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HET KAN ANDERS. HET MOET ANDERS. OOK IN KAMPEN. 
 
 
GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van 
politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de groei op korte termijn 
centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. 
Wij staan voor eerlijk delen in plaats van groeiende ongelijkheid. Wij staan 
voor verbinding, vertrouwen en hoop. 
 
De sociale gemeente 
GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan 
opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, in een betaalde baan, 
vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te 
vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, 
dan moet er een goed sociaal vangnet zijn. Kampen laat mensen nooit in de 
steek. Ieder kind verdient een goede start en een eerlijke kans. Om goed te 
kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. 
Een sociale gemeente is een toegankelijke gemeente. In de zorg staat aandacht 
voor de mens centraal, en niet regels en structuren. Er is ruimte om te kijken 
naar wat mensen zelf kunnen en willen. Bovendien willen we dat iedereen kan 
wonen in een betaalbaar huis.  
 
De groene gemeente 
GroenLinks wil groene en gezonde wijken met ruimte om te spelen, te sporten 
en elkaar te ontmoeten. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen 
en dat mensen schone lucht kunnen inademen als zij naar buiten gaan. Daarom 
kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met 
ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen 
voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde 
planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen. We beschermen 
onze natuurlijke omgeving en zorgen voor het welzijn van dieren.  
 
De (h)eerlijke gemeente 
GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van 
zijn of haar leven wil maken en dat iedereen wil bijdragen aan de eigen 
omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken inwoners, die hun omgeving 
groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan 
docenten, verpleegkundigen en andere professionals, die mensen helpen. En 
daarom willen wij dat iedereen zich thuis kan voelen in Kampen. Wij geven 
ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf en volgen niet 
blindelings de regels en structuren van organisaties. Voor een heerlijk Kampen 
geven wij ruimte aan kunst en cultuur.  
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VERANDERING BEGINT HIER 
 
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks beschrijft de gemeente, 
zoals GroenLinks die voor ogen heeft: sociaal, groen en (h)eerlijk. Per 
thema geven we aan wat wij willen bereiken, waarom we dat 
belangrijk vinden en hoe we dat willen realiseren. Met verschillende 
voorbeelden laten we zien wat dat concreet betekent. Het programma 
geeft richting aan onze fractie die straks namens alle kiezers in de 
gemeenteraad aan de slag gaat. Dit programma is onze belofte aan de 
inwoners van Kampen, IJsselmuiden en de kernen. 
 
Wij willen een gemeente die socialer, groener en eerlijker is. Zo bouwen we aan een 
heerlijker Kampen. Aan een gemeente waar je graag woont en werkt. Waar inwoners en 
bezoekers zeggen: ‘Ik ben hier graag’. GroenLinks heeft stevige idealen en we werken hard 
om die idealen om te zetten in concrete resultaten. Het is tijd voor verandering! 
 
Nieke Jansen 
Lijsttrekker GroenLinks Kampen 
 
 

Belangrijke programmapunten 
1. Wij delen de kansen eerlijk en geven iedereen de mogelijkheid om mee te doen. Kampen 

wordt een inclusieve en toegankelijke samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen telt mee. 
2. Wij pakken situaties van armoede en schulden aan. Economische zelfstandigheid is een recht. 

We experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid en armoedebestrijding.  
3. Wij zorgen ervoor dat de toekomst van kinderen niet bepaald wordt door hun afkomst of 

sociale omgeving. Goed onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en effectief 
armoedebeleid dragen daaraan bij.  

4. Wij maken ons sterk voor goede zorg en begeleiding. Het gaat om mensen, niet om cijfers. Wie 
hulp nodig heeft, houdt zelf de regie. Er komt een eind aan wachtlijsten en aan stapeling van 
ziektekosten.  

5. Wij verdelen de ruimte eerlijk: meer sociale huurwoningen, meer woningen voor starters, 
middeninkomens en speciale doelgroepen. Ouderen wonen zelfstandig als zij dat willen en 
kunnen. Wij bouwen woningen die we nodig hebben voor onze bevolkingsgroei. Wij kiezen 
voor een compacte stad en bouwen niet ‘in het weiland’ omdat er elders nog genoeg 
mogelijkheden zijn.  

6. Wij kiezen voor veel extra groen in en rondom de stad. Iedere inwoner moet kunnen genieten 
van een mooie  stad. Buurten, wijken en kernen die hun buurt willen vergroenen krijgen volop 
de kans. 

7. Wij zorgen voor schone lucht en een schone bodem. Kampen maakt zoveel mogelijk gebruik 
van duurzame energie, we bouwen energieneutraal en richten lokale energiecoöperaties op. 

8. Wij maken onze omgeving gezonder en schoner. De fiets, de voetganger en (elektrisch) 
openbaar vervoer krijgen daarom voorrang. Er komt  minder afval en de vervuiler betaalt.  

9. Wij kiezen voor eerlijke politiek met oog voor alle inwoners en hun verschillende belangen. We 
stimuleren initiatieven iedereen die Kampen socialer, mooier en schoner maken.  

10. Wij vinden Kampen op zijn mooist als de gemeente zeven dagen per week bruist: meer kunst 
& creativiteit en behoud van cultureel erfgoed en de natuurlijke omgeving. We willen een 
levendige binnenstad.  
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DE SOCIALE 
GEMEENTE 



6   GROENLINKS KAMPEN   verkiezingsprogramma 2018-2022 

1. DE SOCIALE GEMEENTE 
 
IEDEREEN DOET MEE 
Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht inrichten, dromen waarmaken en gelukkig 
zijn. GroenLinks staat voor een gemeente die daarvoor de voorwaarden schept en mensen 
stimuleert en waar nodig een handje helpt. Wij willen kansen eerlijker delen dan nu het 
geval is. Zodat ieder mens kans heeft op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare 
woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. Wij willen dat iedereen graag in onze gemeente 
wil wonen. 

Uitblinken in onderwijs  
Aansluiting en afstemming tussen onderwijs, samenleving, bedrijven en instellingen zijn 
essentieel om ervoor te zorgen dat jongeren goed terecht komen. Gemeenten zijn wettelijk 
verplicht om te zorgen voor passend leerlingenvervoer daar waar kinderen – om welke 
reden dan ook- niet zelfstandig kunnen reizen. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen 
zoveel als mogelijk zelfstandig leert te reizen. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid. 
Het is belangrijk om - ook met het oog op de veranderende arbeidsmarkt en veranderende 
eisen - mobiel te zijn en te blijven.  
• Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject om een startkwalificatie te 

halen. Bij problemen kijkt de gemeente met de jongere naar oorzaak en oplossing. 
• De gemeente pakt schooluitval direct op in samenwerking met de school. Hierdoor kan 

de gemeente uitval voorkomen, zodat Kampen koploper wordt in de preventie van uitval. 
• Ook volwassenen krijgen een (tweede) kans om opleidings-, taal- en andere 

achterstanden weg te werken via onderwijs of leerwerkplekken. 
• De gemeente spoort actief laaggeletterdheid op en bestrijdt deze, zowel bij kinderen als 

bij volwassenen. 
• De gemeente stimuleert levenslang ontdekken en leren bijvoorbeeld door exposities, 

evenementen, culturele en sociale initiatieven, lezingen en debatten. 
  
Duurzame economie en werkgelegenheid. Waar werken we in onze gemeente? 
De economie is flink aangetrokken. Dit zorgt ervoor dat veel mensen weer een plek op de 
arbeidsmarkt kunnen vinden. De arbeidsmarkt heeft te maken met sterke veranderingen. 

“Ook volwassenen 
krijgen een (tweede) 
kans om opleidings-, 
taal- en andere 
achterstanden weg te 
werken via onderwijs 
of leerwerkplekken.” 
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Hierdoor slaagt een aantal mensen er niet in om zelf een plek te veroveren op de 
arbeidsmarkt. De gemeente is aan zet om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden 
naar de arbeidsmarkt met een baan die loont. GroenLinks wil lokaal een inclusieve 
samenleving en dus ook een inclusieve arbeidsmarkt. 
• Bij opdrachten en aanbestedingen spreekt de gemeente een sociale bijdrage af in de 

vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare 
groepen (Social Return on Investment). De gemeente helpt ondernemers bij het 
realiseren van de gemaakte afspraken en houdt inspanningen en resultaten bij. 

• Er komt een sterke inzet op regionale samenwerking, want werkgelegenheid houdt niet 
op bij de gemeentegrenzen.  

• De regionale samenwerking met en tussen economie en onderwijs wordt verstevigd. 
Daar valt veel winst te behalen, door kansen te creëren voor werkloze volwassen 
inwoners en voor jongeren die de schoolbanken verlaten. Daarnaast is het van belang 
dat iedereen (en jongeren speciaal door hun nog lange loopbaan) ervan doordrongen 
raken dat ontwikkeling, ook waar het hun werk aangaat, vanzelfsprekend en 
noodzakelijk is; een leven lang leren. 

• Scholing moet jongeren een goede kans bieden om economisch zelfstandig te worden. 
Studenten van MBO, HBO en universiteiten moeten stageplekken en banen kunnen 
vinden in Kampen. Daarmee bevorderen zij ook innovatie op hun stage- of werkplek. 

• De gemeente wordt voorbeeldwerkgever op het punt van diversiteit en inclusie en 
neemt zo een voortrekkersrol in de regio als het gaat om de afspraken uit het Sociaal 
Akkoord. 

• Advies en een helpdesk voor ZZP-ers zijn voor hen een steun in de rug voor hun 
economische zelfstandigheid en er komt een bedrijvenloket voor starters. 

• De gemeente zoekt alternatieven voor inwoners die op de reguliere arbeidsmarkt buiten 
de boot vallen: ze ondersteunt hun individuele ontwikkeling, zodat zij zoveel mogelijk 
mee kunnen gaan doen.  

• Erkende vluchtelingen krijgen snel de kans om een leven op te bouwen, de taal te leren 
en aan het werk te gaan.  

• De gemeente stimuleert bijstandsgerechtigden om vrijwilligerswerk te doen en stelt 
daaraan geen voorwaarden, anders dan dat ze beschikbaar blijven voor betaald werk. 

• Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommige mensen de enige veilige en haalbare 
werkplek. Voor hen blijft deze mogelijkheid bestaan met goede arbeidsvoorwaarden. 

• De gemeente besteedt specifiek aandacht aan de re-integratie van 50-plussers en 
gebruikt daarbij in elk geval de beschikbare regelingen en activiteiten. 

“Beschutte sociale 
werkplaatsen zijn voor 
sommige mensen de 
enige veilige en 
haalbare werkplek. 
Voor hen blijft deze 
mogelijkheid bestaan 
met goede 
arbeidsvoorwaarden.” 
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Genoeg om van te leven; inkomen en uitkering  
Mensen, die om welke reden dan ook in een financieel penibele positie verkeren, laten we 
niet vallen. GroenLinks streeft naar een samenleving, waarbinnen iedereen maximaal 
economisch en financieel zelfredzaam is. Waar dat nodig is, moet tijdelijke of permanente 
ondersteuning mogelijk zijn. In het geval van schulden is het in kaart brengen van die 
schulden en het regelen van een aflossing een vak apart, waarin slechts in een enkel geval 
hulp van het eigen netwerk voldoende is. GroenLinks wil dat er voldoende professionele 
ondersteuning is, waardoor de gemeente bijvoorbeeld huisuitzettingen kan voorkomen. Ook 
wil GroenLinks dat de gemeente actief inzet op informatie en preventie. Deze inzet moet er 
toe leiden dat mensen eerder hulp zoeken, waardoor schulden niet onnodig oplopen. 
Voorlichting in het (basis)onderwijs over financiën en hoe daar mee om te gaan, kan een 
preventieve werking hebben. 

• De gemeente staat open voor mensen die inkomensondersteuning vragen zodat zij niet 
uit schaamte te lang blijven tobben en in de schulden raken.  

• Er is preventief aandacht voor zaken als laaggeletterdheid en langdurige ziekte die het 
risico op armoede en schulden vergroten. 

• De gemeente spant zich ervoor in dat zij mee kan doen aan experimenten van de 
Rijksoverheid in het kader van de Participatiewet, zoals inkomstenvrijlating, minder 
regelgeving en basisinkomen. 

