleerd
werden, omdat ze weigerden voor de bezetter te
werken.

3.

Ga aan het einde het bruggetje over en
rechtdoor, de Molenstraat die overgaat in de
Molendwarsstraat.

4.

Deze komt uit op de Graafschap. Sla linksaf en
gelijk rechts de IJsseldijk op. Met de bocht naar
links.

5.

Ga even verder voorbij de school rechtsaf de
Engelenbergstraat in.

6.

De route gaat vervolgens linksaf De
Apeldoornsestraat in, maar als je even verder
fietst, naar de hoek van het Engelenbergplantsoen
met de Hendrik van Viandenstraat, dan staat
daar een standbeeldje van dokter Willem Kolff, de
uitvinder van de kunstnier in 1943.

7.

De Apeldoornsestraat gaat over in De Beukenweg.
Aan het einde van De Beukenweg vind je links
molen D'Olde Zwarver. Op zaterdagochtend
is de molenwinkel open voor diverse soorten
ambachtelijk gemalen meel.

8.

9.

Ga het fietspad op van De IJsseldijk. Vervolg de
weg bij de rotonde linksaf, de Kamperstraatweg
op. Je gaat onder de Molenbrug, een tuibrug uit
1983, door. Bij een tuibrug hangt het wegdek aan
de stalen tuien. Vervolg de weg.
Na enkele kilometers en het Reevediep gepasseerd
hebbende, sla je linksaf De Zande in. De Zande valt
onder de kern Kamperveen. Vroeger liep er een

spoorweg van Hattem naar Kampen en De Zande
had ook een station.
10. Vervolg de weg over de Zalkerdijk naar Zalk.
Bij Zalk ligt aan de IJssel het Zalkerbos. Dit is
een zogenaamd hardhouten ooibos, uniek in
Nederland. Er is een laarzenpad dat enorm is aan
te raden.

13. Vervolg de Hoge Brink en ga aan het einde
links, De Broeksteeg en dan eerste weg rechts
De Brinkweg. Deze komt uit op het kerkplein
met aan de rechterhand restaurant De Oase.
De eerste 5 mensen die zich melden bij info@
GroenLinkskampen.nl komen in aanmerking voor
een tegoedbon voor twee kopjes koffie of thee bij
De Oase. De actie loopt tot 1 augustus 2022.

11. Vlak voor Zalk slaan we rechtsaf de Brinkweg in.

14. Even verder zie je de Sint-Nicolaaskerk met een
oorsprong in 1220.

12. Neem de tweede weg rechts: de Hoge Brink. Hier
vind je molen De Valk. Deze korenmolen uit 1870 is
elke zaterdag te bezichtigen.

15. Vervolg de weg via De Wilgen en de Kamp. De weg
komt weer uit op de Broeksteeg. Ga linksaf weer
de Broeksteeg in.
16. De weg gaat over in de Burgemeester
Hardenbergweg, over de N50. Dit is de gemeenteen provinciegrens.
17.

Neem vervolgens de tweede weg rechts, de
Voskuilerdijk.

18. Aan het einde van de Voskuilerdijk linksaf: het Jan
Boerswegje.
19. Sla rechtsaf, steek de Kamperstraatweg over de
Wittensteinse Allee in en rijd richting Zuideinde.
Zuideinde is een leuk grensgevalletje: het grootste
deel van de buurtschap ligt in de provincie
Overijssel en hoort bij Kampen, maar een deel
ligt in Gelderland en hoort bij de gemeente
Oldebroek.
20. Ga in Zuideinde rechtsaf de Zuideinde West in.
21. Sla aan het einde van de weg rechtsaf het fietspad
in.
Foto Toos Lodder
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Ziet Kampen
ze vliegen ?
Wat maakt wonen in de gemeente Kampen zo
fijn? Grote kans dat dan de mooie binnenstad
van Kampen en de rust en ruimte van het
buitengebied, met de dorpen en de IJssel,
genoemd worden. Maar blijft dat ook zo?
Foto José Klappe

22. Even verder linksaf de Leidijk op. Voorbij de
Dompeweg liggen aan de linkerkant twee
boerderijen met de huisnummers 6 en 8. Tussen
de twee boerderijen ligt een pad dat voert naar
begraafplaats de Dompe. Deze ligt op een terp,
want vroeger liep het gebied veelvuldig onder
water als er hoogwater was in de Zuiderzee. Dit
is misschien wel het oudste plekje in Kampen
met bewijs van leven. Hier werden vanaf de
Middeleeuwen mensen begraven tot honderd
jaar geleden. Er zijn nu nog twee graven en de
contouren van het kerkje te zien.

Foto Niels Jeurink

het project “ruimte voor de rivier IJsseldelta” om
het land en ook Kampen te beschermen tegen
hoogwater. Het ontwikkelt zich als een prachtig
natuurgebied. Veel steltlopers zijn hier in het
voorjaar te vinden. Je hoort de roerdomp en met
een beetje geluk komen de zeearenden langs, die
nestelen in het Ketelmeer. Er zit een grote groep
lepelaars.
29. Ga na 3 km linksaf de Nieuwendijkbrug over en na
de brug rechtsaf de Nieuwendijk.
30. Sla bij de rotonde rechtsaf de parallelweg in, de
Slaper. Deze gaat over in de Venedijk Noord.

23. Vervolg de Leidijk; deze gaat over in de Heuvels.
24. Sla op de T-kruising linksaf, De Naaldeweg en
ga aan het einde rechtsaf De Groote Woldweg,
Noordeinde in. Noordeinde hoort niet bij Kampen,
maar heette vroeger wel Kampernieuwstad.
25. Volg de bochtige weg naar rechts en links en rijd
van het dijkje naar beneden de Buitendijks in.
26. Steek via het bruggetje het water over en vervolg
de weg. Bij de kanoverhuur in de bocht rijd je weer
de gemeente Kampen binnen.
27. Ga naar rechts en fiets naar de dijk langs het
Reevediep.
28. Ga rechtsaf en fiets langs het Reevediep terug
naar Kampen. Het Reevediep is onderdeel van

31. Ga linksaf en neem het tunneltje naar de EuropaAllee.
32. Ga bij de 3e rotonde rechtsaf, de Iepenstraat en
neem de derde straat links de Jan van Arkelstraat
die overgaat in de Horstsingel.
33. Neem de tweede straat rechts de Cellebroeksweg,
en ga door de Cellebroekspoort.
34. Steek de Burgel over en ga linksaf de Burgwal op.
Neem een kijkje in de prachtige binnentuin van
woonzorgcentrum Margaretha met archeologische
opgravingen in een vitrine.
35. Ga voorbij Margaretha de eerste weg links,de
Burgwalstraat en vervolgens de tweede weg links
de Hofstraat. De route eindigt op De Plantage.

