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Kampen beter maken
Ideeën voor een herstart
Langzaamaan worden de coronamaatregelen versoepeld die onze samenleving voor een groot
deel stil legden. Soms zijn de versoepelingen misschien kleine stapjes die niet meer dan
ademruimte lijken te geven. Andere geven de gelegenheid om alweer op te bouwen en te
herstellen.
Op het stadhuis maar ook in de rest van de Kamper samenleving wordt creatief nagedacht en
geëxperimenteerd. Dat is geweldig en verdiend een groot compliment!
Het leidt tot zaken die we anders gek zouden vinden maar nu gewoon kunnen: een blauwe lijn
in de Oudestraat, eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug. En natuurlijk leidt
dat tot discussie. Maar het is goed dat inwoners er iets van vinden, debat levert veelal weer
nieuwe ideeën op. Durf te proberen, kijk hoe het beter kan en ga aan de slag.
En die creativiteit hebben we in Kampen extra hard nodig. Want terwijl de rijksoverheid
miljarden uitdeelt, moeten we in Kampen vaststellen dat al voor de coronacrisis het geld op
was. Wij zullen moeten zoeken naar ideeën die geen of weinig geld kosten of die je door samen
te werken met burgers, verenigingen en lokale overheid wel kunt realiseren. In der
Beschränkung zeigt sich erst der Meister.
Met deze notitie willen wij als gemeenteraadsfractie van D66 Kampen een bijdrage leveren aan
die creatieve zoektocht. Het zijn ideeën die voortkomen uit onze sociaal liberale kijk op de
samenleving. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Als lokale
overheid moet je deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunen en
ruimte geven.
We hopen dat het college er mee aan de slag wil, en we nodigen andere fracties samen met ons
voorstellen te doen. Ook hopen maatschappelijke partijen verder te inspireren alleen of
gezamenlijk ideeën op te pakken of andere ideeën te bedenken. Want mogelijkheden en
creativiteit zijn schier eindeloos.
En wie weet zijn ideeën al opgepakt, al bedacht of onderzocht.
Deze notitie is uitdrukkelijk geen discussiestuk over de maatregelen voor de bestrijding van
het coronavirus. Wij zijn geen epidemiologen, noch virologen. Voor de virusbestrijding moeten
we varen op de wetenschap.
Deze ideeënnotitie gaat over wat we binnen de mogelijkheden van het landelijke coronabeleid
kunnen doen om leed te verzachten en schade weer te herstellen.
Hoe we kunnen we kampen weer opstarten en welke dingen hebben we geleerd die we moeten
verzilveren?
Zes thema’s om Kampen beter te maken.
Wij dagen iedereen uit om deze aan te vullen! Heb je ook ideeën, aanvullingen of suggesties
mail ons op info@d66kampen.nl of bezoek ons op Facebook @D66Kampen.
Gerben Wijnja
Fractievoorzitter D66 Kampen
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Nieuwe Economie
Door gedwongen sluiting zijn de horeca, sportscholen en beroepen waar men direct contact
heeft met klanten hard getroffen. Maar ook andere sectoren zijn in de intelligente lockdown
ernstig geraakt doordat klanten wegblijven. Denk bijvoorbeeld aan de retail.
Gelukkig voert de gemeente Kampen samen met ondernemers intensief gesprekken over
maatregelen om het leed te verzachten. Die oplossingsgerichtheid is goed en moeten we
vasthouden.

Minder regels
Corona dwingt de overheid tot het opleggen van meer regeltjes. Maar met zoveel nieuwe
regels moeten we ons de vraag stellen of er niet wat regels tijdelijk weg kunnen of flexibel
kunnen worden toegepast. Misschien een goede vraag maar zonder gemakkelijk antwoord. Dat
moet ons echter niet weerhouden op zoek te gaan naar een antwoord.
Wees bijvoorbeeld ruimhartig en flexibel in de omgang met het bestemmingsplan. Geef de
kans aan popup-ondernemingen zodat kappers etc. tijdelijk ruimtes kunnen gebruiken en
eenvoudiger binnen de gezondheidsregels kunnen werken.