• Er komt ruimhartige inkomensondersteuning die niet ophoudt bij 110% van 
bijstandsniveau en er is consequent maatwerk op basis van wat mensen nodig hebben, 
zodat mensen met een minimumuitkering of -inkomen gezond kunnen leven, aan 
sportieve en culturele activiteiten kunnen meedoen en hun armoede te boven kunnen 
komen. 

• De gemeente beschermt inwoners tegen stapeling van lastenverzwaring en (te)veel 
bezuinigingen. 

• Voor kwijtschelding van specifieke belastingen en heffingen voor minima gelden redelijke 
grenzen, ruimer dan de 100% norm. Mensen met een minimum inkomen betalen geen 
hondenbelasting voor hun eerste hond. 

• Hulphonden hoeven niet gecertificeerd te zijn om vrijstelling van de hondenbelasting te 
krijgen. 

“De gemeente staat 
open voor mensen  
die inkomens-
ondersteuning vragen, 
zodat zij niet uit 
schaamte te lang 
blijven tobben en in de 
schulden raken.” 
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Werken aan een bruisend centrum 
Beleven wordt steeds belangrijker dan meer en meer consumeren. GroenLinks wil 
meewerken aan een binnenstad waar veel te beleven valt en aan centra die meer zijn dan 
winkelgebieden. We zien dat het traditionele winkelaanbod verandert. Er komen steeds 
vaker tijdelijke winkels met voordelige aanbiedingen. Een deel van de winkels in de 
binnenstad breidt uit en verplaatst zich naar per auto goed bereikbare locaties aan de rand 
van de stad. Daardoor ontstaat leegstand. Dit heeft gevolgen voor de levendigheid en 
aantrekkingskracht. Ook voor de dorpskernen zijn deze veranderingen van grote invloed. 
Bestaand aanbod verdwijnt en de inwoners zijn voor hun dagelijkse boodschappen 
aangewezen op verder weg liggende winkels. GroenLinks vindt het midden- en kleinbedrijf 
erg belangrijk voor de lokale werkgelegenheid: het zorgt voor veel banen, een goede mix van 
wonen en werken en het draagt sterk bij aan de leefbaarheid in wijken en dorpskernen. 
• Het midden- en kleinbedrijf krijgt meer gelegenheid om zich te vestigen in woonwijken 

en dorpskernen. Dat kan door de vestigingseisen soepel toe te passen en daarbij het 
belang voor de betreffende wijk of dorpskern voorop te stellen. 

• De ontwikkeling van lokale (biologische) markten wordt ondersteund. Dit is belangrijk 
voor de verkoop van betaalbare lokale producten en verlevendigt het straatbeeld. 

• Verloedering en leegstand in winkelstraten en -centra wordt aangepakt. Daarmee 
creëren we nieuwe kansen voor cultuur, duurzaamheid en (sociale) innovatie. Dat kan 
door in leegstaande panden (tijdelijk) mogelijkheid te bieden aan culturele pop-
upwinkels, duurzame en innovatieve startups, sociale initiatieven voor een geringe 
huurprijs en woningen. 

• Binnenstedelijke locaties en verouderde bedrijfspanden (industrieel erfgoed) worden 
beter benut voor creatieve of ambachtelijke bedrijvigheid. 

• In samenwerking met ondernemers komt er afstemming over het behoud van prettige 
en veilige winkelgebieden, door afspraken bijvoorbeeld over bevoorrading, winkeltijden, 
toegankelijkheid voor mindervaliden, fietsparkeermogelijkheden, vergroening van 
winkelstraten en de verbetering van leefbaarheid en imago. 

• Initiatieven van inwoners en ondernemers worden serieus genomen, waarbij uitgegaan 
wordt van het principe ‘mogelijk maken mits’. 

• Samen met ondernemers komen er afspraken over de (zondag)openstelling van winkels 
in (een deel van) de gemeente.  

• Bedrijven die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd de werkgelegenheid in Kampen 
versterken zijn in het bijzonder welkom. Daarbij kijken we goed naar wat onze regio 
nodig heeft. Bij het aantrekken van bedrijven ligt de nadruk op milieuvriendelijke 
groeisectoren die tegelijkertijd de werkgelegenheid versterken. 

“GroenLinks wil 
meewerken aan een 
binnenstad waar veel 
te beleven valt en aan 
centra die meer zijn 
dan winkelgebieden.” 
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MAATWERK IN WONEN 
Het is heel belangrijk voor mensen dat zij kunnen wonen in een bij hen passende woning: 
Een betaalbare huur- of koopwoning en een woning die past bij de bijzondere 
mogelijkheden of beperkingen van de bewoner(s). De voorzieningen die zij nodig hebben 
zijn in de buurt, in het centrum van Kampen, in de wijken of in de kernen. GroenLinks 
Kampen wil leefbare wijken. We bouwen wat nodig is. 
 
Hoe wonen we in onze gemeente?  
Groenlinks vindt het belangrijk dat mensen een woning kunnen vinden die past bij hun 
wensen en financiële mogelijkheden. Er moet voldoende aanbod zijn in de verschillende 
woongebieden binnen de gemeente. 
• De gemeente werkt actief mee aan het levensloopbestendig maken van woningen door 

vlotte verstrekking van vergunningen en blijversleningen 
• In samenwerking met zorginstellingen en woningcorporaties zorgt de gemeente ervoor 

dat er voldoende woningen met zorg beschikbaar zijn voor degenen die niet meer 
zelfstandig willen of kunnen wonen.  

• In de regio zijn er voldoende plekken voor maatschappelijke opvang, waar organisaties 
mensen tijdelijk opvangen en begeleiden naar nieuwe zelfstandigheid.  

• De leefbaarheid in de kernen Grafhorst, ’s-Heerenbroek, Kamperveen, Wilsum en Zalk is 
gebaat bij maatwerk in woningbouw en behoud van voorzieningen. De gemeente maakt 
zich hier sterk voor in samenwerking met de inwoners van de kernen.  

• De gemeente gaat actief leegstand tegen van kerken, winkels, woningen en kantoren. 
Voordat de gemeente een vergunning voor sloop geeft, bekijkt ze de mogelijkheden voor 
herbestemming. 

• De gemeente zet zich in voor voldoende groene ruimte om te recreëren en te spelen, 
ook en vooral in versteende wijken als Brunnepe (Bongerd) en de binnenstad 
(stadstuinen). De gemeente stimuleert groene tuinen, zodat hevige regenbuien het riool 
minder belasten. 

Bouwen waar vraag naar is  
GroenLinks Kampen wil bouwen wat nodig is en eigen ideeën van inwoners de ruimte geven. 
• De gemeente stimuleert in de binnenstad wonen boven winkels, omdat dit de 

levendigheid van de binnenstad ten goede komt. 

“De gemeente zet zich in 
voor voldoende groene 
ruimte om te recreëren 

en te spelen.” 
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• De gemeente stimuleert de bouw van sociale huur- en koopwoningen en zorgt daarnaast 
voor voldoende huur- en koopwoningen voor starters en middeninkomens. Het tekort 
aan betaalbare huur- en koopwoningen pakt de gemeente in samenwerking met de 
woningcorporaties en projectontwikkelaars aan.  

• Bewoners die een woning willen bouwen naar eigen ontwerp of anders dan gangbaar 
krijgen daarvoor kansen.  

• Kampen wordt een gemeente die ruimte geeft aan eigen initiatieven van inwoners, 
professionals en organisaties die de stad eerlijker, mooier en schoner kunnen maken, 
zoals Groene Buren. 

• De gemeente steunt starters op de arbeidsmarkt door de starterslening of het verlenen 
van een koopsubsidie. 

• De gemeente gaat bij het bouwen meer rekening houden met de toekomstige 
bevolkingssamenstelling. Door vergrijzing groeit de behoefte aan kleinschalig wonen in 
de bebouwde kom en dicht bij voorzieningen. 

• De kernen Grafhorst, ’s-Heerenbroek, Kamperveen, Wilsum en Zalk mogen uitbreiden 
wanneer dat nodig is voor huisvesting van de bestaande bevolking. In het Nationaal 
Landschap IJsseldelta komen geen nieuwe woningen buiten de bebouwde kom. 

• Bij woningbouw houden we rekening met de aanwezige natuurwaarden. Groen en 
speelplekken zijn klaar wanneer mensen er gaan wonen. 

• De gemeente stimuleert het bouwen met materiaal dat gezond is en geschikt is voor 
hergebruik zonder milieuschade of kwaliteitsverlies (‘cradle-to-cradle’).  
 

KANSEN VOOR ELKE GENERATIE 
Het is belangrijk dat generaties samenleven, niet tegenover of los van elkaar. Jongeren 
worden veel te gemakkelijk weggezet als lastpakken en ouderen als kostenpost. Elke 
generatie krijgt kansen. GroenLinks kiest niet voor de ene groep of de andere, de lasten en 
de welvaart willen wij eerlijk delen. 
 
Kansen voor kinderen en jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een omgeving nodig die hen kansen biedt. Waar ze zich thuis 
voelen en de wereld kunnen ontdekken. Waar ze kunnen spelen en leren. Waar ze veilig zijn. 
Waar ze ongehinderd kind kunnen zijn en waar hun afkomst niet hun toekomst bepaalt.  

“Kampen wordt een 
gemeente die ruimte 

geeft aan eigen 
initiatieven van 

inwoners, professionals 
en organisaties die de 

stad eerlijker, mooier en 
schoner kunnen maken” 
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Als kinderen en jongeren de kans krijgen om zichzelf te ontdekken en zich te ontwikkelen 
wordt als vanzelf ook hun omgeving sterker en mooier. Kinderen en jongeren weten vaak Als 
kinderen en jongeren de kans krijgen om zichzelf te ontdekken en zich te ontwikkelen wordt 
als vanzelf ook hun omgeving sterker en mooier. Kinderen en jongeren weten vaak goed wat 
zij willen en hoe hun ideale omgeving eruit ziet, nu en in de toekomst. Het is belangrijk dat zij 
een stem krijgen.  

• Kinderen en jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. De 
Kinderrechten van de Verenigde Naties zijn de basis voor hun rechten en kansen. 

• Er zijn voldoende uitdagende en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en 
jongeren van alle leeftijden. Elke wijk biedt ruimte voor natuurlijk spelen, in navolging 
van de natuurspeelplaats in het Groene hart, en er zijn genoeg (trap)veldjes.  

• De gemeente stimuleert het vergroenen van schoolpleinen; schooltuinen, meer groen en 
minder tegels. Deze pleinen zijn deel van de openbare buitenspeelruimte.  

• Fiets- en wandelroutes naar scholen, speelplekken en sportaccommodaties zijn veilig. 
• Scholen en ouders maken afspraken over slim, veilig en schoon vervoer naar en van 

school.  
• Kinderen en jongeren hebben invloed op ontwikkelingen in de gemeente en hun eigen 

wijk. 
• De gemeente daagt jongeren uit om positieve initiatieven te nemen en uit te voeren. 

Jongerenwerk en SWK (Stichting Welzijn Kampen) krijgen hierin een ondersteunende rol. 
• “We houden het schoon, heel en veilig; we houden het leuk” wordt het motto voor de 

speel- en hangplekken. 
• Ieder jaar houdt de gemeente in wijken en kernen een wijk-kijk. Samen met kinderen en 

jongeren bekijkt de gemeente speel- en hangplekken en bespreekt wensen en klachten. 
Maatregelen neemt de gemeente in samenwerking met ouders en jongeren. 

 
Voorkomen is beter dan genezen 
Een leven gaat niet zomaar op rolletjes. Als er op tijd een helpende hand is, waar het nodig 
is, kunnen grotere problemen soms voorkomen worden. 
• Kinderen mogen in hun ontwikkeling niet gehinderd worden door armoede. Met 

specifieke regelingen voor kinderen zorgen we ervoor dat kinderen gezond kunnen 
opgroeien en gewoon mee kunnen doen, op school en daarbuiten. Zo voorkomen we dat 
zij een valse start maken op weg naar volwassenheid. 

“Kinderen en jongeren 
moeten zorgeloos 

kunnen opgroeien in hun 
eigen omgeving.” 
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• Voor het vroegtijdig signaleren van behoeften en problemen bevordert de gemeente de 
samenwerking tussen professionals die nauw bij gezinnen betrokken zijn zoals 
leerkrachten, huisartsen en welzijnswerkers.  