Toen ik hoorde over Lelystad Airport, was
mijn eerste reactie: “Ach, de overlast zal wel
meevallen en het zal wel goed zijn voor de
economie.” En de regering heeft beloofd, dat
de laagvliegroutes tijdelijk zijn….. dus het
komt wel goed. De feiten liggen helaas anders.
Alerte burgers ontdekten, dat rapporten
met berekeningen van geluidsoverlast en
stikstofuitstoot niet klopten. De negatieve
effecten werden handig verkleind of
weggelaten en de positieve effecten flink
overdreven. Rapporten van experts die
concludeerden dat laagvliegroutes niet kunnen
worden opgelost, werden achtergehouden.
Bovendien blijkt er meer aan de hand. Weet
je bijvoorbeeld, dat het vliegveld uiteindelijk
economisch maar heel weinig toevoegt?
Weet je, dat er jaarlijks miljoenen euro’s
belastinggeld bijgelegd moeten worden om het
vliegveld overeind te houden?
Weet je, dat het ministerie
stikstofberekeningen tot op de dag van
vandaag weigert openbaar te maken? Weet je
ook, dat de laagvliegroutes niet alleen over de
kernen ’s-Heerenbroek, Wilsum, Zalk, de Zande
en Kamperveen én de wijk Onderdijks komen,
maar ook over het nieuwe dorp Reeve?
Als klap op de vuurpijl heeft de minister
in december moeten toegeven, dat de
laagvliegroutes inderdaad niet opgelost
kunnen worden. Dat betekent in de praktijk
dat, als Lelystad Airport opent, de gemeente
Kampen permanent laagvliegende vliegtuigen
over krijgt. Laagvliegend is op 900 tot 1800
meter en dat is laag! Dat laagvliegen is 365
dagen per jaar en 18 uur per dag. Weg (nacht)
rust en gezonde lucht. Weg vertrouwen in een
ministerie dat vanuit Den Haag roept, dat het
allemaal wel goed komt in de provincie.
Is Lelystad Airport echt wel zo’n goed idee
als ons wordt voorgehouden? En waarom
een nieuw vliegveld openen in deze tijd van
stikstof- en klimaatcrisis? Nederland heeft
nieuwe woningen nodig, zet daar op in. Maak
van het terrein recreatiegebied of bouw er
een Corona-centrum en laat de boeren blijven
boeren.
Ongeacht politieke kleur, ligt daar voor ons
als burgers en voor de gemeente Kampen een
belangrijke taak ; namelijk om deze gang van
zaken niet te accepteren en de overheid aan
haar belofte te houden: géén laagvliegroutes.
De luchtvaart is er voor Nederland en niet
andersom. Zo is het niet alleen nu fijn wonen
in onze mooie gemeente, maar blijft het ook
zo.

Marjolijn Blok
Marjolijn Blok uit Zalk is actief voor SATL,
een brede burgerbeweging tegen
laagvliegen, www.satl-lelystad.nl
Foto José Klappe
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5 MAKKELIJKE
TIPS OM
DUURZAMER
TE LEVEN
Is duurzaam duur of lastig? Dat valt best mee. Vijf tips
om duurzamer of groener te leven en tegelijk geld te
besparen:

1. Eet meer van het seizoen, meer uit de
regio en wat minder vlees.

ZONDAGSOPENING
van de redactie
Supers open op zondag
Mogen supermarkten open
op zondag? Meer dan tien jaar
legden de besturende partijen
in hun onderhandelingen
al voor vier jaar vast, dat de
winkels dicht moesten blijven.
Aan die afspraak zat dan elk van
die partijen vast. Het logische
gevolg? Jarenlang zat het
gesprek op slot. Voorstanders
in de bestuurspartijen moesten
tegen stemmen, als er een
voorstel voor opening langs
kwam.
Dat leidde vanzelf tot een
flinke scherpte in het debat
over zondagsopening en
zondagsrust. Je zou bijna
geloven dat iedere inwoner
stevig voor óf stevig tegen die
opening op zondag is.
Moedig
In 2018 hadden CU, GBK, CDA
en GroenLinks samen de
moed om die keuze over de
zondagsopening anders op te
pakken. Nieke Jansen, een van
de onderhandelaars namens
GroenLinks: “Er zijn altijd
thema’s die gevoelig liggen.
Voor ons is het belangrijk om
daar samen echt uit te komen.
Niet ‘jij je zin of ik mijn zin’, maar
‘we moeten praten’. Praten,
niet voor een slap compromis,
maar voor een oplossing waar
je je samen goed bij voelt. Het
maakt me nog altijd blij,dat we
met deze vier partijen durfden
te kiezen voor een gesprek
met de samenleving over de
opening van supermarkten op
zondag. Wat vinden mensen
belangrijk, waar zijn ze bezorgd
over? Wat is er te winnen en wat
te verliezen?”
In gesprek
Dit gesprek is gevoerd onder
leiding van een team van vijf
‘wijze mensen’. Zij hebben
mensen bij elkaar gebracht
in boeiende en soms ook
spannende gesprekken. Er
is een peiling gehouden om

argumenten vóór en tegen
opening te verzamelen. Wie dat
wilde, kon speeddaten met een
van de ‘wijzen’.
Het team schreef een stevig
verslag: ‘het verhaal van een
publieke verkenning’. Een
belangrijke constatering, zeker
als je bedenkt hoe scherp de
debatten soms waren: “We
adviseren om niet vanuit
de polariteit de vragen te
benaderen, maar vanuit het
middenveld. Verreweg de
meeste mensen zijn daar
te vinden. Zij beklimmen
niet de barricades, maar zij
zoeken en vinden hun weg als
vanzelfsprekend.
Er is in de Kamper samenleving
veel meer ruimte, meer
tolerantie dan je op grond
van het publieke rumoer
zou verwachten. Kampen is
helemaal niet zo verdeeld
als we soms denken. Als
wordt doorgevraagd naar
diepere motieven is er veel
meer eensgezindheid dan
aanvankelijk wordt verwacht.
De meerderheid geeft aan
respect te hebben voor mensen
die andere keuzes maken dan
zijzelf. De meerderheid geeft
aan, dat persoonlijke inkleuring
een basisvrijheid is die eenieder
wordt gegund. Het is voor een
politiek standpunt verademend
om in het midden van de
samenleving tot een voorstel te
komen.”
Een besluit
Het resultaat: op 4 juli
2019 besloot de raad, dat
supermarkten open mogen
op zondag tussen 12.00 en
18.00 uur, maar dan wel zonder
bevoorrading op zondag.
Iets lekkers voor onverwacht
bezoek, een vergeten
boodschap of de wekelijkse
boodschappen halen; het kan
op zondag.
We peilden de ervaringen van
inwoners. Een greep daaruit:
“Hoewel ik er niet wekelijks

gebruik van maak, vind ik het
erg prettig dat de mogelijkheid
er is. “
“Als het mogelijk is, moet dit
altijd zo blijven.”
“Geen probleem, ondernemers
moeten dat zelf beslissen.”
“Super vet!!”
“Ik vind het heel fijn, dat ik mijn
boodschappen kan doen, want
vrijdag-zaterdag komen mij
meestal slecht uit. Maar het is
luxe; ik had het ook begrepen
als ze dicht zouden zijn.”
‘” Het is al praktijk, maar
zou wat mij betreft weer
teruggedraaid moeten
worden.”
“Ik vind het heel handig en
gezien de drukte denken er
meer zo over.”
“Het zou toch ondenkbaar
zijn, wanneer dit weer
teruggedraaid zou worden.
Kom op zeg, er zijn belangrijker
dingen te doen.”
“Super handig.”
Voor herhaling vatbaar
Voor GroenLinks is de gevolgde
route er een om vaker te
volgen. Over onderwerpen,
waarover grote onenigheid
bestaat, zou je geen
coalitieafspraken moeten
maken. Dan blijven ze immers
vier jaar onbesproken. Juist
over díe thema’s moet je in
gesprek met inwoners, om te
kijken hoe je er samen uit kunt
komen en hoe je met elkaar
kunt leven.
Nieke Jansen: “Wij kijken terug
op een mooi proces en zijn
blij met de uitkomst. Wie dat
wil, kan boodschappen doen.
Wie dat niet wil, heeft daar
niet of nauwelijks hinder van.
Ondernemers én werknemers
kunnen zelf hun keuze
maken. En wat voor mij als
winstpunt nog belangrijker
is: er is veel eensgezindheid
in de bereidheid om respect
te hebben voor mensen met
andere keuzes. Dat is iets waar
Kampen trots op mag zijn.”

Er is veel groente en fruit te koop die in Nederland
groeit. Minder vervoer is al gauw beter voor het milieu.
Als je eet wat het seizoen levert, spaar je dubbel. Dus
sla en bessen in de zomer, wortels en spruitjes in
najaar en winter.
Vlees eten heeft veel invloed op het klimaat. Met een
paar vleesloze dagen, of gewoon wat minder vlees eert
je duurzamer én voordeliger.

