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Mijn naam is Nieke Jansen. Ik zit in de gemeenteraad voor GroenLinks. 
Dat is een politieke partij.

In deze folder leg ik uit wat de gemeenteraad is. Ik vertel ook wat 
kiezen of stemmen is en hoe dat gaat. 

Ik leg uit wat wij belangrijk vinden voor kinderen, voor mensen die 
geen werk hebben, voor mensen die arm zijn en voor oudere mensen.

Ik kies voor GroenLinks, want ik vind dat de beste partij. Jij ook? 
Stem dan ook GroenLinks. Op woensdag 21 maart 2018.

Nieke Jansen 
- Lijsttrekker van GroenLinks Kampen
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een politieke partij
Je kunt stemmen op een politieke partij. Een politieke partij is een 
groep mensen met ideeën en plannen voor Nederland en voor
Kampen. In Kampen doen 9 politieke partijen mee aan de verkiezingen. 

de gemeenteraad
De gemeenteraad is de baas in de gemeente. Op 21 maart kiezen we de 
nieuwe gemeenteraad van Kampen. De gemeenteraad neemt besluiten 
over plannen voor Kampen. Die plannen kunnen gaan over sport, een 
school, de natuur, de zorg, taxi’s, fietspaden of een speeltuin in de 
buurt. 
De gemeenteraad in Kampen heeft 31 leden. Behalve de gemeenteraad 
is er een bestuur. Het bestuur bestaat uit de wethouders en de 
burgemeester.

wie mogen stemmen?
Het kiezen van een nieuwe gemeenteraad heet stemmen. Je mag 
stemmen als je achttien jaar of ouder bent. Per post krijg je een 
stemkaart. Op de stemkaart staat waar je mag gaan stemmen en 
wanneer je kunt stemmen. De stemkaart moet je meenemen als je 
gaat stemmen. Ook moet je je ID-kaart of paspoort meenemen.

na de verkiezingen
Na de verkiezingen worden de stemmen geteld. De partij met de 
meeste stemmen krijgt de meeste leden in de gemeenteraad.
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de gemeente Kampen
De gemeente Kampen bestaat uit Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, 
’s-Heerenbroek, Kamperveen, Wilsum en Zalk. 
GroenLinks wil dat het fijn is om in de gemeente Kampen te wonen. 
Zo fijn dat mensen er willen blijven wonen. Voor kinderen, jongeren en 
ouderen moet er voldoende te doen en te beleven zijn in Kampen.

verkiezingsprogramma
Wil je weten op wie je moet stemmen? Lees dan de 
verkiezingsprogramma’s. Elke partij heeft een verkiezingsprogramma. 
In het verkiezingsprogramma staat wat de partij belangrijk vindt voor 
Kampen.

GroenLinks
GroenLinks is een politieke partij. Wil je weten wat GroenLinks 
belangrijk vindt voor Kampen? Dat staat op de volgende bladzijden.
Wij hebben geprobeerd dit zo op te schrijven, dat iedereen het kan 
begrijpen.
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werk in Kampen
Werken is belangrijk. Met betaald werk kun je geld verdienen om 
dingen te betalen. Als je geen betaald werk kunt vinden kun je ook 
vrijwilligerswerk gaan doen. Dat is allemaal werk.
Werken geeft je het gevoel dat je er bij hoort en je krijgt waardering.
Je kunt iets betekenen voor andere mensen. GroenLinks wil dat de 
gemeente mensen helpt bij het vinden van werk. Voor mensen met 
een beperking moeten er genoeg aangepaste werkplekken zijn. Want 
iedereen wil graag meedoen. 

samen leven
In Kampen wonen wel 55 duizend mensen! Alle mensen zijn 
verschillend. Ze zien er verschillend uit, ze houden van verschillende 
dingen en ze denken en geloven en doen heel verschillend. Iedereen is 
mooi anders. 
Iedereen moet ruimte krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen. 
Iedereen moet kunnen leven zoals hij of zij dat wil. Het is wel belangrijk 
dat we dan rekening houden met elkaar. Respect!
GroenLinks wil dat alle mensen in Kampen fijn kunnen wonen en leven.
GroenLinks wil dat iedere stem gehoord wordt, ook die van jou!
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armoede in Kampen
Ook in Kampen zijn arme mensen. GroenLinks wil dat arme mensen 
minder arm worden. Iedereen moet elke dag goed en gezond kunnen 
eten. Kinderen kunnen er niets aan doen dat hun ouders arm zijn. 
Kinderen van arme ouders moeten daarom geholpen worden.

wonen in Kampen
Fijn wonen is voor iedereen belangrijk. GroenLinks vindt dat er genoeg 
huizen moeten zijn voor iedereen. Voor jonge en oude mensen en voor 
gezinnen. En aangepaste huizen voor oude mensen en mensen met 
een beperking.

vervoer in Kampen
Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen.
Als ze met de auto naar school worden gebracht is er een speciale 
parkeerplaats. GroenLinks vindt de bus en de trein heel erg belangrijk. 
De bussen moeten blijven rijden in Kampen, ook naar de treinstations.
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vrije tijd in Kampen
Mensen in Kampen moeten ook leuke dingen kunnen doen.
Sporten en bewegen is gezond en gezellig. Daarom wil GroenLinks dat 
er genoeg mogelijkheden zijn om te sporten in Kampen.