• Als een kind of jongere individueel of vanwege de gezinssituatie begeleiding krijgt, is er 
samenhang en afstemming in die begeleiding.  

• De gemeente levert via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bemoeizorg als dat nodig 
is. Ouders en kinderen denken mee over oplossingen voor problemen. 

• Een huishouden met meerdere problemen krijgt één verantwoordelijke hulpverlener.  
• De gemeente zorgt voor een zichtbaar CJG, zodat kinderen, jongeren en opvoeders 

eerder, gemakkelijker en vanzelfsprekender bij het Centrum terechtkomen met hun 
vragen over opgroeien en opvoeding.  

• In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering en maatwerk voorop. Er komt een 
aanpak van nabijheid en vertrouwen, met zo min mogelijk bureaucratie.  

• Regionale samenwerking moet bijdragen aan de kwaliteit van de jeugdzorg. De 
gemeente zorgt ervoor dat hulp zoveel mogelijk op wijk- of gemeentelijk niveau is 
georganiseerd. Er is vertrouwen in professionals in plaats van bureaucratische drukte. 

• Wachtlijsten in de Jeugdzorg zijn onacceptabel. De gemeente zet samen met gemeentes 
in de regio alles op alles voor snelle toegang tot passende zorg. 

• De gemeente doet geen beroep op Jongeren onder de achttien voor mantelzorg. Er is 
aandacht, waardering en waar nodig ondersteuning voor kinderen en jongeren die 
mantelzorger willen en kunnen zijn. 

• Risicojongeren vallen niet buiten de boot direct na hun 18e verjaardag. Er komt een 
passend vervolg van de begeleiding totdat de jongere op eigen benen kan staan. 

• Met voorlichting en inrichting van de openbare ruimte, zoals een groene omgeving, 
watertappunten en fietsroutes, zorgen we voor een positief effect op de gezondheid. 

• Ouders en jongeren krijgen voorlichting over de gevolgen van middelenmisbruik in 
samenwerking met scholen, horeca en winkelbedrijven. ‘Keten’ en kantines houden zich 
aan de regels of de gemeente beboet overtreders en gaat desnoods over tot sluiting. 
Toezicht en handhaving krijgen prioriteit. 

• Jongeren voorkomen zelf dat er problemen met 'hangjongeren' ontstaan. Als er gedoe 
ontstaat en bemiddeling nodig is, komen SWK en de wijkagent in beeld. 

“Wachtlijsten in de 
Jeugdzorg zijn 
onacceptabel.  

De gemeente zet samen 
met gemeentes in de 

regio alles op alles voor 
snelle toegang tot 

passende zorg.” 
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• De gemeente ontmoedigt gebruik van alcohol, drugs en andere verslavende middelen 
door jongeren. Samen met jongeren zijn ouders en scholen daarin als eersten aan zet. 
 

Kansen voor volwassenen en senioren 
De agenda van menige volwassene - jong en oud - is goed gevuld. De gemeente kan een 
partner zijn voor volwassenen en senioren door te zorgen voor goede voorzieningen en 
door obstakels weg te nemen. 
• Er is voldoende kans en keuze voor volwassenen en senioren om maatschappelijk mee 

te doen en om zich te ontspannen. 
• De gemeente draagt eraan bij dat mensen zorg, gezin, werk en vrije tijd goed kunnen 

combineren, bijvoorbeeld in aandacht voor werken vanuit huis, mobiliteit en 
kinderopvang. 

• Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor goed burgerschap als bewoner en buur. Als het 
misgaat tussen bewoners van een wijk of buurt kan de gemeente zorgen voor 
bemiddeling, om escalatie te voorkomen. 

 
Ruimte voor een vergrijzende bevolking 
Mensen worden gemiddeld steeds ouder en Kampen vergrijst. Dat geeft een extra 
verantwoordelijkheid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. GroenLinks staat voor 
bereikbare gemeentelijke voorzieningen. 
• Er is voldoende kans en keuze voor oudere senioren om maatschappelijk mee te doen. 
• De gemeente neemt de regierol in integrale aandacht voor wonen, zorg en welzijn, 

bijvoorbeeld door overleg met professionele partners, huisbezoek en voorlichting.  
• Mantelzorgers kunnen niet alle problemen oplossen als het gaat om zorgtaken. Er is 

maatwerk in de steun voor mantelzorgers.  

• De gemeente stimuleert kleinschalige voorzieningen en sociale dagopvang. 
• De gemeente onderzoekt of het aantal verpleeghuisbedden in Kampen op de lange 

termijn voldoende zal zijn en neemt zo nodig maatregelen. 
• Kampenaren met een ziekte zoals dementie kunnen blijven wonen binnen onze 

gemeente. De toewijzing voor deze beschermde woonplekken is transparant.  
 
  

“Mantelzorgers kunnen 
niet alle problemen 

oplossen als het gaat om 
zorgtaken. Er is 

maatwerk in de steun 
voor mantelzorgers.” 



verkiezingsprogramma 2018-2022   GROENLINKS KAMPEN   15 

Gemeentelijke dienstverlening op orde 
Iedere inwoner doet van tijd tot tijd een beroep op de gemeente. Soms gaat dat om iets 
eenvoudigs, soms om zaken die spannend of ingrijpend zijn. De dienstverlening vanuit het 
gemeentehuis moet in al die situaties goed zijn. 
• Het gemeentehuis en gemeentelijke voorzieningen zijn goed bereikbaar en toegankelijk 

voor alle inwoners; ruime openingstijden, klantvriendelijkheid, goede digitale en fysieke 
bereikbaarheid en snelle service. 

• Inwoners kunnen zelf kiezen langs welke weg zij hun vraag stellen; door zelf naar het 
gemeentehuis te gaan, digitaal of per brief. 

ZORG EN BEGELEIDING 
In zorg en begeleiding staat aandacht voor de mens voorop en niet regels en structuren. 
Door ‘onttutteling’ en vertrouwen zijn mensen in staat hun eigen leven vorm te geven en 
zoveel als mogelijk zelf de regie te hebben en keuzes te maken. Voor zorg en welzijn geldt: 
voorkomen is beter dan genezen. Een gezonde omgeving, tijdige en adequate begeleiding en 
goede (woon- en zorg)voorzieningen zijn van groot belang. 
 
Zorg en begeleiding op maat 
Samen met inwoners zoekt de gemeente passende oplossingen als er problemen ontstaan. 
De mens om wie het gaat is daarbij het uitgangspunt, niet het aanbod van instellingen. Wie 
hulp nodig heeft, moet eenvoudig de weg daarheen kunnen vinden en snel uitsluitsel krijgen 
over zorg op maat. 
• Mensen met een bijzondere kwetsbaarheid ontvangen de zorg en ondersteuning 

waarmee zij mee kunnen doen in de samenleving, aangenaam kunnen leven en zo 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  

• De kwaliteit van de zorg moet leidend zijn; goed is belangrijker dan goedkoop. Doel van 
keukentafelgesprekken is het bedenken en organiseren van die goede zorg. 

• GroenLinks kiest voor het ruimhartig verstrekken van een persoonsgebonden budget 
(PGB). Iedereen heeft het recht om de regie op zijn eigen leven en zorg te houden. 

• Wie zorg of begeleiding krijgt, betaalt daarvoor naar draagkracht een rechtvaardige eigen 
bijdrage. De gemeente voorkomt stapeling van eigen bijdragen.  

• Wie zorg nodig heeft en dat niet kan betalen, krijgt een vergoeding van de gemeente. Dat 
geldt collectief voor de groep die minder inkomen heeft dan 120 procent van de 
bijstandsnorm. Ook boven die norm is maatwerk mogelijk, als iemand steun nodig heeft. 

“In zorg en begeleiding 
staat aandacht voor de 

mens voorop en niet 
regels en structuren.” 



16   GROENLINKS KAMPEN   verkiezingsprogramma 2018-2022 

• De gemeente ondersteunt mantelzorgers in Kampen optimaal. Hun last is immers al 
zwaar. Kinderen en jongeren krijgen aandacht en ondersteuning op maat. 

• Wie geen mantelzorger heeft, kan een beroep doen op ondersteuning vanuit de 
gemeente. 

• Goede thuiszorg is van groot belang. Verschraling van die zorg mag niet gebeuren. 
• Samenwerking tussen zorginstellingen is belangrijk. Concurrentie tussen de instellingen 

moet vooral leiden tot betere zorg. 
 
Zelfstandig functioneren mogelijk maken 
GroenLinks kiest voor ‘onttutteling’. Doel van zorg en begeleiding is dat mensen zoveel 
mogelijk zelfstandig blijven of weer worden. 
• Ouderen en mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen, als zij dat willen. 
• Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een handicap of beperking komen zo 

dicht mogelijk in de buurt van voorzieningen als zorginstellingen, winkels, 
gezondheidscentra e.d. 

• De gemeente maakt in samenspraak met betrokkenen een afweging tussen aanpassing 
van een woning of verhuizing naar een passende andere woning.  

• Kampen zorgt voor toegankelijkheid, volgens de brede omschrijving van het VN-verdrag, 
voor bijvoorbeeld slechtziende, rolstoelafhankelijke en laaggeletterde mensen. Het 
gemeentehuis en gemeentelijke instellingen worden letterlijk en figuurlijk ‘drempelloos’. 

• De gemeente is er samen met de provincie verantwoordelijk voor dat mensen van A naar 
B kunnen gaan. Er zijn goede en zekere vervoersmogelijkheden in de vorm van WMO-
vervoer, toegankelijk openbaar vervoer en OV-taxivervoer. Professionals verzorgen het 
WMO-vervoer tegen een beloning minimaal conform CAO. 

• De gemeente biedt mensen met een handicap of beperking de gelegenheid om 
betekenisvol bezig te zijn met werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. 

• De sociale kaart van de gemeente is op orde. Wie iets zoekt, kan dat heel snel vinden. 

Zorg dichtbij de cliënt 
Wie hulp nodig heeft, moet deze hulp dichtbij kunnen vinden. Datzelfde geldt voor 
informatie over die hulp. Die moet eenvoudig te vinden en te begrijpen zijn. 
• Alle informatie over zorg en welzijn in Kampen is gemakkelijk en logisch te vinden op of 

via de gemeentelijke website. De gemeente stuurt mensen niet meer van het kastje naar 

“Wie hulp nodig heeft, 
moet deze hulp dichtbij 

kunnen vinden. 
 Datzelfde geldt voor 

informatie over die hulp. 
Die moet eenvoudig te 
vinden en te begrijpen 

zijn.” 
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de muur. De gemeente stemt informatie en zoekfuncties op de website af op de vragen 
van inwoners en niet langer op het informatieaanbod of de logica van het gemeentehuis.  

• Lichte hulp en ook zwaardere vormen van ondersteuning zijn zo dichtbij als mogelijk is 
voorhanden.  

• De gemeente stimuleert het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra. Bij de 
herbestemming van gebouwen en het plannen van nieuwe wijken neemt de gemeente 
deze centra op in de inrichtingsplannen. 

• De gemeente dringt bij organisaties aan op behoud van de vaste hulp, maatwerk en inzet 
van gekwalificeerde mensen. Bij aanbesteding van huishoudelijke hulp en zorg staan 
kwaliteit van de zorg en goed werkgeverschap voorop. 

• De gemeente maakt zich sterk voor uitbreiding van specialistische en preventieve zorg in 
de polikliniek in Kampen en voor betere bereikbaarheid van de huisartsenpost en Isala 
Zwolle, ook per Openbaar Vervoer. 

WELZIJN 
Voor een sociale gemeente is het van belang dat inwoners zich verbonden voelen met 
elkaar. In een sociale gemeente willen mensen kansen scheppen voor anderen en is er 
ruimte voor initiatieven van burgers. 
 
Het gaat goed met ons 
Veel mensen voelen zich ook verantwoordelijk voor anderen. Persoonlijke verbanden, 
burendagen en straatfeesten laten zien hoe mensen samen iets moois van hun leven 
maken. Soms betekent dat ook: elkaar ondersteunen en zorg en welzijn onderling regelen. 
Zo ontstaat een solidaire samenleving, waaraan alle mensen hun bijdrage leveren. 
GroenLinks is groot voorstander van deze ‘samenredzaamheid’ in wijken en kernen.  
• Beginspraak is essentieel. De gemeente betrekt bewoners en cliëntenorganisaties vanaf 

het begin actief bij ontwikkeling en uitvoering van het beleid rond zorg, welzijn en 
wonen. Aan deze inbreng via burgerparticipatie wordt recht gedaan. 