2. Koop minder fast fashion

De mode-industrie is de op een na grootste
vervuilende industrie van de wereld. Door minder fast
fashion te kopen, help je dus automatisch het klimaat.
Probeer dan te kijken of je minder vaak kunt gaan
shoppen, en dan direct slimmer te shoppen: kleren die
langer meegaan of tweedehands kleding.

3. Gebruik minder plastic

Probeer te minderen met het gebruik van plastic.
Neem je eigen boodschappentas mee, gebruik je eigen
netjes of papieren zakken voor groenten en fruit van
de markt, de groenteboer of uit de supermarkt en
neem je eigen beker mee voor een koffie of thee op het
station.

4. Gooi niet zomaar eten weg

Ongeveer 9 procent van ons eten verdwijnt ongebruikt
in de afvalbak. Dat is ruim 34 kilo goed voedsel
per persoon per jaar of 590 miljoen kilo voor heel
Nederland. Als je bedenkt wat je gaat eten en een
boodschappenlijstje maakt, weet je precies wat je
nodig hebt. Toch iets over? Restjes kunnen prima in
een soep of curry.
Een handig weetje: ’t.h.t.’ betekent ‘tenminste
houdbaar tot’. Veel producten zijn na die ‘officiële’
houdbaarheidsdatum nog prima. Gooit dus niet te snel
iets weg.

5. Kies een slimme temperatuur

Een graadje minder warm stoken bespaart heel veel
energie. Wat ook helpt: een uur voordat je naar bed
gaat alvast de verwarming lager zetten, en ruimtes die
je niet gebruikt niet verwarmen. Drie keer goed voor je
portemonnee en voor het klimaat.

10
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“IK WIL DIERENWELZIJN
EEN STEM GEVEN IN
DE GEMEENTE KAMPEN”
interview Raadslid Renée Bouwman
door Diana de Groot
Sinds een aantal jaren is Renée (35) actief in de Kamper politiek; eerst als commissielid Ruimtelijke
Ordening en vanaf begin 2019 als raadslid voor GroenLinks en in de commissie bestuur en middelen.
Naast haar politieke werk schreef en publiceerde Renée het kinderboek ‘Koekediefje’, fotografeert ze
graag en zorgt ze voor haar vier kinderen.
Wat is jouw motivatie om
politiek actief te zijn bij
GroenLinks?
"Ik wil dierenwelzijn een stem
geven in de gemeente Kampen
en op de politieke agenda
zetten. Het gemeentelijke
dierenwelzijnsbeleid bevat
afspraken en regelingen om
het welzijn van wilde en (zwerf
huis-) dieren te waarborgen.
Dat was er in de gemeente
Kampen nog niet. Ook vind
ik, dat we de gemeente meer
moeten vergroenen. We
kunnen creatiever omgaan
met de inrichting van onze
omgeving en daar veel groen
in aanbrengen, zoals het
niet kappen van bomen,
zorgen voor meer groen in
de wijk en het onkruid meer
gaan zien als kruid. Geef de
natuur de ruimte! Vooral in de
binnenstad van Kampen zijn
er bijvoorbeeld maar weinig
bomen en zijn er nog genoeg
kansen tot vergroening.’"
Hoe maak jij Kampen
menselijker, eerlijker en
duurzamer?
"Als je dierenwelzijn wilt
verbeteren, kun je onder
andere vergroenen, maar
dat omvat gemeentelijk
dierenwelzijnsbeleid niet alleen.

Goed dierenwelzijnsbeleid
maakt ook, dat je als gemeente
keuzes maakt over hoe je
omgaat met het gebruik van
levende dieren tijdens een
evenement. Mag een levende
ezel tijdens een evenement
gebruikt worden bijvoorbeeld.
Een evenement, waarbij het
dier continu in de regen en kou
staat, met alle drukte van het
evenement eromheen? Maar
ook: Waar laat je bijvoorbeeld
honden loslopen en waar
niet? Hoe gaan we met de
ganzen in het park om? Ik
wil, dat de gemeente keuzes
maakt over hoe we het welzijn
van dieren waarborgen. Die
keuzes moeten duidelijk
gecommuniceerd worden. Er
is nu weinig beleid wat betreft
dierenwelzijn. Aan verplichting
wordt voldaan, maar het
kan op veel vlakken beter en
duidelijker. De gemeente heeft
de zorg over in het wild levende
dieren en (zwerf-)huisdieren
binnen de gemeentegrenzen
en daar moet zij dan ook de
verantwoordelijkheid voor
nemen. Niet alleen voor
dieren is vergroenen een
must, maar ook voor mensen
is het een noodzaak. In een
groene omgeving leef je fijn,
gezond en ontspannen. Met

een fijne leefomgeving ben je
gelukkiger."
Welke successen zijn er al
behaald?
"We hebben de afgelopen
vier jaar veel bereikt.
Bijvoorbeeld door het in het
coalitieprogramma laten
opnemen dat, wanneer er
een boom gekapt wordt, er
ook een nieuwe geplant moet
worden. We zijn nu bezig met
een subsidiesysteem voor
groene daken. We willen dat
de gemeente een subsidie
ontwikkelt. Deze financiële
bijdrage kunnen mensen
aanvragen als ze een groen
sedum dak of zonnepanelen op
dak willen realiseren. Er moet
dan wel voldaan worden aan
vooropgestelde voorwaarden.
Dierenwelzijnsbeleid heeft haar
eerste vorm gekregen.
Op het verzoek van GroenLinks
zijn alle maatregelen
en afspraken over het
dierenwelzijn in de gemeente
Kampen op papier gezet.
Een eerste document dat
we kunnen bijschaven
om tot goed gemeentelijk
dierenwelzijnsbeleid te komen.
Daarnaast zijn Tiny Forests
gerealiseerd; er zijn er twee

Foto Gwen Mustamu

aangelegd en nog een in de
planning. Diverse scholen
begonnen aan de plannen
voor een groen schoolplein,
om onderwijs te vergroenen.
De positieve aandacht door
middel van de jaarlijkse
uitreiking van het Groene lintje
door GroenLinks gaf dat nog
meer glans. Het is ontzettend
belangrijk en terecht om dit
soort initiatieven alle aandacht
te geven."
Wat is jouw missie bij
GroenLinks?
‘De afgelopen vier jaar heb ik
met vallen en opstaan veel
geleerd. Politiek bedrijven is
soms hard en stroperig. Daar

moet je tegen kunnen.
Mijn missie is nog niet
volbracht: ik blijf pleiten voor
een dierenwelzijnsbeleid en
vergroening. Dit doe ik uit mijn
liefde voor en betrokkenheid
bij dierenwelzijn en de natuur,
maar ook namens alle inwoners
van Kampen die dezelfde
noodzaak en wensen hebben
om hiervoor beleid te bepalen.
Natuurlijk streef ik naar nog
meer groen in de stad.
Eén van mijn wensen is om de
Burgel te reinigen, waardoor
de mogelijkheid ontstaat
om natuur en recreatie te
verbinden. Dit met de intentie
om op een groene manier de
stad nog levendiger te maken.’

COLUMN

De onmenselijke en vervuilde wereld van de kledingindustrie
... en hoe jij hier niet aan mee hoeft te doen
Toen ik zes jaar geleden de documentaire ‘The True
Cost’ zag, werd ik mij bewust van de wereld die
achter een kledingstuk schuilgaat. Deze wereld,
waar ik tot voor kort zelf ook (niks vermoedend)
aan meedeed, is vies, zielig, onmenselijk en bovenal
zeer vervuilend.
De documentaire bleef maar in mijn hoofd zitten
en toen ik niet veel later besloot een vervolgstudie
op te pakken, was de keuze voor Textielkunde
snel gemaakt. Mijn interesse voor de textiel- en
kledingindustrie bleef groeien en door mijn studie
ontwikkelde ik ook meer kennis en passie voor
deze industrie. Maar wat minder werd, was mijn
vertrouwen in deze industrie m.b.t. de omgang
met mensen en ook voor de gevolgen voor de
aarde. Want hoe bestaat het, dat je een shirtje dat over een maand alweer ‘uit de mode is’ - voor
€5 kunt kopen? En dat terwijl dat shirtje ergens in
Bangladesh geproduceerd is door een meisje van
twaalf?