Het is ook fijn als  mensen elkaar kunnen ontmoeten, mooie dingen 
kunnen zien en plezier kunnen hebben. Dat kan in de Stadsgehoorzaal 
en bij heel veel verenigingen. Leren tekenen of gitaar spelen is ook 
mooi. Dat kan bij Quintus. In de bibliotheek kun je boeken lenen en 
kranten en tijdschriften lezen. GroenLinks vindt het ook belangrijk dat 
er leuke evenementen zijn in Kampen.

zorg in Kampen
Er zijn veel mensen die zorg nodig hebben. Oude mensen, mensen met 
een beperking en zieke mensen. GroenLinks vindt dat er voldoende 
goede zorg moet zijn in Kampen

Het is belangrijk dat verzorgers genoeg tijd hebben om hun werk te 
doen. En zij moeten een goed salaris krijgen voor hun werk.
Mensen met een beperking moeten  mee kunnen doen.
Je moet dus overal kunnen komen in straten, op scholen, in winkels en 
in het gemeentehuis.
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onderwijs in Kampen
Leren lezen en schrijven is belangrijk om mee te kunnen doen.
Lezen en schrijven is belangrijk voor jong en oud, Nederlander, 
buitenlander en vluchteling. Als je nog niet goed kunt lezen en 
schrijven, krijg je hulp om dat te leren.

natuur in Kampen
GroenLinks vindt dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. We zijn 
zuinig op de aarde als we ons afval opruimen. We zorgen ervoor dat 
er bloemen in de berm van de weg staan en spuiten niet met gif. We 
zorgen goed voor de natuur door in schone auto’s te gaan rijden. 
GroenLinks wil geen stallen waar honderden dieren tegelijk worden 
gehouden.

Voor de verwarming en de lampen in ons huis gebruiken we energie. 
Wij willen zuinig zijn met energie, want die raakt ooit op. En we maken 
nieuwe energie uit de zon en de wind en de bodem. Dat noemen we 
schone energie.
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de mooie gemeente Kampen
Kampen heeft een prachtig buitengebied en veel mooie huizen en 
kerken. Daar zijn we zuinig op! Dus bouwen we geen huizen in het 
buitengebied. En we zorgen heel goed voor de oude gebouwen.

inspraak in Kampen
Inwoners hebben vaak goede ideeën voor hun eigen buurt of stad. 
GroenLinks vindt het belangrijk om die plannen te horen en om te 
kijken of ze uitgevoerd kunnen worden. De gemeenteraad neemt 
besluiten over plannen. Mensen moeten kunnen zeggen wat ze van die 
plannen vinden. GroenLinks vindt inspraak erg belangrijk. 
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Dit gaat GroenLinks doen voor de inwoners van de gemeente Kampen:

1 We geven iedereen gelijke kansen. Winkels en bedrijven zijn goed 
toegankelijk. Alle mensen horen erbij en tellen mee.

2 Arme mensen helpen we. Iedereen moet genoeg geld krijgen om 
voor zichzelf te kunnen zorgen. Mensen met schulden krijgen goede 
hulp. 

3 Kinderen krijgen gelijke kansen. Alle kinderen moeten gelukkig 
kunnen zijn. Daarom zorgen we voor goede scholen. We geven extra 
hulp aan kinderen van arme ouders.

4 We willen goede zorg. Iedereen geeft zelf aan welke hulp hij nodig 
heeft en van wie hij hulp wil hebben. Als iemand hulp nodig heeft, 
moet hij snel hulp krijgen. Als je veel hulp nodig hebt, betaal je niet 
voor elke soort hulp extra geld. 

5 Er komen meer goedkope huizen en meer aangepaste woningen 
voor bijvoorbeeld oudere en gehandicapte mensen. We bouwen 
niet meer huizen dan we nodig hebben. We bouwen niet in groene 
gebieden.

Kies voor een sociaal,  groen en eerlijk Kampen! 
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6 We willen veel nieuwe bomen, struiken en bloemen in en buiten 
de stad. Mensen moeten daar allemaal van kunnen genieten. We 
geven mensen de ruimte om hun eigen buurt groener te maken.

7 Wij zorgen voor schone lucht en schone grond. We maken zoveel 
mogelijk gebruik van energie die niet opraakt: windenergie en 
zonnepanelen. We zorgen ervoor dat huizen zo min mogelijk energie 
gebruiken.

8 We houden onze omgeving schoon en zorgen voor minder afval. 
Je moet veilig en gemakkelijk kunnen fietsen en lopen. Er moeten 
genoeg treinen en bussen rijden, want we kunnen niet allemaal zelf 
met de auto.

9 Mensen in de politiek moeten eerlijk zijn. Samen maken we Kampen 
socialer, schoner en mooier. We vinden het belangrijk dat alle 
mensen zich hier thuis voelen.

10 Wij vinden een levendige stad het leukst. In een levendige stad zie je 
veel kunst, creativiteit en mooie gebouwen. Er is vaak iets te beleven 
voor Kampenaren en voor mensen die ergens anders wonen.

Kies voor een sociaal,  groen en eerlijk Kampen! 



KAMPEN

Wil je weten wat GroenLinks belangrijk vindt voor Kampen? 
Dat staat in deze folder. 

www.groenlinkskampen.nl

 Groenlinks Kampen

 @groenlinksKMPN

 GroenLinksKampen

 info@groenlinkskampen.nl

Als je vragen of reacties voor ons hebt, kun je ons een e-mail sturen.