• Individuen, verenigingen en samenwerkingsverbanden kunnen de gemeente uitdagen en 
zelf zorg en begeleiding gaan aanbieden via 'Right to challenge'. 

• Ook de gemeente zet zich in om eenzaamheid te voorkomen en anders zo goed mogelijk 
te verzachten. Er is daarbij oog voor alle risicofactoren, zoals een hoge leeftijd, armoede, 
laaggeletterdheid, nieuwkomerschap en psychische kwetsbaarheid. 

• De gemeente creëert in samenspraak met bewoners plaatsen in wijken en kernen, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten.  

• De gemeente nodigt inwoners uit om samen hun wijk mooi te houden. Wijkverbinders 
dragen bij aan de sociale cohesie. 

• De sociale kaart van de gemeente is op orde. Wie iets zoekt, kan dat heel snel vinden.  

“Ook de gemeente zet 
zich in om eenzaamheid 
te voorkomen en anders 

zo goed mogelijk te 
verzachten.” 
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GEZONDHEID, BEWEGEN EN SPORT 
Sporten en bewegen dragen bij aan geluk en gezondheid. Samen sporten en je ‘sportief 
gedragen’ zorgen voor een band tussen mensen. GroenLinks wil daarom bewegen en 
sporten stimuleren. Sporten moet voor iedereen financieel bereikbaar zijn. 
 
Meer mensen in beweging 
Bewegen is gezond. Een goed netwerk van fiets- en wandelpaden stimuleert mensen om op 
de fiets of te voet op pad te gaan. Daarnaast zijn toegankelijke openbare voorzieningen 
nodig, in het bijzonder voor groepen die relatief weinig bewegen. 
• Bij aanleg van wijken en in het buitengebied zorgt de gemeente voor een aantrekkelijk en 

veilig ‘wegennet’ voor fietsers, wandelaars en hardlopers. 
• Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte. Natuurlijk spelen 

krijgt daarbinnen een plaats. Bij aanleg en renovatie van woonwijken houdt de gemeente 
van meet af aan rekening met sport- en speelvoorzieningen.  

• De sport- en spelmogelijkheden legt de gemeente in goed overleg met de jongeren aan. 
De gemeente knapt het skatepark in het Groene Hart op in samenspraak met de skaters. 

• De gemeente stimuleert de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de 
samenwerking met het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en 
zorginstellingen. Scholen bieden voldoende bewegingsuren aan. 

• De gemeente geeft ouderen de mogelijkheid om te gaan bewegen, met het oog op hun 
gezondheid en ook omdat het de eenzaamheid kan doorbreken. 
  

Goede en betaalbare sportvoorzieningen 
Binnen sportverenigingen doen kinderen spelenderwijs belangrijke vaardigheden op en 
leren ze samenwerken aan gezamenlijke positieve doelen. Sporten is gezond en brengt 
mensen samen die elkaar verder niet zomaar ontmoeten. Daarom wil GroenLinks niet 
bezuinigen op sportverenigingen en -faciliteiten.  
• De gemeente zorgt voor goede en betaalbare sportvelden en -hallen en een zwembad. 
• De regelingen die sporten mogelijk maken voor gezinnen met een laag inkomen blijven 

op peil en worden aan een grotere groep toegekend; meedoenbonnen en het 
Jeugdsportfonds. De gemeente brengt deze regelingen onder de aandacht van 
belanghebbenden, scholen en verenigingen.  

• De gemeente stimuleert sport- en bewegingsactiviteiten die iedereen op amateurbasis 
kan beoefenen. Voor deze breedtesport moeten sportvoorzieningen voor iedereen 
betaalbaar zijn.  

•  De gemeente beloont verenigingen die gebouwen en terreinen zoveel mogelijk 
duurzaam gebruiken, geen chemische middelen gebruiken en groene energie gebruiken. 

• ‘Jeugd in beweging’, het kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen, 
blijft bestaan. Verenigingen worden extra gestimuleerd op deelname van jongeren en 
specifiek van meisjes met een niet-westerse achtergrond en van gehandicapten.   

“Sporten is gezond en 
brengt mensen samen 
die elkaar verder niet 
zomaar ontmoeten. 
Sportvoorzieningen 

moeten voor iedereen 
betaalbaar zijn.” 
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DE GROENE 
GEMEENTE 
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2. DE GROENE GEMEENTE 
 
LUCHT, WATER EN BODEM SCHOON 
GroenLinks wil ervoor zorgen dat we de wereld schoner achter laten dan we die hebben 
gekregen. We willen dat mensen en bedrijven zo min mogelijk schade toebrengen aan 
natuur en milieu. Dat kan door weinig ruimte te gebruiken, gebruik van fossiele energie te 
minimaliseren, zelf duurzame energie op te wekken en de uitstoot van vervuiling naar lucht, 
water en bodem terug te dringen. Goed gedrag loont; de vervuiler betaalt.  

Schone lucht 
Luchtvervuiling is een onderschatte sluipmoordenaar en geeft een verhoogde kans op 
astma, bronchitis en hartfalen. Daarom wil GroenLinks schonere lucht in en rondom de 
gemeente.  
• Minder (zwaar) verkeer op de IJsselkade. Landbouwverkeer en ander doorgaand verkeer 

rijdt via de Molenbrug. 
• Op plaatsen waar automobilisten vaak te snel rijden komen snelheidsremmende 

maatregelen. 
• Er komt een start met schone en stille bevoorrading van winkels, met bijvoorbeeld kleine 

elektrische vrachtwagens. 
• Overlast en luchtvervuiling door kachels, haarden en vuurkorven wordt aangepakt. 

Gemeenten hebben daartoe nog weinig instrumenten. Daarom leggen we de nadruk op 
voorlichting over ander stookgedrag (brandstof en stooktijden), soorten kachels, 
gezondheidsrisico’s en de schade voor CARA-patiënten. 

 
Schoon water 
Om wateroverlast te beperken komt er meer ruimte voor water. Een klimaatbestendige 
gemeente is veilig voor overstromingen, heeft voldoende capaciteit om regenwater vast te 
houden en zal niet zo snel opwarmen tijdens een hittegolf. 
• De gemeente zorgt samen met het waterschap voor verbetering van de doorstroming en 

de waterkwaliteit in sloten en dringt riooloverstorten verder terug om stank, algenbloei 
en botulisme verder terug te dringen.  

• De gemeente bevordert natuurvriendelijke oevers langs vijvers en sloten. Omdat planten 
het water zuiveren komt dat de waterkwaliteit ten goede. Het is bovendien goedkoper en 
mooier. 

“We dringen vervuiling 
van lucht, water en 
bodem terug. Goed 

gedrag loont; de 
vervuiler betaalt.” 
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• Afkoppeling, dat wil zeggen het scheiden van vuil (afval)water en schoon (regen)water, 
wordt uitgebreid. Regenwater zakt weg in de grond of wordt afgevoerd naar sloten en 
vijvers. 

• De gemeente reikt eens per jaar het Groene Lintje uit aan het bedrijf, de organisatie of 
de persoon die zich extra inzet voor een meer duurzame gemeente. 

• De gemeente leert van ervaringen met verduurzaming in andere gemeenten en andere 
organisaties door verbeterde samenwerking. 

• De gemeente stimuleert het opvangen van regenwater door het aanbieden van 
regentonnen en geeft advies bij infiltratie van water in de grond.  

• Samen met het waterschap stimuleert de gemeente het vergroenen van tuinen, 
waardoor regenwater beter in de grond kan wegzakken. 

• De gemeente stimuleert het gebruik van regenwater in huis, bijvoorbeeld voor het 
doorspoelen van toiletten. 
 

Schone bodem 
GroenLinks staat voor een goede kwaliteit van bodem en grondwater. Bodemverontreiniging 
is schadelijk voor de gezondheid van burgers en voor het gewenste gebruik van de grond.  
• Verontreinigingen worden versneld gesaneerd en nieuwe verontreinigingen worden 

voorkomen. 
• Mogelijke consequenties van bodemverontreiniging voor burgers, zoals in en langs de 

Burgel en bij de Buitenhaven, worden onderzocht en aangepakt. 
• Onkruidbeheer in de openbare ruimte en op schoolpleinen gebeurt gifvrij. 
• Er is streng toezicht op activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor 

bodemkwaliteit. 
 
WE HOUDEN DE GEMEENTE GROEN 
Kampen is een mooie gemeente, dankzij een fraai natuurlijk buitengebied en veel groen in 
kernen en wijken. Daar willen we zuinig op zijn. We respecteren de waardevolle dieren en 
planten en beschermen de natuur in onze omgeving. Zo blijft Kampen een plaats waar 
mensen graag wonen, werken, spelen en ontspannen. 
 
Groene wijken 
In een groene wijk is het leven prettiger en gezonder. Kinderen kunnen lekker buiten spelen 
en mensen kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het 
groen in onze gemeente beschermen en zelfs uitbreiden. We maken wijken groener met 

“Het Groene Hart is een 
open park voor 

iedereen.” 
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bomen, struiken en bloemen, met trapveldjes en met kleine parken. We houden onze 
straten en pleinen, onze parken en plantsoenen schoon. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, 
dat is ons principe. Daarom laten we de vervuiler meer betalen. Het Groene Hart en het 
Zoddepark zijn ‘groene parels’ binnen de gemeente, waarvoor we goed zorgen.  
• Het Groene Hart is een open park voor iedereen. De bebouwing in het Groene Hart moet 

daarvoor afnemen en het gemotoriseerd verkeer moet verdwijnen. Nieuwe bebouwing 
mag alleen, wanneer die past bij het park en wanneer eerst op andere plaatsen meer 
bebouwing verdwijnt. Er komt een vrij toegankelijk voedselbos. Horeca die past bij de 
schaal en het karakter van het park is welkom. Campers horen niet in het Groene Hart.  

• Het gebied Bolwerk-Buitenwacht krijgt een groenere uitstraling. Groen, water en 
cultuurhistorie worden gecombineerd voor recreatie en beperkt parkeren. Het plan van 
omwonenden en de ‘Vrienden van het Bolwerk’ is daarvoor het uitgangspunt. 

• De gemeente beschermt beeldbepalende, monumentale bomen en struiken. Deze 
komen op de ‘Groene Monumentenlijst’. 

• Er komt groen bij iedereen in de buurt, vooral in de meer versteende wijken zoals 
Brunnepe (Brunneper Bongerd) en de binnenstad. De gemeente stimuleert geveltuinen. 

• Hanging baskets en bloembakken op pleinen en op de bruggen over de Burgel 
verfraaien onze binnenstad. 

• Inwoners die hun straat, buurt of dorp willen vergroenen krijgen steun van de gemeente 
in de vorm van zelfbeheercontracten, groen in medebeheer en ruimte voor geveltuinen 
en stadslandbouw. We stimuleren moestuinen en boomgaarden bij scholen en in wijken. 

• Voor kinderen komen er ‘natuuravonturen’: gevarieerde natuurspeelplaatsen waar een 
kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken.  

• Bomen kappen gebeurt alleen als het écht nodig is. Voor elke gekapte of omgewaaide 
boom komt een nieuwe boom in dezelfde wijk. 

 
Groen beheer 
Het groenbeheer in de gemeente moet de leefomgeving mooier maken, bijdragen aan de 
gezondheid van de inwoners en goed zijn voor dieren en planten. 
• De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en groen op de meest 

milieuvriendelijke manier, zonder gif. Zo beschermen we bijen en hommels en 
voorkomen we dat gifstoffen in grond, water en lucht komen.  

“Inwoners die hun straat, 
buurt of dorp willen 

vergroenen krijgen steun 
van de gemeente in de 

vorm van 
zelfbeheercontracten, 

groen in medebeheer en 
ruimte voor geveltuinen 

en stadslandbouw.” 
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• De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om onkruid milieuvriendelijk te 
bestrijden en geeft informatie over ‘groener tuinieren’; zonder bestrijdingsmiddelen en 
met minder verharding. 