Ik ben mij er van bewust, dat één persoon niet
de hele wereld kan veranderen. Toch kun je als
consument wel keuzes maken: waar geef jij je
geld aan uit en wat voor kledingstuk trek jij aan.
Willen wij echt de zogenoemde ‘fast-fashion’
winkels blijven sponsoren? Die winkels die tot
wel twintig collecties per jaar produceren? Die
in het productieproces giftige stoffen gebruiken?
Die bovendien fabrieksarbeiders in de meest
ongezonde omstandigheden laten werken? Willen
wij echt kledingstukken dragen die voor veel C02uitstoot zorgen, de rivieren in India van kleur doen
veranderen (afhankelijk van de modekleur van
het seizoen) en zich tot een berg (van onverkochte
kleding) in de woestijn van Chili opstapelen?
Wat nu als één persoon, één consument, steeds
meer consumenten worden; kleine groepjes
individuen die grotere groepen worden. Wat nu als
deze groepen uiteindelijk bewuster gaan nadenken

over het consumeren van kledingstukken. Dán ben
ik blij.
Wat ik je nog wil meegeven, is om goed na te
denken voordat je een kledingstuk koopt. Heb je
het echt nodig? Kun je het lenen? Tweedehands
aanschaffen? Anders ken ik nog wel een
interessante documentaire!

Anne Uelderink

Mijn naam is Anne Uelderink (23). Afgelopen
jaar heb ik mijn studie Fashion & Textile
Technologies afgerond en op dit moment volg
ik de Master Circulaire Economie. Daarnaast
heb ik een website (www.anuel.nl) waarop
ik informatie over de kledingindustrie deel
en vintage kledingstukken aanbied om de
consument bewust te maken van de impact op
de kledingindustrie.
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“SAMEN WEET JE MEER
EN DENK JE VERDER DOOR
DAN ALLEEN”
interview Wethouder Nieke Jansen
door Diana de Groot
Nieke Jansen staat in 2006
voor het eerst op de lijst van
GroenLinks. Haar studie
theologie brengt haar in 1977
van Winschoten naar Kampen.
‘Ik ben van Kampen gaan
houden en vond hier mijn
partner. Nog geen dag heb ik
spijt dat ik hier woon.’ Nieke
wordt raadslid in 2009 en is 12
jaar fractievoorzitter, naast een
baan als docent in het mbo en
onderwijsadviseur. In januari
2022 ging ze aan de slag als
wethouder.
Wat is jouw motivatie om
politiek actief te zijn ?
‘Ik wil de wereld mooier maken.
In mijn hoofd en in mijn hart
zit een idee over samenleven:
samen verantwoordelijkheid
nemen. Ik wil niet te
moralistisch zijn, maar ik zie
meer ‘ikke, ikke, ikke’ dan me
lief is. Het debat doet ertoe
in de politiek. Samen weet je
meer en denk je verder door
dan alleen. Bedachtzaam zijn
hoort daar ook bij. Ik heb niks
met snelle standpunten in
chocoladeletters.
Op plek zes op de
kandidatenlijst, hoe voelt
dat?
‘In 2009 kwam ik in de raad.
Ik ontdekte dat de rol van
raadslid me beter paste dan
ik verwachtte. Na 13 jaar

raadslidmaatschap, waarvan
12 als fractievoorzitter,
vond ik het tijd voor iemand
anders ‘op de bok’. Ik voel me
verantwoordelijk om dat wat
wij bereikt hebben, op een
goede manier voort te zetten.
Edwin heeft daarvoor de drive,
ervaring en energie. Dat helpt
om het stokje nu door te geven’
Wat doe jij om Kampen
menselijker, eerlijker en
duurzamer te maken?
‘Ik hecht aan eerlijkheid; dat
draait voor mij om betrouwbaar
zijn en vertrouwen hebben.
Duurzaamheid heeft te maken
met het besef dat wij deze
aarde te leen hebben van de
generaties na ons. Alles wat
ik nu verpruts of niet opknap,
daar moeten anderen het
mee doen. En menselijker? Ik
zie mensen steeds scherper
tegenover elkaar staan. Of het
nu gaat over de opvang van
vluchtelingen, carbid schieten
of wat er wel of niet kan op
zondag, ik hecht eraan om het
gesprek te blijven voeren. Als
je elkaar begrijpt, kunnen we
met de meeste verschillen goed
leven; én goed samenleven.’
Kampen armoedevrij!
‘Sociale ongelijkheid groeit. We
moeten echt iets veranderen
voor de mensen die buiten
spel staan, omdat ze geen

geld hebben of geen toegang
tot informatie, of geen goed
netwerk. De verschillen worden
steeds groter. Laat ik helder
zijn: van een bijstandsuitkering
kun je niet rondkomen, zeker
niet meerjarig. Mensen die drie
jaar in de bijstand zitten, krijgen
nu een inkomenstoeslag,
omdat we weten, dat de
bijstand en het minimumloon
te laag zijn. Ik zou willen,
dat de politiek de komende
vier jaar meer doet dan
lapmiddelen toepassen. Voor
een hoger minimumloon en
bijstandsuitkering is Den Haag
verantwoordelijk. Maar hiér
kunnen we ook iets doen: meer
bestaanszekerheid, goede
ondersteuning, minder regels,
meer vertrouwen. Kampen
armoedevrij!
Wat zijn successen van de
afgelopen vier jaar?
‘De regelingen voor kinderen
die in armoede opgroeien, zijn
verbeterd. Dat doet ertoe, want
wie een slechte start maakt,
haalt dat nauwelijks meer in. En
nog één: het eerder uitbetalen
van de bijstandsuitkering. Op
het moment dat iemand huur
en gas en licht moest betalen,
was de uitkering er nog niet. Als
je bijstand hebt, is aan het eind
van de maand het geld echt
op. Wij hebben ervoor gezorgd
dat dat geld eerder uitbetaald
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wordt. De supermarkten op
zondag open vind ik ook een
succes, ook vanwege de manier
waarop dat gerealiseerd is:
door het gesprek aan te gaan.’
Partij van idealen
‘Wij zijn een partij van idealen
en wij willen die idealen van de
grond krijgen. We kiezen niet
snel voor pleisters plakken.
Veel kun je beter vanaf de
wortel aanpakken. Dat hoort
bij GroenLinks. Een voorbeeld?
Mensen met een laag inkomen
soms wat extra geld geven om
de energierekening te betalen,
dat is pleisters plakken. Het is
slimmer om te zorgen voor een
lagere rekening, door betere
isolatie of hulp bij de aanschaf
van zonnepanelen. Nog eentje?
Een speciale dag voor groepen
die te vaak buitenspel staan,
dat is pleisters plakken. Ik
wil dat ieder mens gewoon