Ruim baan om lokaal te winkelen
Kamper winkeliers trekken weer meer klandizie. Dat is fijn. Zoveel meer zelfs dat er geregeld
wachtrijen voor winkels ontstaan. Winkeliers kunnen zo onvoldoende profiteren van de
teruggekeerde bezoekers.
Door winkelbezoek uit te smeren in de tijd en ondernemers de mogelijkheid te geven het
gehele weekend hun deuren te openen, kunnen we de in de knel geraakte winkeliers
ondersteunen.
Wij weten als geen ander dat de zondagsopening zeer gevoelig ligt in de Kamper politiek.
Sommigen zullen vanwege religieuze motieven ook in deze crisisperiode tegenstander blijven
van verruiming. Andere fracties waren eerder tegen winkeltijdenverruiming uit bescherming
van de kleine ondernemers en hun personeel.
Nu echter nood groot is en we zien dat consumenten vluchten naar de webwinkel is een nieuwe
situatie ontstaan.
Het staande beleid is dat er koopzondagen mogelijk zijn bij grote evenementen. Echter deze
evenementen gaan de komende tijd niet door. Geef daarom voor de periode dat de
coronabeperkingen gelden, winkeliers de vrijheid het gehele weekend klanten te ontvangen.
Onderzoek of dit binnen de huidige verordening kan en kom zo nodig met een aangepaste
(tijdelijke) verordening.
Zo helpen we onze middenstanders, vermijden we drukte en geven we consumenten een
veilige uitnodigende winkelmogelijkheid.

Tiny Events
Geef ruim baan voor kleine evenementen. Geef bijvoorbeeld een winkelier die iets wil vieren
met zijn of haar klanten alle ruimte. Ook op zondag.
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Experimenteer met een IJsselboulevard
Burgemeester Koelewijn droomt al jaren openlijk over Kampen als Maastricht aan de IJssel.1
En terecht! Nu is het moment om het experiment aan te gaan. Experimenteer met een
IJsselkade als flaneerboulevard voor de hele zomer, elk weekend, of elke zondag. Met
natuurlijk de ruimte voor terrassen, bijkletsbankjes etc.

Arbeidsmigranten
Arbeidskrachten uit andere Europese lidstaten zijn cruciaal voor onze lokale economie. Denk
aan de tuinders in Koekoek. Er zijn echter zorgen om de verspreiding van het coronavirus
onder arbeidsmigranten, bijvoorbeeld vanwege gebrekkige huisvesting.
Gelukkig zijn er ook plannen voor betere locaties voor deze belangrijke groep werknemers. Ga
met de ondernemers op zoek naar versnelde uitvoering van deze plannen. Eventueel op
tijdelijke, experimentele basis. Dat levert nu een veilige omgeving op voor arbeidsmigranten en
ondernemers kunnen hun zaak draaiende houden. En met de opgedane kennis en ervaring kan
straks een definitieve oplossing gezocht worden.

1

https://www.destentor.nl/kampen/bort-koelewijn-droomt-nog-altijd-van-kampen-als-het-maastrichtaan-de-ijssel-dus-blijft-hij-burgemeester~a6d1ae58/
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Samenkomen
Naast het directe verdriet om geliefden die ziek worden en zelfs overlijden, is er veel leed
omdat we niet meer samen kunnen komen. Denk aan aan gelovigen die al sinds maart niet meer
fysiek bij elkaar kunnen komen.