• De gemeente beheert parken, bermen en oevers zoveel mogelijk ecologisch. Daardoor 
komen er meer wilde bloemen, bijen en vlinders en meer schuilplaatsen voor dieren. 

• In openbaar groen komen meer bloemen en struiken die vlinders, vogels en bijen 
aantrekken. In de openbare ruimte maken we plaats voor stadslandbouw of een ‘eetbare 
stad’, met o.a. fruit- en notenbomen. 

• In het buitengebied bevordert de gemeente behoud en herstel van het landschap, met 
respect voor de bijzondere natuurgebieden. 

• Gevarieerde beplanting geeft een mooier straatbeeld en is minder gevoelig voor ziekten 
en plagen. Bij de keuze van nieuwe aanplant wordt meer rekening gehouden met de 
bodemgesteldheid.  

• Bij het beheer van gemeentelijk groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren en 
hun leefgebieden voorop. 

Groen in het buitengebied 
We beschermen schoonheid, stilte en weidsheid van ons landschap en de nachtelijke 
duisternis. We verbinden het groen binnen en buiten de stad. Zo kan iedereen van ons 
mooie landschap genieten en gaan natuur en ontspanning hand in hand.  
• We beschermen het buitengebied van Kampen.  
• De gemeente offert geen groengebieden op voor woningbouw. De gemeente ziet af van 

bouwen in Reeve en op andere plaatsen ‘over’ de N50 en gaat met haar partners in 
overleg over het delen van de financiële gevolgen daarvan. 

• Er is in de bebouwde kommen voldoende ruimte voor woningbouw. Bouwen in de 
‘groene longen’ is niet nodig. Voorbeelden van ruimte voor wonen in de bebouwde kom: 
de oude bibliotheek, Riete, stadsarchief, de vroegere HBS, manege Delta Ruiters 
IJsselmuiden, Ichthus IJsselmuiden. Ook denken we aan respectvol hergebruik van 
religieus erfgoed voor woningbouw. 

• Dieren moeten zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen 
verspreiden. Daarom moeten groene gebieden beter op elkaar aansluiten. 

• Het groene buitengebied is goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers. 
 
  

“We beschermen 
schoonheid, stilte en 

weidsheid van ons 
landschap en de 

nachtelijke duisternis.” 
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Duurzame bedrijvigheid 
Ook als het gaat om bedrijvigheid kiest GroenLinks voor compact bouwen en bescherming 
van het buitengebied.  
• De gemeente offert geen groengebieden meer op aan bedrijventerreinen.  
• Er komt geen 2e Zuiderzeehaven. 
• Nog niet verkochte bedrijfsterreinen richt de gemeente in als ‘tijdelijke natuur’. 
• De gemeente richt bedrijfsterreinen duurzaam in. Intensief ruimtegebruik en clustering 

van bedrijfsactiviteiten zijn de uitgangspunten.  
• Het verouderde Spoorlanden krijgt een opknapbeurt. 
• Bij het uitgeven van bedrijfsgrond krijgen creatieve / ambachtelijke en groene, 

vernieuwende bedrijven voorrang. 
• De rivier is erg belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit van Kampen. Het uitbreiden van 

het aantal bedrijven langs de IJssel schaadt de beleving van het landschap vanaf het 
water voor toerisme en recreatie.  

• De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor verplaatsing van de melkfabriek (Lyempf). 
• Ook in Kampen staan veel kantoren en winkelpanden leeg. De gemeente voert een actief 

leegstandsbeleid door deze panden zo snel mogelijk een nieuwe bestemming te geven. 
• Bij de vestiging of verandering van bedrijven helpt de gemeente met concrete tips voor 

verdere verduurzaming. 
• Asbest dak eraf, zonnepanelen erop. We verwijderen alle asbestdaken op een veilige 

manier. Het verwijderen is een handig moment om te kiezen voor een zonnedak. 

OOK VOOR VOLGENDE GENERATIES EEN GEZOND KLIMAAT 
GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Het gaat erom 
dat wij allemaal doen wat we kunnen, óók op lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om 
klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in onze gemeente. In 
nieuwe huizen komt geen aardgas voor de verwarming of om mee te koken. 
Bouwmaterialen voor nieuwbouw en renovatie zijn zoveel mogelijk recyclebaar of biologisch 
afbreekbaar en uiteraard gezond voor mens en milieu. Bestaande woningen worden beter 
en duurzamer geïsoleerd. Ook gaan we in Kampen onze eigen energie opwekken. Dit zorgt 
ook voor werk en een lagere energierekening. 
 

“GroenLinks zet zich in 
voor een gezond en goed 

leven, nu én in de 
toekomst.” 
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Verduurzamen en energie besparen 
Voor het klimaat is het vijf voor twaalf geweest. Daarom zetten we fors in op hernieuwbare 
energie. Waar dit niet kan, besparen we energie. 
• De gemeente maakt haar eigen gebouwen energiezuinig door isolatie, zonnepanelen en 

groene daken. De gemeente is zich bewust van haar voorbeeldfunctie. 
• De gemeente krijgt een klimaatregisseur. De gemeente toetst alle plannen op hun 

effecten op het klimaat. 
• De gemeente stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen in particuliere 

woningen. 
• Woningcorporaties realiseren versneld betere energielabels voor hun woningen. 
• Bij het plannen van nieuwe wijken en gebouwen houdt de gemeente ook rekening met 

de zonnestand. 
• Ontwikkelaars van energiezuinige en schone nieuwbouwprojecten krijgen korting op de 

grondprijs. 
• Alle nieuwbouw wordt energieneutraal, bijvoorbeeld door goede isolatie, groene daken, 

zonnepanelen en warmtepompen. Nieuwbouw krijgt geen gasaansluiting. 
• Gasaansluitingen verdwijnen geleidelijk. De toekomst is elektrisch. 
• Het elektriciteitsnet wordt versneld geschikt gemaakt voor decentrale energieopwekking. 
• De gemeente stimuleert bedrijven om verlichting en reclameborden ’s nachts uit te doen.  
• De gemeente zorgt dat gebouwen na 22.00 uur niet meer aangelicht zijn. 
• De nachten in de gemeente Kampen worden donkerder: we gaan lichthinder tegen en 

besparen energie. Er komt een Meldpunt Lichthinder. Donkere nachten zijn goed voor 
het welzijn van mens en natuur. Daarom willen we het aantal lantaarnpalen reduceren, 
de openbare verlichting ’s nachts sterker dimmen, de verlichting beter richten en gebruik 
maken van bewegingsgestuurde (slimme) verlichting. Daarmee besparen we ook 
energie.  
 

Duurzame energie voor iedereen 
GroenLinks kiest voor een schone gemeente. Samen met lokale energiecoöperaties, groene 
doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente gaan we 
daarvoor strijden. GroenLinks kiest voor energieneutraal en het voorkomen van 
milieuschade. Energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit 
duurzame alternatieven. 

“De gemeente verbindt 
mensen, bedrijven en 

organisaties om 
gezamenlijk energie te 
besparen en duurzaam 

op te wekken in 
bijvoorbeeld 

energiecoöperaties.” 
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• De gemeente gebruikt uitsluitend duurzame energie, indien mogelijk van Nederlandse 
bodem. 

• De gemeente verbindt mensen, bedrijven en organisaties om gezamenlijk energie te 
besparen en duurzaam op te wekken in bijvoorbeeld energiecoöperaties. 

• De gemeente stimuleert het gebruik van aardwarmte en warmte/koudeopslag (WKO) 
voor verwarming van bedrijven en woningen 

• Geen schaliegasboring en -winning; Kampen wordt schaliegasvrije gemeente.  
• De gemeente stimuleert initiatieven rond het opwekken van duurzame energie en het 

vermijden van olie, gas en steenkool. De gemeente informeert inwoners over toepassing 
van warmtepompen en zonnepanelen. 

Afval als grondstof 
GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. GroenLinks wil 
de gezonde balans herstellen. Aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en 
ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders. 
Grondstoffen worden dan geen afval. De gemeente stimuleert hergebruik. 
• Uitgangspunt bij het kiezen van materialen zijn gesloten kringlopen: hergebruik of 

biologisch afbreekbaar. En wat dichtbij beschikbaar is, importeren we niet van ver.  
• Herbruikbare afvalstoffen zamelt de gemeente zoveel mogelijk gratis in, huis-aan-huis of 

via inzamelpunten. De gemeente zorgt voor hergebruik van restafval, groente- fruit- en 
tuinafval, glas, metaal, papier etc. als grondstof voor energie en nieuwe producten om zo 
de hoeveelheid restafval te verkleinen. 

• We koesteren de Kringloopwinkel, het Repair Café en winkels die 
tweedehandsproducten verkopen, omdat ze hergebruik stimuleren. 

• De inzameling van luierafval verbeteren we.  
• Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen van inwoners. Een schone omgeving geeft 

mensen een gelukkig gevoel. De gemeente neemt meer maatregelen om zwerfvuil te 
beperken. De gemeente verbetert, in samenwerking met scholen, de educatie. 

• Verenigingen, scholen en ondernemers houden hun eigen buurt vrij van zwerfafval.  
• Het weggooien van nog bruikbaar voedsel dringen we terug. De gemeente stimuleert dit.  
• Er komen combi-prullenbakken zodat afvalscheiding ook buiten mogelijk is. 
• De gemeente stimuleert het zelf composteren van tuinafval door het aanbieden van 

compostvaten. 
• De vervuiler betaalt. Wie weinig afval produceert, heeft daar voordeel van. Wie afval 

overhoudt, betaalt daarvoor zelf de rekening. 

“Zwerfvuil is één van de 
grootste ergernissen van 

inwoners. Een schone 
omgeving geeft mensen 
een gelukkig gevoel. De 
gemeente neemt meer 

maatregelen om 
zwerfvuil te beperken.” 
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VOORRANG VOOR FIETSER EN VOETGANGER 
De inwoners van Kampen fietsen veel. GroenLinks is daar trots op en wil het fietsen in de 
gemeente verder stimuleren. We geven ruim voorrang aan de fiets, door betere fietspaden 
aan te leggen, de fietssnelweg naar Zwolle te verbeteren en handige plekken aan te wijzen 
voor het parkeren van je fiets. Binnen de stad willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt 
verplaatsen. Voor fietsers en wandelaars is schone en gezonde lucht belangrijk. Daarom 
kiest GroenLinks voor schoon vervoer. Wij willen openbaar vervoer, dat ons zonder uitstoot 
van schadelijke gassen brengt naar waar we moeten zijn. Voor elektrische auto’s verbeteren 
we de infrastructuur. 
  
Ruim baan voor de fiets 
Fietsen is gezond. Voor veel mensen is de fiets het belangrijkste vervoermiddel om naar 
school, het werk, de winkel of voorzieningen te gaan. Daarom krijgt de fietser de ruimte. 
• De gemeente legt een fietsroutenetwerk aan met fietsstraten waar fietsers voorrang 

hebben op de auto. De gemeente zorgt voor verlichte fietsroutes voorzien van goed 
herkenbare verharding en veilige kruispunten met routes van snelverkeer. 

• De gemeente zorgt voor verbetering – veiliger, vlotter en aantrekkelijker - van bestaande 
'fietssnelwegen' naar de grote school- en werklocaties in Zwolle en aansluiting op het 
fietsroutenetwerk in Kampen. 

• Bij het strooien in de winter krijgen de hoofdfietsroutes en de buslijnen voorrang. 
• Verkeerslichten krijgen secondetikkers en regensensoren. Bij slecht weer krijgen fietsers 

daardoor sneller groen licht. 
• De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor de fiets in de binnenstad. 
• Op verschillende plekken in Kampen zijn leen- of huurfietsen beschikbaar. 
• Er komen oplaadpunten voor elektrische fietsen verspreid over de stad. 
• Er komen gemeentelijke fietsparkeernormen voor bedrijven en voorzieningen, zodat er 

ruim voldoende fietsparkeerplaatsen zijn. 
• Er komen veilige schoolroutes. De gemeente spant zich in om het verkeer naar en 

rondom scholen veilig te maken.  
 
Veiligheid voor voetgangers 
Lopen is gezond. Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. Goede, veilige en aantrekkelijke 
voetpaden en oversteekplaatsen stimuleren om te wandelen. 

“De inwoners van 
Kampen fietsen veel. 