meetelt en mee kan doen en
dat het niet uitmaakt wat je
kleur is, van wie je houdt, welke
handicap je hebt.
Ambities
‘Ik neem dertien jaar
raadservaring mee. We
hebben deze periode
meebestuurd en bleken een
solide coalitiepartner. Het
is gelukt om opener samen
te werken met de hele raad.
Als GroenLinks een droomuitslag haalt, zit ik weer in
de raad; maar ook zonder
die zetel blijf ik meedenken
in de nieuwe fractie. Wat ik
dan vooropzet? Dat politiek
bijdraagt aan goed samenleven
in plaats van steeds de eigen
vlag op te steken. Ook hoop
ik meer tijd te hebben voor
gesprekken over wat er speelt
in de samenleving en in
mensenlevens.’
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Gruun Links
DE TWINTIGER
In mien jonge volwassen jöörn a-k òfstand eneumn
van de cristelijke polletiek. Mien olders stemden
altied ARP. Cristelijke polletiek bestond volgens
mien niet. Stad en land mutten bestuurd wödden
deur linkse en / of rechtse stadsbesturen en
kabinetten. ‘ k Ware d’r zelluf van overtuugd, mede
deur mien lessen geschiedenis op d’ ABS ( HBS ) en
Kweekskole, det et socialisme absoluut de beste
democratische regeringsvorm mos weezn. Ik adde
groot respect veur Drees, Van Thijn en Den Uyl.
Döörumme stemden ikke as rooie rakker altied op
een linkse partij! Partij van de Arbeid dus.
OPBOUW
Nao de oorlog ging het tientallen jöörn
veurnamelijk umme de opbouw van ons mooie
landtien. Economie, industrie en woninkbouw
adden prioriteit. Natuur en klimaot speulden
nog gien enkele rolle. Volgens mien ad tot de
jöörn tachentig gien enkele partij döörover in et
partijprogramma andacht an besteed.
DE NATUUR
Van mien va leerden ik de natuur kennen. Vogels
kieken en in’t veurjöör eiers zuukn. Va kwam ook

altied tuus met kievits- en dotterbloemen veur
mien mo. Zodoende bin-k vogelaar ewörden
en ook weidevogelbeskarmer. En lid van onze
natuurverenige Iesseldelta. En wat giet et
merakels slecht met weidevogels as kieften,
grutten, tuterinken (tureluurs) en veldleeuweriken!
Twintig jöör geleden vond ik in de Ketelpolder en
binnendieks bi’j boer Gunnink an de Melmer 38
kieftenösten, 16 gruttenösten en 7 nössies van
tuterinken. Veurig jöör allenig 4 legsels van de
kiefte. En natuurlijk is et neudig det er ni’je uuzen
in Kampen mutten koomn. Maor dus niet met
dure uuzen veur de rieke lui in een dörp in een
mooi cultuur-istorisch landskap ten westen van de
Zwӓrtendiek. Met de actiegroep Zwӓrtendiek èm we
d’r alles an’ edaon umme det te veurkomen! Elaas
….. verleuren!
GEBOORTE
In 1990 kwam d’r een ni’je polletieke partij. De
kleine wat radicale, sociale partijgies PPR, PSP,
CPN en EVP fuseerden. De geboorte van Gruun
Links was een feit! En ikke was gruun en ikke was
links; dus mien stem ging vanòf toen altied naor
det sociale cluppien det milieu, natuur en klimaot
en saamwӓrken zo oge in’t vaandel ef staon. Een

partij die zich ard maakt veur de toekomst van onze
kinders en kleinkinders! En det dut GL ook in ons
mooie stӓttien met vier raodsleden en een wetòlder.
Döör maagn we best trots opweezn!
WENS
Met de vrouwe bin-k vake met mooi weer op de
fiets weg ewest. Ook over de Zallekerdiek. Nou è-k
elemaole niks teegn motorfietsen. Liekt men best
wel een mooie obby. Maor wöörumme mutten
die skeurende krengen zo allemachies veule
oorverdoomd, brullend geluud maken? Trouwens
sommige oto’s kunnen d’r ook wat van. ‘t Is
natuurlijk een landelijk probleem, maor ik vinne det
GL döör ies serieus wark van mut maakn.
O JA
Praot veur de verkiezingen ies serieus met oe
buren, vrienden en kennissen over de anstaonde
verkiezingen. En probeer ze over t’ aaln umme te
stemmen op een partij die zich enorm inzet veur
gruun, klimaot en milieu. Veur ons aller toekomst!!!!

De Tulle
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HEEMTUIN GEEFT KAMPEN KLEUR
door Nieke Jansen
De opmerkzame voorbijganger zag het: er verandert veel in de
heemtuin op de hoek Flevoweg/Wederiklaan. De Afdeling Groen
heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan achterstallig onderhoud. Ook
krijgt de tuin een andere opzet. Deze werkzaamheden vloeien voort
uit de ambitie van de vier coalitiepartijen om invulling te geven aan
een groenere en gezondere stad; en om Kampen ook ecologisch op
de kaart te zetten. Een ambitie die ook past binnen het landelijke
‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’.
Het doel van deze verandering?
‘De heemtuin wordt, waar
mogelijk, volgens het
oorspronkelijke plan uit 1981
heringericht en aantrekkelijker
en beter begaanbaar
gemaakt voor het publiek’.
Nieuwsgierig geworden, gingen
we langs bij Cor Nagelmaeker,
een van de mensen die in 1981
aan de wieg stond van het
ontstaan en de ontwikkeling
van de heemtuin. Cor assisteert
nu, net als toen, de Afdeling
Groen met het opnieuw
inrichten van de tuin. We
vroegen hem naar de stand van
zaken.
Wat is een heemtuin?
“Een heemtuin is een
plantsoen, waar we min of
meer natuurlijke begroeiingen
laten ontstaan, met de wilde
plantensoorten die daarin
thuishoren. Dit is dus precies
andersom dan de gangbare
wijze van tuinieren, want die
bestaat uit het aanplanten
en uitzaaien van sierplanten.
Dat zijn meestal exoten die
niet in Nederland thuishoren.
Inheemse soorten, die hier wel
van nature voorkomen, wieden
mensen dan weg; onkruid heet
het dan, dat we niet in onze
tuin willen. In de heemtuin is
het omgekeerd. Hier zou je de
tuinplanten uit het tuincentrum
als onkruid kunnen betitelen!”
Wat is er inmiddels gebeurd?
Cor wijst aan welke
onderhoudswerkzaamheden
nodig waren. De meeste
rietruigte is beteugeld, de
vijver is opnieuw uitgediept
en de hinderlijke boomopslag
is verwijderd. Er is een open
verbinding met het omliggende
water gegraven. Ook is de
bovenlaag van de grond

op verschillende plekken
afgeplagd. Cor: “Tegelijkertijd is
nagedacht welke begroeiingen
we waar willen. Dat is meteen
de grote uitdaging op deze
plek. Er is bij de aanleg indertijd
geen rekening gehouden met
het soort tuin dat hier moest
komen. Het gevolg is dat
de grond veel te voedselrijk
is. Daar houden veel wilde
plantensoorten niet van. We
werden dus meteen heel
beperkt in het aantal soorten
begroeiing dat we hier kunnen
laten groeien.
Met het aanbrengen van
variatie in de bodem is dat
probleem opgelost, door het
opbrengen o.a. van zand en
het mengen van grondsoorten.
Ook is er verschil in hoogte
gemaakt; en er is gebruik
gemaakt van puin en mergel.
Daarnaast komt er straks
variatie in het onderhoud.
Dit gebeurt om de diverse
begroeiingen in stand te
houden.”
Om de heemtuin toegankelijker
te maken voor elke bezoeker,
kwam er een nieuw pad van
betonplaten. Zo kan iedereen
genieten van de wilde flora.
Met datzelfde doel is een
vlonderbrug over de vijver
aangelegd en kwamen er
bankjes. Voor een natuurlijker
beleving verdween het
asfalt en kwamen er een
schelpenpad, een zandpad en
een graspad. Wie durft, kan via
boomstammen over de sloot.
Wat is er nieuw?
Wie terugkomt in de
vernieuwde heemtuin, ziet
direct dat de tuin meer open
en uitnodigend is geworden.
Er is meer overzicht. De oude
ruigte is niet verdwenen, maar
is nu onderdeel van het geheel.
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Langzaam maar zeker ontstaat
meer variatie in de begroeiing.
Voor bezoekers is het goed
zich te realiseren: ‘De mens is
ongeduldig, de natuur heeft de
tijd’!
Voor meer biodiversiteit
zijn er nieuwe elementen:
boomstammenwallen,
takkenrillen, nestkasten en
insectenhotels. Ook komen er
nog muurtjes, een rotstuintje,
een demonstratieberm, een
composthoop en bouwsels
met puin. Her en der zijn mooi
bloeiende inheemse struiken
aangeplant, zoals bosroos,
wegedoorn, egelantier,
kardinaalsmuts en lijsterbes.
Samen zorgen die voor meer
vogelrijkdom. Cor: “Wat zo mooi
is: we zijn volop aan het werk
en het is nog lang niet klaar en
toch zijn hier in het afgelopen
jaar 53 soorten vogels
gezien!, waaronder sperwer,
bosrietzanger, geelgors,
dodaars, ijsvogel, sijs, slobeend
en buizerd.”
Wat is er straks te zien?
“We zijn gestart met het
inrichten van een akker en
enkele stukjes grasland,
die langzamerhand heel
verschillend worden,
doordat we verschillen in
de grond maakten. Er is een
stuk opgehoogd met zand
- we noemen het zelf ‘Het
IJsselduin’ - waarop we straks
planten hopen te zien die
ik vroeger als kind langs de
IJssel zag. Op een ander stuk
gaan we de graslandplanten
uit de (vroegere) weilanden
rond Kampen zien.”
Het bos heeft een gedeelte met
stinsenplanten en een stuk
met inheemse bosplanten.
Ook is een naaldbomenbosje
aangeplant. Komend jaar krijgt
het hoofdpad gemetselde
muurtjes, waarop muurplanten
en varens een plekje kunnen
vinden. Cor: “We willen langs de
sloot en de oevers van de vijver

meer waterplanten laten zien.
Verder zijn er ook plekken voor
ruigtebegroeiing. Dat is langs
de bosrand, maar ook langs het

water. Langs de akker is een
heuvel gemaakt van kalkrijk
puin. Die raakt waarschijnlijk
begroeid met plantensoorten
als koningskaars, slangenkruid,
zeepkruid, wilde kaardenbol en
zwarte toorts.
Voor duurzaam beheer
van de heemtuin is Jan Pol
aangesteld als beheerder.
Hij doet het onderhoud en
is aanspreekpunt voor wie
komt kijken. Bij voldoende
belangstelling gaat hij
rondleidingen verzorgen,
ook voor het onderwijs.
Cor: “De gemeente wil graag
geïnteresseerde inwoners
betrekken bij de heemtuin.
Als iemand wil helpen met
inventarisatiewerk (planten,
paddenstoelen, vlinders,
libellen, vogels, amfibieën) of
met lichte werkzaamheden
(hooien, wieden, snoeien, afval
opruimen), dan is dat mooi.”
Aanmelden kan bij Benno ten
Brinke, telefoon 06 515 55 767
of b.tenbrinke@kampen.nl.
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Draai de stad om
Waarom laten we bezoekers van Kampen eerst de
lelijkste kant van de stad zien? In de auto langs een
bedrijventerrein, een FastFood reclamezuil… Draai het om!
Wie onze historische Hanzestad bezoekt, met ruim 550
Rijksmonumenten, verdient het om bij aankomst de mooiste
kant van Kampen te zien. Arriveren langs de IJssel, als het
kan per trein. Of met de auto komen en ‘het blik’ parkeren
buiten het historische centrum. Te voet over de stadsbrug,
met zicht op het prachtige stadsfront, het ‘festivalterrein’
op. Of duurzaam verder, met de watertaxi of de NS
huurfiets.
In de Hanzetijd was Schans-Buitenwacht een belangrijke
toegangspoort tot de Hanzestad. Zowel vanaf het land als
vanaf de (Kogge)schepen zag men Campen daar op z’n
mooist. Ik denk dan: (her)ken het DNA van de stad, gebruik
het in vandaag en morgen!
Vanuit Perron 1 kijken wij elke dag zo uit op Kampen.
Mijmerend zie ik de IJsselkogge voor me. Past die niet mooi
in de Van Gendt & Loos- loods van het station? Bezoekers
gaan door naar het Stedelijk Museum, het archief, doen
winkels en horeca aan in de binnenstad. Ze wandelen langs
de Bruine Vloot, naar de botters en de Koggewerf. Per
watertaxi naar stadsstrand Seveningen.
Kampen zien op z’n mooist!

Martijn Sollie
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“STREVEN NAAR EEN GROEN,
SOCIAAL EN (H)EERLIJK KAMPEN”
interview Oud-wethouder Irma van der Sloot
door Anke Keuning
Op een grijze ochtend in
november spreek ik met Irma
van der Sloot van GroenLinks.
Ze is dan nog wethouder in
Kampen. Met haar gedrevenheid
en enthousiasme geeft ze deze
dag meer kleur.
Dat is ook precies wat ze met
haar werk graag wil bereiken
voor de inwoners van Kampen:
"Mijn uitgangspunt is streven
naar een groen, sociaal en (h)
eerlijk Kampen. Daarbij staat de
Kampenaar, de mens, centraal.
Ik kom uit een rood (PvdA) nest.
Ook daardoor heb ik een groot
gevoel voor rechtvaardigheid
ontwikkeld.
Nee, ik droomde er als kind niet
van om wethouder te worden.
Maar dat gevoel voor
rechtvaardigheid bracht me
wel naar de studie rechten. Ik
studeerde af als sociaal jurist. Ik
heb altijd gewerkt als jurist en
ben me, nadat ik verschillende
leidinggevende functies heb
gehad, waaronder hoofd van
de afdeling vergunningen, bezig
gaan houden met Openbare
Orde en Veiligheid bij de
gemeente Zwolle. Vervolgens
ben ik naar de Veiligheidsregio
gegaan en de laatste 5 jaar heb
ik gewerkt als directiesecretaris
bij de Provincie Overijssel. In
2018 werd ik wethouder in

Kampen voor de portefeuilles
armoedebeleid, inclusie,
duurzaamheid, omgevingswet,
financiën en cultuur.”
Naast haar 'gewone' fulltime
baan was Irma al sinds 1994
actief in de lokale politiek:
“Toen ik politiek actief
werd in de “oude” raad van
Kampen - toen nog zonder
IJsselmuiden- was er nog geen
sprake van sociale media. Als
je een idee had, iets goeds
voor de stad wilde doen, of
je had commentaar, moest
jezelf in actie komen…zelf
iets gaan doen. Dat deed ik
en zo kwam ik in de politiek
(en bij GroenLinks) terecht.
GroenLinks sprak me aan,
omdat iedereen welkom is
en elk standpunt wordt
gerespecteerd. In die
lange periode tot het
wethouderschap zijn er veel
mooie resultaten bereikt voor
een groen, sociaal en (h)eerlijk
Kampen.”
In 2018 verruilde Irma haar
baan bij de provincie Overijssel
voor het wethouderschap
van degemeente Kampen. Ze
vertelt wat het werk inhoudt
en wat dat betekent voor haar
persoonlijke
leven:

“Het wethouderschap is
een meer dan fulltime
baan. Er wordt ook altijd ‘s
avonds gewerkt. Dat kan een
overleg zijn, maar ook een
“werkbezoek”, zoals contacten
met buurtbewoners of het
bijwonen van een culturele
activiteit. Voor dat groene,
sociale en eerlijke Kampen is
contact met de samenleving
erg belangrijk: weten wat er
speelt, weten wat wensen zijn
en ontwikkelingen. En
natuurlijk de successen, die
behaald worden, vieren!”
Een werkweek ziet er zo uit:
“ Overdag de overleggen
met de ambtenaren:
portefeuillehouderoverleg. Dan
praten de ambtenaren mij bij
op mijn portefeuille. De stukken
komen pas vrijdagmiddag, dus
ja, er zit niets anders op dan die
in ‘t weekend voor te bereiden.
Maandag overleg
portefeuillehouders, ‘s avonds
fractie overleg. Dinsdag
collegevergadering en meteen
daarna het perscontact.
Woensdag, donderdag en
vrijdag zijn gereserveerd
voor bestuurlijke overleggen,
bezoeken aan instellingen,
contacten met inwoners
en overleggen met collegabestuurders.