GroenLinks is daar trots 
op en wil het fietsen in 

de gemeente verder 
stimuleren.” 
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• De gemeente stimuleert ouders en hun kinderen te voet naar school te (laten) gaan. 
• Verkeerslichten blijven voldoende lang groen om ook senioren veilig te laten oversteken. 
• Er zijn voldoende trottoirs. Deze stoepen zijn goed onderhouden en zonder obstakels. 

Bereikbaarheid per trein of bus 
Goed openbaar vervoer is belangrijk voor mensen die daarvan afhankelijk zijn en is beter 
voor het milieu dan het gebruik van de auto. 
• De gemeente dringt aan op verbetering van de aansluiting van de bus op de trein e.o.  
• De gemeente zorgt ervoor dat busmaatschappijen beroepschauffeurs niet door 

vrijwilligers vervangen. 
• De gemeente verbetert de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid rond beide stations. 
• Bij het plannen van nieuwe woonwijken neemt de gemeente de ontsluiting per openbaar 

vervoer direct mee. De kosten daarvan staan in de planexploitatie. 
• De gemeente voelt zich meer dan nu verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de 

hele gemeente Kampen en dringt bij problemen aan op oplossingen. Wij zetten ons in 
voor openbaar vervoer op afroep. Buurtbussen ondersteunen we.  

• De gemeente zorgt er samen met de provincie voor dat de stations Kampen en Kampen 
Zuid snel en veilig bereikbaar zijn, te voet en per fiets en met frequent rijdend openbaar 
vervoer, ook in avonduren en op zondag.  

 
De auto als het moet 
GroenLinks wil vervuiling en overlast door rijdende en geparkeerde auto’s zoveel mogelijk 
beperken. Een autoluwe binnenstad is aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. 
• Doorgaand autoverkeer gaat buiten het centrum om, via de ring IJsselkade en de Europa-

Allee. 
• Parkeren door bezoekers gebeurt aan de randen van het centrum. De gemeente 

vergroot hier de parkeercapaciteit. Bij het Bolwerk-Buitenwacht (station Kampen) wordt 
de hoeveelheid parkeerplaatsen niet groter. Als uitbreiding nodig blijkt, realiseert de 
gemeente dat op de Kop van bedrijventerrein Spoorlanden. 

• Een parkeerplaats bij de Boven Havenstraat is alleen aanvaardbaar, wanneer die deel 
uitmaakt van een alomvattende visie voor het hele gebied tussen Bovenhaven en De la 
Sablonièrekade met respect voor de cultuurhistorische waarde. 

“De gemeente dringt aan 
op verbetering van de 
aansluiting van de bus 

op de trein e.o.” 
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• Het grondoppervlak dat gebruikt wordt voor het parkeren van auto’s mag niet toenemen 
in de binnenstad. 

• De gemeente verkleint het aantal parkeerplaatsen binnen de ring. De overblijvende 
parkeerplaatsen zijn met voorrang voor vergunninghouders en doelgroepen als 
gehandicapten. 

• De gemeente stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke auto’s. Daarvoor beschikt 
Kampen over vier jaar over een netwerk van elektrische auto-oplaadpunten. 

• De gemeente richt de 30 km-zones zo in dat veiligheid voor fietsers en voetgangers 
verbetert en 30 km echt het maximum is. Enkele wegen als Flevoweg en Europa Allee 
blijven geschikt voor 50 km/uur. 

• We moedigen het ‘autodelen’ aan door in alle wijken een aantal parkeerplaatsen 
beschikbaar te stellen voor deelauto’s.  

• Voor elektrische auto’s komen extra parkeerplaatsen met een elektrisch oplaadpunt 
beschikbaar. 

• Bij vervanging van het gemeentelijke wagenpark is elektrisch rijden uitgangspunt.  

Geen vliegveld in Lelystad 
De Rijksoverheid heft nu geen accijnzen op kerosine en geen BTW op vliegtickets. Daardoor 
is vliegen kunstmatig goedkoop. Daar willen we van af. Dat zal vast leiden tot minder 
vliegreizen en minder vliegvelden. Dat maakt de uitbreiding van Lelystad Airport overbodig. 
• Samen met andere afdelingen van GroenLinks en de Tweede Kamerfractie zetten we ons 

nu eerst in voor uitstel van vliegveld Lelystad. Eérst moet de Rijksoverheid het 
Nederlandse luchtruim opnieuw indelen, pas daarna kan het Rijk nieuwe vliegroutes 
toestaan. 

• De overlast (geluid, luchtkwaliteit) voor mens én natuur van de vliegroutes en van het 
verkeer van en naar het vliegveld moet zo klein mogelijk blijven. 

 
DUURZAME LANDBOUW 
De landbouwsector is in Kampen een van de grotere economische sectoren. GroenLinks 
kiest voor een sterke, gezonde landbouwsector die meer dan nu het geval is produceert met 
respect voor mens, natuur en milieu. Dat betekent in de eerste plaats: minder 
schaalvergroting, grondgebonden veehouderij en minder megastallen. GroenLinks kiest voor 
meer ruimte voor dieren. Dat is beter voor de dieren en beter voor de gezondheid van 
mensen. 
 

“GroenLinks zet zich in 
voor uitstel van vliegveld 

Lelystad. Eérst het 
Nederlandse luchtruim 
opnieuw indelen, pas 
daarna kan het Rijk 
nieuwe vliegroutes 

toestaan.” 
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Duurzame landbouw en eerlijke voeding 
GroenLinks vindt het van belang dat de hele landbouw duurzamer wordt. Kwaliteit is 
belangrijker dan kwantiteit. Boeren verdienen een goede beloning voor hun diensten aan de 
samenleving, zoals natuurbeheer. 
• De gemeente zet zich in om de biodiversiteit in het landelijk gebied te behouden en 

stimuleert maatregelen om weidevogels en hazen te behouden. 
• De gemeente stimuleert ‘natuurinclusieve landbouw’ (natuurvriendelijk boeren), 

bijvoorbeeld door spuitvrije akkerranden, natuurvriendelijke oevers langs sloten en 
maaien in plaats van klepelen van de wegbermen. Hiervoor wordt grond gebruikt van 
boeren die gaan stoppen. 

• In samenspraak met de bewoners en ondernemers van het Kampereiland maken we een 
toekomstvisie voor het gebied, waarin een duurzame toekomst centraal staat. Met 
'duurzaam' bedoelen we zowel een minder milieubelastende productie als het genereren 
van een gezond inkomen. 

• We versterken duurzame land- en tuinbouw. De gemeente promoot streekproducten en 
gebruikt duurzame producten bij activiteiten en evenementen. 

• De gemeente maakt het mogelijk dat er in Kampen net als in bijvoorbeeld Amersfoort, 
Winschoten en Groningen een schaapskudde komt, die waar dat kan in wegbermen en 
openbaar groen graast. 

• De gemeente stimuleert de verduurzaming van het glastuinbouwgebied de Koekoek. Er 
komt meer aandacht voor overmatige verlichting in kassen. Gebruik van nog 
onverkochte percelen als ‘zonneveld’ is prima.  

• De biologische markt krijgt vaste voet aan de grond in Kampen. Hierdoor is lokale afzet 
van streekproducten makkelijker. Maatschappelijk verantwoord werkende ondernemers 
krijgen hier een plek. 

• Scholen besteden meer aandacht aan herkomst en productie van voedsel. 
• De gemeente zet zich samen met het Waterschap in om peilverlaging en verdere 

bodemdaling in het buitengebied te voorkomen. 
 
AANDACHT VOOR DIERENWELZIJN 
GroenLinks komt op voor de belangen van iedereen die niet voor zijn of haar eigen belangen 
kan opkomen. Dat geldt ook voor dieren. GroenLinks wil dat de gemeente alles doet wat ze 
kan om ervoor te zorgen dat dieren in de gemeente een goed leven hebben. 
 

“We versterken 
duurzame land- en 
tuinbouw. Boeren 

verdienen een goede 
beloning voor hun 
diensten aan de 

samenleving, zoals 
natuurbeheer.” 
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Welzijn voor huis- en boerderijdieren 
Dieren worden te vaak behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Dieren 
hebben recht op een respectvolle behandeling. GroenLinks wil het welzijn van dieren 
verbeteren. 
• De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen de 

gemeentegrenzen. 
• Er komt gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. 
• Er is goede en betaalbare opvang voor zwerfdieren, gewonde en verwaarloosde dieren. 

De gemeente maakt afspraken met dierenambulance, dierenasiel en dierenartsen. 
• Veel huisdieren komen onnodig in het asiel terecht, omdat de eigenaar onbekend is. De 

gemeente stimuleert het chippen van honden en katten.  
• Boerderijdieren krijgen meer ruimte en kunnen naar buiten. 
• We stimuleren de afbouw van bestaande intensieve veehouderij en vermindering van 

het gebruik van antibiotica. Samen met GroenLinks in Provinciale Staten en Tweede 
Kamer willen we komen tot een verbod op megastallen.  

• Er moet een einde komen aan de stalbranden die elk jaar weer veel dieren het leven 
kosten. Samen met de provincie- en de Tweede Kamerfractie zetten we ons in voor  
betere brandbeveiliging in nieuwe en bestaande stallen. 

• De gemeente geeft het goede voorbeeld door alleen biologische en dierproefvrije 
producten te kopen. De catering van de gemeente biedt ook vegetarische en 
veganistische producten. 

Dieren in de natuur 
De natuurlijke leefruimte van dieren wordt beschermd. 
• De gemeente geeft voorlichting over voorzieningen voor vleermuizen en stadsvogels, 

zoals gierzwaluwen en mussen. De gemeente stimuleert dat in nieuwe woningen kastjes 
komen voor vleermuizen of zwaluwen. 

• In samenwerking met de provincie plaatst de gemeente rasters en faunapassages op 
plaatsen waar regelmatig dieren - zoals otters - worden doodgereden.  

• De gemeente stimuleert het plaatsen van bijenkorven en geeft imkers en 
bijenverenigingen de ruimte en daarmee een toekomst. 

• Overlast door dieren wordt zoveel mogelijk voorkomen. Als bestrijding toch nodig is, 
gebeurt dat diervriendelijk. 

• Plezierjacht wordt verboden op het hele Kamper grondgebied. Jacht als middel om 
schade te bestrijden mag alleen bij ernstige schade of bedreiging van de 
volksgezondheid of veiligheid en pas wanneer alternatieven hebben gefaald.  

“De gemeente stimuleert 
het plaatsen van 

bijenkorven en geeft 
imkers en 

bijenverenigingen de 
ruimte en daarmee een 

toekomst.” 
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DE (H)EERLIJKE 
GEMEENTE 
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3. DE (H)EERLIJKE GEMEENTE 

 
RUIMTE VOOR IEDEREEN, WANT IEDEREEN IS ANDERS 
GroenLinks staat pal voor onze vrijheid. Die staat als een huis, ook al zijn mensen heel 
verschillend. Je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je vindt in Kampen. Je voelt je er 
thuis. Er is recht op verschil. Sterker nog, die verschillen maken onze gemeente boeiender 
en mooier. De gemeente pakt discriminatie aan en zet zich in voor meer verdraagzaamheid. 
GroenLinks gaat voor een sociale en open gemeente, waar mensen elkaar ruimte geven en 
ruimte krijgen. De gemeente bestrijdt discriminatie en pakt pesten aan. In Kampen maakt 
het niet uit of je man bent of vrouw, allochtoon of autochtoon, hetero of homo. Ieder mens 
is uniek en ieder mens telt, helemaal.  

Discriminatie voorkomen en bestrijden  
Discriminatie is verboden, maar de praktijk is nog te vaak anders. GroenLinks maakt zich 
sterk voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom willen we discriminatie voorkomen en 
bestrijden. De gemeente moet duidelijke grenzen stellen en zelf het goede voorbeeld geven.  
• Kampen is voor iedereen een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet: 

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.’  

• De gemeente stimuleert het debat over discriminatie. Het is duidelijk waar je terecht 
kunt met een klacht over discriminatie. Geconstateerde discriminatie pakt de gemeente 
direct aan. 

• Personeelsbestanden van de gemeente en gesubsidieerde instellingen worden steeds 
meer een afspiegeling van de lokale samenleving.  

• In onze gemeente leven we samen. De gemeente waardeert verschillen en stimuleert het 
gesprek tussen mensen over wat hen verbindt en onderscheidt. 