COLUMN

Het Repair Café
Het Repair Café bestaat sinds 2007 en vormt
intussen een wereldwijde beweging die zich
inzet om samen met vakmensen spullen te
repareren, om de afvalberg te lijf te gaan en
om vakkennis te behouden. Heel veel valt
prima te maken als je weet hoe: ongeveer 75%
van de voorwerpen gaat gemaakt weer mee
naar huis. In 2019 werd zo 420.000 kilo afval
voor de stort behoed.
Fabrikanten maken hun producten vaak
bewust lastig te repareren door het
bijvoorbeeld in plastic te gieten of onmogelijke
schroeven te gebruiken. Eens in de twee
maanden tackelen wij die vermaledijde
grondhouding met succes. Koffiemachines
staan met stip op één, stofzuigers op twee.
Sinds een aantal jaren werk ik mee als
vrijwilliger bij de Kamper afdeling, als PRmedewerker en gastvrouw. Het is altijd een
gezellige ochtend vol gesprekken en diverse
reparaties. Soms is het aandraaien van een
schroefje voldoende, soms staan er wel drie
reparateurs boven een apparaat te overleggen
en elkaar te helpen.

We zullen de keer niet snel vergeten dat een
jong stel met een stofzuiger kwam die het
niet meer goed deed. Na zorgvuldige controle
door een van onze reparateurs bleek dat de
stofzuigerzak vol zat…
De mooiste keer vond ik toen er een dame
op leeftijd binnenkwam met een ouderwets
strijkijzer in het mandje van haar rollator.
Ook die kon eenvoudig gerepareerd worden
door het snoer te vervangen.
De vrouw straalde: ze had het apparaat op
haar trouwdag gekregen. Zestig jaar geleden!
Kom daar nog maar eens om in een tijd dat
zulke dingen nog maar een paar jaar meegaan
en van lieverlee vervangen worden omdat de
reparatiekosten een stuk hoger zijn dan een
nieuw apparaat.
De Repair Café’s worden aangekondigd in de
Brug en op Facebook.
De kosten zijn een vrijwillige bijdrage.

Iris Boter

Foto Marjan van Houweling

Daarnaast zijn er nog de
stuurgroepen en regionale
overleggen.
De avonden zijn dan
gevuld met raads- en
commissievergaderingen en
overleg met wijkverenigingen,
want elke wethouder is ook
wijkwethouder. Dat ben ik
voor Grafhorst, Wilsum,
Kamperveen en Kampen-Zuid.
Dat betekent voor mijn
privéleven dat privézaken
gewoon ingepland worden.
Mijn man en (7) kinderen
zijn daar aan gewend….zo
doen wij dat met elkaar. Ik
zou mijzelf niet volmondig
een feminist noemen, maar
ben me wel bewust van mijn
voorbeeldfunctie, natuurlijk.
Voor hobby’s blijft nauwelijks
tijd over, maar muziek is mijn
uitlaatklep. Daarom zijn mijn
lessen altviool erg belangrijk
voor me. Ook probeer ik zoveel
mogelijk de orkestrepetities bij
te wonen, maar helaas lukt dat
niet altijd.”

Burgemeester en Wethouders
neemt besluiten bij
meerderheid van stemmen.
Er worden dus regelmatig
compromissen gesloten. Ik
ben wethouder voor ALLE
Kampenaren, Ik zit er wel
namens GroenLinks, maar voer
dus collegebeleid uit. Niet alles
wat wordt bereikt, is groots
en meeslepend. Ook met
resultaten van kleine projectjes
ben ik blij, bijvoorbeeld als ze
leiden tot bewustwording.
Trots ben ik bijvoorbeeld op het
Energieloket ( de aanvraag van
een energiescans) en op het feit
dat de stad groener is
geworden ( zonnepanelen,
laadpalen, ecologischer
groenbeheer, het
vergroenen van pleinen en de
succesvolle actie: tegelwippen!).
Ook de uitvoering van het
Armoedebeleid hoort in dit
rijtje thuis. Daarbij is maatwerk
het uitgangspunt en het
hoofddoel is, dat niemand
tussen wal en schip valt.

De werkzaamheden van
Irma omvatten dus veel
verschillende onderdelen. Voelt
ze zich ook speciaal betrokken
bij een bepaald onderwerp en
waar is ze trots op:
“ Het is zo, dat de wethouders
zich houden aan het
coalitieakkoord. Het college van

Wat geweldig is, is dat we,
vanuit een tekort van 8 miljoen,
nu een gezonde begroting
kunnen presenteren.
Dat betekent ook dat we voor
de inwoners verdere stappen
kunnen nemen richting dat
groene,sociale en (h)eerlijke
Kampen!
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GROEN IN KAMPEN
door Menno Holman
Kampen is en blijft een
prachtige stad, waar veel
aandacht is voor groen in de
buitengebieden, máár ook voor
groen in de binnenstad. Genoeg
reden dus om samen met een
kenner op pad te gaan en de
‘groenheid’ van de binnenstad te
ontdekken.
Het was een – op het oog –
mooie woensdagmiddag dat ik
een stadswandeling ging maken
met Niels Jeurink, raadslid voor
GroenLinks Kampen, en ook
ecoloog. Niels woont sinds 1995
in Kampen en kent de stad door
en door. De perfecte persoon
dus om de groene kant van
de binnenstad beter te leren
kennen!

We hadden afgesproken bij de
Koornmarktspoort, één van
de mooie stadspoorten die
Kampen nog rijk is. Het is niet
geheel toevallig dat Niels hier
graag wou afspreken,
aangezien onze eerste ‘stop’
hier dichtbij was. Al vertellend
over het mooie groen in de
binnenstad lopen we door de
verdwaalde regendruppels
en komen we aan bij de
Stadsmuur. Buiten het feit dat
de Stadsmuur een uniek stuk
erfgoed is, is het ook het ‘thuis’
van de muurbloem. Niels weet
mij vol passie te vertellen dat
Kampen één van de weinige
plekken in het land is waar
deze groeit, en dat Kampen
de noordelijkst gelegen plek

Foto Niels Jeurink

is in Europa waar deze zich
nog in het wild bevindt. Ook
merkt hij op dat de restauratie
van de stadsmuur een hele
opgave was, mede door
deze muurbloem. Maar door
goed teamwerk van alle
betrokkenen is dit goed gelukt
en is de muurbloem behouden
gebleven.
Vanaf de stadsmuur lopen
we via de Voorstraat naar de
Breedesteeg, waar Niels mij
vertelt over hoe op initiatief
van de omwonenden de steeg
‘vergroend’ is: een paar tegels
eruit gewipt, wat planten
tegen de gevels aan en het ziet
er gelijk een stuk gezelliger,
groener en levendiger uit.
Het is één van de Groene
Loper Projecten én een mooi
voorbeeld van hoe een kleine
verandering een compleet
andere invulling en beeld kan
geven aan een steeg als deze;
daarnaast is het ook nog eens
goed voor de biodiversiteit. Dit
zou toch op meer plekken moet
kunnen?
Vervolgens neemt Niels mij
van de Breedesteeg mee
naar een andere verborgen
parel in de stad: de Espagnoltuin. Dit is een stadstuin
verstopt aan de Boven
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Nieuwstraat, waar je via een
poortje binnen kan wandelen.
Maar voor dat we hier zijn
aangekomen, wijst Niels mij
op de kleine perkjes aan de
Boven Nieuwstraat: een aantal
parkeerplekken zijn opgeofferd
om kleine groene perken aan
te leggen. Een fijne verandering
die op meer plekken in de
binnenstad zou terug kunnen
komen. Niels weet mij te
vertellen, dat de tuin een
aantal jaren terug is opgeknapt
en in haar huidige vorm te
bewonderen is.
Ook al valt het weer vandaag
wat tegen, ik kan me zeker
voorstellen dat deze tuin op
de mooiere dagen in het jaar
een heerlijke oase kan zijn om
je rust te vinden, een boekje te
lezen en te genieten van al het
kleins wat hier rond de planten
vliegt. Ondergetekende zal hier