• Er komt een Meld- en adviespunt Radicalisering. 
• De gemeente gebruikt de sociale rol van maatschappelijke, levensbeschouwelijke en 

sociale organisaties en bevordert verbinding en samenwerking tussen inwoners samen 
met deze organisaties. 

• In welzijns- en zorginstellingen, op scholen en verenigingen en in bejaardenhuizen voelt 
iedereen zich welkom. 

“De gemeente bestrijdt 
discriminatie en pakt 

pesten aan.  
In Kampen maakt het 

niet uit of je man bent of 
vrouw, allochtoon of 

autochtoon, hetero of 
homo.” 
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• De gemeente werkt alleen samen met organisaties die bijdragen aan een actieve, open 
en solidaire samenleving. 
  

Vrijheid en ruimte voor iedereen 
In een open samenleving is er vrijheid en ruimte voor iedereen, ongeacht culturele, 
levensbeschouwelijk en religieuze keuzes. Dat betekent dat inwoners aan anderen niet hun 
keuzes kunnen opleggen. Wie zelf vrij wil zijn, moet aan anderen diezelfde vrijheid geven. 
• Kampen is voor iedereen een gastvrije gemeente.  
• Vluchtelingen wagen hun leven om oorlog, geweld en vervolging te ontvluchten. Zij 

hebben recht op een toekomstperspectief. Erkende vluchtelingen krijgen snel de kans 
om een leven op te bouwen, de taal te leren en aan het werk te gaan. Uitgewezen 
asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang. 

• Nieuwkomers zijn welkom in onze gemeente. Voor inburgering, opleiding en het vinden 
van werk dragen zij zelf een grote verantwoordelijkheid. Ze kunnen daarbij rekenen op 
begeleiding vanuit de gemeente. Jonge immigranten krijgen extra aandacht. De 
gemeente helpt een statushouder zo snel mogelijk aan woonruimte en geeft 
integratiebegeleiding. 

• Samen hebben we de opdracht en de plicht om integratie te laten slagen. Daarvoor moet 
iedere inwoner van onze gemeente de grondwet, onze democratie en de bijbehorende 
vrijheden (leren) kennen en zich daaraan houden. 

• Vrijheid en ruimte is er ook op zondag. Het is niet aan de gemeente om ondernemen, 
werken of kopen op zondag te verbieden. Mensen zijn vrij om zelf hun zondagsbesteding 
te kiezen, mits ze elkaar daarin niet hinderen.  

• In zorginstellingen en bejaardenhuizen voelen mensen uit minderheidsgroepen zich 
evenzeer welkom als anderen.  

• De gemeente draagt bij aan de vrijheid en het veiligheidsgevoel van LHBTI-ers (lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een 
intersekse conditie). De ‘regenboogvlag’ wappert bij het gemeentehuis op de nationale 
Coming-outdag, 11 oktober. 

• Het personeelsbestand van de gemeente is een afspiegeling van de lokale samenleving. 
• De gemeente benut de sociale rol van maatschappelijke, levensbeschouwelijke en sociale 

organisaties en zoekt verbinding en samenwerking.  
• In de gemeente Kampen is begraven met respect voor tradities mogelijk. De gemeente 

onderzoekt mogelijkheden voor natuurlijk begraven binnen de gemeentegrenzen.  
  

“Nieuwkomers zijn 
welkom in onze gemeente. 

Voor inburgering, 
opleiding en het vinden 
van werk dragen zij zelf 

een grote verantwoorde-
lijkheid. Ze kunnen daarbij 

rekenen op begeleiding 
vanuit de gemeente.” 
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HET IS HIER MOOI! 
Wie Kampen binnenkomt, is meteen onder de indruk van al het moois dat de gemeente te 
bieden heeft. Een deel van dit moois verdient meer zorg en onderhoud.  En het is belangrijk 
dat mensen de weg vinden naar al die mooie plekken. Kunst, kunstenaars, het bijzondere 
cultureel erfgoed en een bloeiend verenigingsleven dragen eraan bij dat mensen hier graag 
wonen en bedrijven zich hier willen vestigen. GroenLinks wil de culturele kracht versterken.  
Samen maken we zo van Kampen een levendige, aantrekkelijke en kleurrijke gemeente. Een 
gemeente waar mensen graag leven of op bezoek komen, omdat ze zich welkom voelen. 
 
Welkom in Kampen  
De poorten van Kampen zijn het visitekaartje van de gemeente. Het aanzien van deze 
entrees moet op orde zijn om inwoners en bezoekers goed te ontvangen.    
• Fietsers en wandelaars zien in een oogopslag de route naar centrum, stations, 

bezienswaardigheden, sportterreinen en de dichtbij gelegen kernen en plaatsen.  
• Om het bezoek met de trein te stimuleren krijgen treinreizigers gratis vervoer naar het 

centrum aangeboden. 
• Buitenhaven, Bovenhaven en Bolwerk-Buitenwacht worden aantrekkelijke gebieden 

waar iets te beleven is en waar mensen graag zijn. 
 
Kunst  
Kunst, kunstenaars en creatieve ondernemers verrijken ons leven en verbreden onze 
horizon. Door een divers kunstaanbod van hoge kwaliteit wordt Kampen bruisender en 
levendiger. 
• De gemeente behoudt expositieruimtes, ook in Synagoge en Koornmarktspoort, en 

stimuleert nieuwe initiatieven.  
• Er zijn aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor kunstenaars. Kampen biedt hen een 

platform. We hebben aandacht voor educatie en promotie van kunst en cultuur.  
Kunstenaars zijn betrokken bij cultuureducatie en werken mee aan de promotie van 
actieve kunstbeoefening en aan de culturele promtttotie van de stad.  

• Leegstaande gemeentelijke panden stelt de gemeente waar mogelijk beschikbaar als 
atelier- of repetitieruimte. Er komen langlopende contracten, zodat kunstenaars 
zekerheid hebben over hun ateliers. De gemeente biedt kunstenaars ook ruimte om 
samen te werken en elkaar te inspireren.  

• Kunstenaars kunnen exposeren in lege panden en winkeletalages. De gemeente kan 
daarin (laten) bemiddelen.  

  

“Er zijn aantrekkelijke 
vestigingsvoorwaarden 

voor kunstenaars. 
Kampen biedt hen een 
platform. We hebben 

aandacht voor educatie 
en promotie van kunst 

en cultuur.” 
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Cultuur 
Kampen is cultuurstad, met een samenspel van zeer uiteenlopende waarden, normen en 
overtuigingen. Juist daardoor kan iedereen zich welkom voelen in onze gemeenschap. 
• De gemeente beschermt  bijzonder erfgoed, waaronder waardevolle en karakteristieke 

gebouwen, interieurs en landschapselementen. De gemeente betrekt hier haar inwoners 
bij en organisaties als Erfgoedraad, Stichting Stadsherstel en Stichting Behoud Erfgoed 
Brunnepe (BEB).  

• De gemeente maakt zich sterk voor het aanzien van de stad, de historische uitstraling en 
het levende verleden. Hierbij behoort ook het behoud van roerend cultureel erfgoed, als 
historische schepen en de havenkraan en de Kogge. De gemeente stimuleert de 
herbestemming van waardevolle gebouwen en gebieden als de Boven Havenstraat en de 
Koggewerf, Zij zorgt ervoor dat de panden toegankelijk blijven voor publiek, zodat veel 
mensen kunnen blijven genieten van cultureel erfgoed.  

• Cultuur is een levend en levendig onderdeel van de samenleving. Quintus, de 
Stadsgehoorzaal, Korteweg 4, de bibliotheek, het archief en de musea hebben daarin een 
grote rol. De gemeente schept in samenwerking met verenigingen en culturele 
instellingen een basis voor een bruisende gemeente waar zeven dagen in de week 
culturele activiteiten mogelijk zijn.  

 
Recreatie en Toerisme 
Op het gebied van recreatie en toerisme heeft de gemeente een breed scala aan kwaliteiten 
die meer aandacht verdienen, bijvoorbeeld in het cultureel erfgoed, de musea, de IJsseldelta 
en het nationaal landschap, het theater en de evenementen. GroenLinks wil deze kwaliteiten 
uitbouwen en beschermen tegen schade door zogeheten economische kansen. 
• Langs de IJssel komen strandjes op plekken waar jong en oud veilig kunnen zwemmen. 
• Kampen zoekt samenwerking met andere gemeenten zoals Giethoorn en Zwolle om 

meer bezoekers van buitenaf te trekken. Het is belangrijk dat er voldoende activiteiten 
met genoeg variatie zijn, ook op zondag. 

• De Nieuwe Markt kan gebruikt worden voor horeca en evenementen.  
• Evenementen als Full Color krijgen volop ruimte, omdat zij kleur geven aan onze 

samenleving en bijdragen bij aan de ontmoeting van mensen uit heel verschillende 
culturen. 

• In het stadspark zijn in de zomer regelmatig muziekevenementen.  
• De gemeente maakt het stadspark tot een park voor iedereen.   
 

“De gemeente beschermt  
bijzonder erfgoed, zoals 

waardevolle en 
karakteristieke 

gebouwen, interieurs en 
landschapselementen. 
De gemeente betrekt 

inwoners en relevante 
organisaties hierbij.” 
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“Kampen is beschikbaar 
als pilotgemeente voor 

de proef met legale 
productie van wiet.” 

VEILIGHEID: ZACHT ALS HET KAN, HARD ALS HET MOET 
Kampen kan alleen een open samenleving zijn, als het er veilig is en de bewoners zich veilig 
voelen. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. Inwoners moeten zich veilig weten, thuis, op 
straat en in het uitgaansleven. GroenLinks zet in op het voorkómen van criminaliteit. De 
gemeente ziet toe op een veilige inrichting van de openbare ruimte. Inwoners dragen zelf bij 
door een veilige omgeving te creëren. Veiligheid en leefbaarheid zijn gebaat bij een 
consequent en krachtig optreden tegen criminaliteit en overtredingen. Politie en 
toezichthouders werken daarbij samen met bijvoorbeeld hulpverleners, horeca en 
woningbouwverenigingen, maken heldere afspraken en handhaven deze. De gemeente 
heeft hierin de regie. 
 
Inzetten op preventie 
Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet in op het voorkomen van onveiligheid. Om 
criminaliteit te voorkomen moeten oorzaken aangepakt worden. Preventie van criminaliteit 
is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, politie, justitie, ondernemers, 
ouders, jongeren, school en jeugdzorg. Rond de jaarwisseling wordt steeds zwaarder 
vuurwerk afgestoken. Hierdoor neemt de overlast toe en de veiligheid af. Bovendien worden 
stoffen de lucht ingeschoten die slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Dat moet 
veranderen.  
• Voor elke wijk is een wijkveiligheidsplan. De gemeente signaleert samen met bewoners, 

politie, instellingen en bedrijven onveilige punten en zoekt naar oplossingen. 
• De gemeente houdt bij de inrichting van wijken rekening met de aanrijroutes van 

hulpdiensten. 
• Met ondernemers maakt de gemeente afspraken over veilig uitgaan, veilig ondernemen 

en het tegengaan van overlast. De gemeente houdt rekening met de belangen van 
buurtbewoners.  

• De gemeente zet in op brandpreventie. Inwoners en ondernemers krijgen voorlichting 
over wat te doen bij branden en calamiteiten en hoe deze te voorkomen. 

• Tegengaan van alcohol- en drugsmisbruik, vooral door jongeren, is speerpunt van de 
gemeente. Samen met ouders stelt de gemeente een actieplan op.  

• De gemeente maakt zich sterk voor snelle bemiddeling bij buurtproblemen. Hiervoor 
kunnen buurtgenoten bij conflicten of problemen een beroep doen op de 
buurtbemiddelaar. 

• De coffeeshop blijft en de aanvoer wordt gereguleerd. Daarmee houdt de gemeente 
daarmee zicht op middelengebruik, verslavingsproblematiek en de kwaliteit van het 
aanbod.  

• Kampen is beschikbaar als pilotgemeente voor de proef met legale productie van wiet. 
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• In afwachting van nieuwe landelijke regels beperkt Kampen de tijden en plaatsen waar 
knal- en siervuurwerk en carbid mogen worden afgestoken op oudjaarsdag. Dit 
voorkomt de toenemende overlast en risico’s voor mensen, dieren en het milieu.  