komend jaar dan ook menig
keer te vinden zijn.
Als laatste heeft Niels mij
meegenomen naar het
stadspark. Het stadspark is
een prachtig park waar door
het jaar heen vele bewoners
genieten van de natuur;
lopend met het gezin, hond,
of vissend aan het water. Voor
iedereen is er wel iets in het
park waar van genoten kan
worden. Juist daarom is het
volgens Niels ook belangrijk om
het stadspark niet te vergeten.
Er gaat namelijk veel werk in
zitten om het mooi en goed te
onderhouden, om te zorgen dat
het park nog altijd voor iedere
Kampenaar iets kan bieden
waar die blij van wordt.
Wat hebben we toch een mooie
en groene stad.

“IK VIND DAT DE GEMEENTE HAAR ERFGOED
AAN HET VERKWANSELEN IS”
interview Raadslid Eric Oude Engberink
door Diana de Groot
Eric betrok in 2017 samen met zijn vriendin een
historische woning in de binnenstad. De woning
is gebouwd als smederij, wat nog te zien is aan de
gevelsteen boven de voordeur uit 1786. In zijn vrije tijd
houdt Eric van hardlopen, fitness en wandelen. In het
voorjaar is hij veel te zien langs het Reevediep om vogels
te spotten en vast te leggen met zijn camera.
Verkwansel geen erfgoed
‘Duurzaamheid heeft mijn grote interesse. Uiteraard
maak ik me zorgen over het klimaat, maar bij
duurzaamheid denk ik ook aan het behoud van alle
mooie historische gebouwen in onze prachtige stad
Kampen. Daar moeten we zuinig op zijn. Ik vind dat de
gemeente haar erfgoed aan het verkwanselen is. Ik
woon in het centrum van Kampen en wanneer ik goed
om me heen kijk, zie ik veel nieuwbouw. Daar hebben
oude gebouwen gestaan. Vaak is er jaren twijfel tussen
wel of geen restauratie van oude panden, met als
resultaat toch de sloopkogel erdoor. Denk bijvoorbeeld

aan de oude glasfabriek met twee woningen ernaast
aan de Boven Havenstraat. Daar had door restauratie
zoiets moois van gemaakt kunnen worden. Op
de Koggewerf staan twee historische woningen
die dreigen te verdwijnen voor de komst van de
IJsselkogge. Dit moeten we tegenhouden. Er is genoeg
plek in de stad om de IJsselkogge te exposeren, zonder
daarvoor gebouwen af te breken.’
Inwoners sneller bij de plannen betrekken
‘In de totstandkoming van plannen zou ik veel
eerder betrokken willen zijn, om door de bril van ons
gedachtengoed, dus menselijk, eerlijk en duurzaam, te
kijken naar hoe we plannen kunnen maken waar ook
de inwoners het mee eens zijn. In dat stadium moeten
we de inwoners al bij de plannen betrekken en niet
achteraf. Een voorbeeld is het ontwikkelingsplan voor
het Sonnenbergkwartier. Daar komen ongelooflijk
veel parkeerplaatsen die alleen op zondag door
kerkgangers gebruikt worden. De rest van de week
zullen er veel parkeerplaatsen niet gebruikt worden.
Het is ook nog maar de vraag of de parkeervakken
op zondag allemaal gevuld zullen worden. Het plan
voldoet aan de normen, maar wat stellen die normen
voor als straks de parkeerplaatsen leeg blijven. De wijk
kan groener en er kunnen meer woningen komen.
De woningnood is al zo groot. Waarom zouden we
bovendien de kerkgangers niet stimuleren om lopend
of fietsend naar de kerk te komen?’
Langetermijnvisie
‘Ik zou willen dat we meer op lange termijn denken en
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plannen maken. Denk bijvoorbeeld aan de parkeerdruk
in het centrum. Waarom geen lange termijnvisie
ontwikkelen met de vraag hoe we het de komende tien
à vijftien jaar voor elkaar krijgen dat er minder verkeer
is in de oude kwetsbare binnenstad?'
Ambities
‘Als nummer vijf op de lijst pleit ik natuurlijk voor zoveel
mogelijk stemmers op GroenLinks. Een vijfde zetel in
de raad zou geweldig zijn. Dat geeft mij volop de kans
om mijn ambities waar te maken: Kampen nóg mooier
en beter maken.’
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Betaalbaar wonen

ONZE KANDIDATEN

Ieder mens heeft recht op een passende woning. Daarvoor zijn meer
sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen nodig.
We bouwen genoeg voor de echte vraag, dus ook voor ouderen,
mensen die alleen of met twee wonen en voor ‘anders wonen’.

Klimaatcrisis eerlijk aanpakken
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We willen snel en betaalbaar naar schone energie. Wij kiezen voor
een eerlijke aanpak. Ook met een smalle beurs moet je je huis
kunnen isoleren of zonnepanelen kunnen plaatsen. Met een flinke
investering voorkomen we energiearmoede en maken we Kampen
veel duurzamer.

Bestaanszekerheid voor iedereen

Iedere volwassene en elk kind verdient het dat er genoeg is om
van te leven: om gezond te eten, goed gekleed te zijn, een huis te
hebben en dat te kunnen verwarmen. En iedereen verdient de kans
om zich te ontwikkelen. Als dat niet vanzelf lukt, moet de gemeente
bijspringen.

Een fijne en groene leefomgeving

Voor het geluk van mensen en voor dierenwelzijn zorgen we voor
meer bomen, groene ruimte en schone bodem en lucht. Er komen
meer fiets- en wandelpaden. We zeggen nee tegen Lelystad
Airport en de laagvliegroutes boven Zalk, Wilsum, Kamperveen,
‘s-Heerenbroek en Kampen.

Levendige binnenstad

De binnenstad is het kloppende hart van onze gemeente, levendig en
uitnodigend. Bezoekers voelen zich welkom én bewoners wonen er
prettig. Overlast wordt aangepakt. Fitte bezoekers parkeren hun auto
aan de randen of komen te voet of op de fiets.

“An ’n slinger van den Iessel,
leg al eeuwenlang ‘n stad”

Onze monumenten en ander erfgoed vertellen als geen ander het
verhaal van de hele gemeente Kampen en de Hanze. We zetten ons
in voor bescherming en behoud van ons erfgoed. Zo houden we voor
inwoners en bezoekers de verhalen levend.

Ieder mens is uniek, ieder mens telt

Iedereen moet hand in hand over de Oudestraat of het Markeresplein
kunnen lopen. Wie je ook bent, waar je ook in gelooft, hoe je er ook
uitziet. Uitsluiting verdwijnt niet vanzelf. We verzetten ons tegen
discriminatie en zetten ons in voor verbinding, met vrijheid en ruimte
voor iedereenom mee te doen.

Meer waardering voor steun en cultuur

Cultuur brengt mensen bij elkaar. Mensen worden geraakt door
muziek, kunst en dans. Elke euro die aan kunst en cultuur wordt
besteed, betaalt zich ruimschoots terug in saamhorigheid, geluk en
creativiteit én draagt bij aan ontwikkeling en economie.
Daarom investeren wij in cultuur.

Lid worden? Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Kijk voor meer informatie op

kampen.groenlinks.nl