 
Waar nodig repressie 
Bij overtreding van regels en afspraken wordt gehandhaafd en waar nodig gestraft.  
• De gemeente heeft voldoende toezichthouders en houdt toezicht op de vastgestelde 

regels.  
• De handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol, tabak en drugs heeft 

prioriteit.  
• De gemeente grijpt in bij het dumpen van afval. 
 
DE WERELD HOUDT NIET OP IN KAMPEN 
De wereld stopt niet bij de gemeentegrens van Kampen. GroenLinks vindt het belangrijk dat 
de gemeente een steentje bijdraagt aan een eerlijke en duurzame wereld en zich  
medeverantwoordelijk voelt voor de wereld en al haar bewoners. Denk mondiaal, handel 
lokaal. Op specifieke terreinen wordt regionale samenwerking gezocht. 

We denken niet alleen aan onszelf 
Er is maar één aarde. Daarom is het belangrijk dat we doen wat we kunnen om die aarde 
leefbaar te houden, hier en op andere plekken in de wereld, nu en voor de generaties na 
ons.  
• De gemeente koopt al haar producten, diensten en werk duurzaam, diervriendelijk en 

Fairtrade in. De gemeente wordt een Global Goals-gemeente en draagt samen met 
inwoners, bedrijven, organisaties en lokale teams bij aan duurzame consumptie en 
productie, efficiënt watergebruik en aan het terugdringen van ongelijkheid.  

• Stedenbanden hebben meerwaarde voor de inwoners van Kampen en voor de 
partnergemeente. Het doel van stedenbanden is helder en wordt regelmatig getoetst.  

 
Regionale samenwerking 
GroenLinks kiest voor regionale samenwerking, als dit bijdraagt aan de kwaliteit van de 
dienstverlening door de gemeente en aan de kwaliteit van de leefomgeving.  

“De gemeente koopt al 
haar producten, diensten 

en werk duurzaam, 
diervriendelijk en 

Fairtrade in.  
De gemeente wordt een 
Global Goals-gemeente.” 
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• De gemeente zoekt samenwerking met de regio en blijft toch dicht bij de eigen inwoners.  
• Een deel van de taken voor de gemeente maakt samenwerking met de regiogemeenten 

noodzakelijk of wenselijk. Bij samenwerking met private partijen, met andere gemeenten 
en in gemeenschappelijke regelingen houdt de Gemeenteraad zeggenschap over 
resultaten en financiën.  

• Regionale samenwerking en sponsoring zijn essentieel.  
• Kampen benut Europese fondsen optimaal voor de uitvoering van gemeentelijk en 

regionaal beleid. 
• De gemeente werkt samen met buurgemeenten en provincies bij ontwikkelingen in de 

regio die de kwaliteit van de leefomgeving versterken of bedreigen. 
 

HET GEMEENTEHUIS 
Een open gemeente is er voor haar inwoners. Dat gaat om meer dan eens in de vier jaar 
stemmen. De gemeente wordt steeds meer faciliterend in plaats van ‘alles-zelf-bedenkend’ 
en deelt steeds meer taken en verantwoordelijkheden met inwoners. Voor GroenLinks staan 
daarbij de belangen van inwoners voorop: het gaat om wat (groepen) inwoners kunnen en 
willen, niet om wat het gemeentebestuur wil. Inwoners moeten van meet af aan kunnen 
meepraten over hun woonomgeving en dan ook daadwerkelijk invloed hebben: 
‘beginspraak’. Samen met inwoners wil GroenLinks zoeken naar goede vorm voor zulke 
beginspraak.  
 
Klantvriendelijke dienstverlening 
Bereikbaarheid en goede dienstverlening zijn van groot belang voor inwoners. Daarom 
hecht GroenLinks eraan, dat de gemeentelijke organisatie klantvriendelijk en open is.  
• Inwoners zijn tevreden over de diensten die andere instellingen voor de gemeente 

leveren, zoals leerlingenvervoer en thuiszorg.  
• De gemeente komt ook buiten; de medewerkers doen ‘veldwerk’ en weten wat er leeft in 

Kampen.  

• Iedereen heeft gemakkelijk toegang tot gemeentelijke informatie over de gemeentelijke 
dienstverlening. De informatie is vraaggericht en gemakkelijk vindbaar.  

• De gemeente biedt dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan. Mensen die behoefte 
hebben aan rechtstreeks contact en/of niet om kunnen gaan met de digitale 
dienstverlening, blijven we natuurlijk helpen aan het loket. 

“Iedereen heeft 
gemakkelijk toegang tot 
gemeentelijke informatie 

over de gemeentelijke 
dienstverlening. De 

informatie is 
vraaggericht en 

gemakkelijk vindbaar.” 
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• De gemeente stelt de gegevens die zij verzamelt beschikbaar als open data, die niet te 
herleiden zijn tot personen. Zo krijgen inwoners en bedrijven de kans om innovatieve 
toepassingen te ontwikkelen met overheidsdata. 

• Nieuwe inwoners krijgen een welkomstpakket dat hen wegwijs maakt in Kampen. 
• In het belang van de inwoners zorgt de gemeente voor tevreden en betrokken 

ambtenaren en een goede werkomgeving. Hiertoe komt er een driejaarlijks 
tevredenheidonderzoek. 

• Efficiency en kwaliteit zijn bij alle gemeentelijke diensten uitgangspunt.  
• De gemeente is uitstekend bereikbaar voor inwoners.  

De gemeente verandert: inwoners aan zet  
Inwoners kunnen van het begin af aan meepraten over belangrijke beslissingen in hun 
woonomgeving: ‘beginspraak’. Er is een goede balans tussen de verschillende belangen van 
inwoners, bedrijven en de gemeente. De gemeente denkt mee, maakt gebruik van de kennis 
die aanwezig is in de gemeente en zorgt ervoor dat regelgeving en bureaucratie niet in de 
weg staan van duurzame initiatieven. 
• De gemeente werkt met ‘Beginspraak’; plannen beginnen bij inwoners of de gemeente 

betrekt inwoners zo snel mogelijk.  
• Om zo veel mogelijk mensen actief te betrekken experimenteert de gemeente met 

verschillende manieren van inspraak. 
• De gemeente maakt openbaar welke plannen en ideeën inwoners en organisaties 

hebben ingediend en wat de gemeente daarmee heeft gedaan.  
• Inwoners hebben de mogelijkheid om punten op de agenda van de gemeenteraad te 

zetten door middel van een ‘burgerinitiatief’. De gemeente wijst hier actief op.  
• De gemeente ontwikkelt nieuwe ideeën samen met inwoners. Meepraten en invloed 

uitoefenen begint in de wijken.  
• De gemeente ondersteunt adequaat wat inwoners ondernemen in vrijwilligerswerk, 

wijkopbouw en burgerinitiatieven.  
 
  

“De gemeente ontwikkelt 
nieuwe ideeën samen 

met inwoners. 
Meepraten en invloed 

uitoefenen begint in de 
wijken. 

De gemeente werkt met 
‘Beginspraak’.” 
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Transparant en integer bestuur 
De gemeenteraad en het college moeten zich gedragen zoals past bij hun functie; integer en 
transparant en wars van (de schijn van) belangenverstrengeling.  
• Het vertrouwen in de democratie gaat de gemeente aan het hart. De gemeente zet zich 

ervoor in het vertrouwen in de politiek te vergroten. Raads- en collegeleden zijn zich 
bewust van hun voorbeeldfunctie. 

• Openheid en betrouwbaarheid zijn vanzelfsprekend voor raads- en collegeleden en 
ambtenaren. Hetzelfde verwachten we ook van de partners waarmee de gemeente 
zaken doet. Dit betekent: benoemen in plaats van verbloemen, problemen erkennen en 
niets toedekken, open en eerlijk handelen, zaken openbaar maken en zorgvuldig 
omgaan met vertrouwelijke informatie. 

• Raad, college en ambtelijke organisatie laten in ieder geval één keer in een raadsperiode 
de integriteit doorlichten en bespreken de uitkomsten van dat onderzoek in de raad. 

• De gemeente informeert de bewoners over wat er in een jaar is bereikt en wat dat heeft 
gekost. De gemeente is open en transparant in (financieel) beleid; verantwoording 
afleggen is normaal.  

• Afspraken met projectontwikkelaars zijn transparant en altijd voorzien van een deadline.  
• Er komt een openbaar subsidieregister, waarin staat wie subsidie van de gemeente 

ontvangt, hoeveel en voor welke prestatie.  
• De gemeente Kampen is helder in waar ze voor staat, wat ze haar inwoners en 

ondernemers kan bieden en wat ze van hen verlangt. Voor iedereen is volstrekt duidelijk 
wat in Kampen wel en niet mag. 

• GroenLinks is voor een transparante gemeente die open is over afspraken met 
projectontwikkelaars, makelaars en bouwondernemingen. De gemeente koppelt 
termijnen aan de afspraken. Wanneer de termijn is verstreken, vervallen de afspraken.  

 
Bescherming persoonsgegevens 
GroenLinks vindt dat privacy het uitgangspunt moet zijn bij het verzamelen en beheren van 
persoonsgegevens. 
• De inwoners van Kampen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente alleen in 

uitzonderlijke situaties hun privacy schendt. De gemeente stelt een gegevensbeschermer 
aan. 

• Vrijheidsbeperkende en privacy schendende maatregelen zijn toelaatbaar als niets 
anders werkt. De gemeente past cameratoezicht, mosquito’s, preventief fouilleren, 
gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden alleen onder strenge voorwaarden 
toe en alleen in situaties waarin niets anders helpt. 

  

“GroenLinks vindt dat 
privacy het uitgangspunt 

moet zijn bij het 
verzamelen en beheren 
van persoonsgegevens.” 
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 4. FINANCIËN 
 
DUURZAAM FINANCIEEL BELEID 
GroenLinks is voorstander van een duurzaam financieel beleid. Uitgaven en inkomsten 
moeten met elkaar in evenwicht zijn. De gemeentelijke begroting bestaat voor een groot 
deel uit financiering door het rijk en voor een kleiner deel uit de opbrengsten van 
gemeentelijke belastingen en heffingen. De financiering vanuit het rijk is maar voor een 
beperkt deel naar eigen inzicht te besteden. Toch valt er ook in de gemeente wel degelijk iets 
te kiezen.  
 
sociaal, groen en eerlijk  
Een gemeente is geen bedrijf. Financiële keuzes van de gemeenteraad dienen een algemeen 
belang. De uitgaven moeten goed zijn voor alle inwoners, goed zijn voor de leefomgeving en 
controleerbaar zijn. Voor de inkomsten zijn twee uitgangspunten belangrijk: de vervuiler 
betaalt en wie meer heeft, kan ook meer bijdragen. Bij de inkomsten en de uitgaven kijken 
we verder dan tot 2022. 
 
• In goede tijden wordt geld gereserveerd voor slechtere tijden.  
• We verwachten de komende jaren nog diverse financiële tegenvallers. Die rekening mag 

niet doorgeschoven worden.  
• Voor infrastructuur en vastgoed reserveert de gemeente ten behoeve van groot 

onderhoud en vervanging. Dat voorkomt grote eenmalige uitgaven. 
• Geen mens ‘valt tussen wal en schip’. Er wordt niet bezuinigd op noodzakelijke uitgaven 

voor goede zorg en begeleiding. 
• Er moet meer geld beschikbaar komen voor duurzame werkgelegenheid, openbaar 

vervoer, energiebesparing, zorg en cultuur. 
• De gemeente moet geen grootgrondbezitter zijn. Gronden waar geen bouwplannen voor 

zijn worden verkocht. Ook voor gebouwen geldt dat de gemeente deze alleen in 
eigendom houdt als ze nodig zijn voor gemeentelijke organisaties. De gemeente stoot 
overige gebouwen af, waarbij aandacht is voor behoud van erfgoed en energiebesparing. 

• Aandelen Vitens en Enexis worden verkocht. De opbrengst gaat in een fonds voor water- 
en energiebesparende maatregelen. 

  

“Er moet meer geld 
beschikbaar komen voor 

duurzame 
werkgelegenheid, 
openbaar vervoer, 

energiebesparing, zorg 
en cultuur. 

De gemeente moet geen 
grootgrondbezitter zijn.” 
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