Moderne Hagenpreken
Onze geloofsgemeenschappen hebben sinds maart geen diensten meer kunnen houden met
elkaar. Dat is ingrijpend en verdrietig en historisch ongekend. Zelfs tijdens oorlogen bleven
kerken open.
Maak daarom zo snel mogelijk een gelegenheid dat gelovigen in de open lucht bij elkaar kunnen
komen.
Natuurlijk is het belangrijk de gezondheidsrichtlijnen strikt te hanteren. Zo zorgt zingen (ook in
de open lucht) mogelijk voor extra risico’s. Gebruik het stadspark, sportterreinen en hun
tribunes. En laten we daarbij -in de diversiteit- samenwerken. Dus niet elke denominatie zijn
eigen openluchtkerk. Verdeel de tijd van vrijdag tot en met zondag. Doe het samen.

Bootcamp Areas
Sporten in de openbare ruimte is populair. Maak het sportscholen makkelijker door plekken
aan te wijzen waar zij kunnen sporten.

Tijdelijk Universeel Verenigingsgebouw
Kampen kent een sterk verenigingsleven. Niet elke vereniging heeft een ruim gebouw om
conform de richtlijnen bijeen te komen. Ook kan niet alles in de buitenlucht.
Maak daarom een groot gebouw beschikbaar als tijdelijk universeel verenigingsgebouw.
Mogelijk is de Bovenkerk hier geschikt voor.

Bijkletsbankjes
Terecht heeft de horeca meer ruimte gekregen voor terrassen. Kom echter ook met bankjes
waar mensen veilig kunnen zitten, kunnen kletsen en naar anderen kunnen kijken. Ook zonder
consumptie.
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Cultuur
De culturele instellingen in Kampen zitten in zwaar weer en onze inwoners moeten
muziekoptredens en theater ontberen. Daarnaast blijft erfgoed ongebruikt met alle gevolgen
van dien.

ParkTheater
Onze Stadsgehoorzaal mag dan weer open, echter niet meer met de bezoekersaantallen die het
financieel duurzaam maken. Laten we zoeken naar nieuwe plekken en nieuwe manieren om wel
samen van muziek, theater en dans te genieten. Maak een Parktheater in de openlucht. Hoe
mooi zou dat wel niet passen in ons stadspark!
Sluit daarbij aan bij andere initiatieven. De openluchtmoskee van vrijdagmiddag, kan vrijdagen zaterdagavond dienen als theater en zondag weer als kerk.

Steun de Bruine vloot
De Kamper bruine vloot van historische zeilschepen is zwaar getroffen nu men net in het
zomervaarseizoen geen passagiers meer mag vervoeren. Dat is niet alleen een enorme strop
voor de ondernemers, maar zou bij eventueel faillissement betekenen dat schepen hun
goedkeuringscertificaten verliezen en definitief uit de vaart worden genomen2. Zo zal Kampen
het sfeer- en beeldbepalende varend erfgoed verliezen.
Kom daarom schippers tegemoet met korting of kwijtschelding van havengelden. Laten we bij
de rijksoverheid pleiten voor het behoud van de certificaten.
D66 Kampen heeft al contact gezocht met de eigen tweedekamerfractie, en mogelijk doen
andere partijen dit ook. We zouden als Kamper politiek gezamenlijk aandacht kunnen vragen
voor dit probleem.

Geen Parkeermeters maar Toegangskaarten
Eigenlijk wordt de muziektent op de Nieuwe Markt zelden gebruikt waarvoor hij bedoeld was:
muziek ten gehore brengen! Nu concerten in de stadsgehoorzaal enkel met kleine
bezoekersaantallen mogelijk zijn, biedt de muziektent aanvullende mogelijkheden. Geef de
exploitatie in handen van de Stadsgehoorzaal en biedt hun de mogelijkheden entree te heffen
voor de Nieuwe Markt.

2

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/08/historische-vloot-dreigt-door-corona-te-kapseizen-a3999076
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Zomervakantie in Kampen
Veel is nog onzeker over de aankomende zomervakantieperiode. Waar kun je vakantie vieren,
en wat zijn dan de mogelijkheden? Veel inwoners zullen de keuze maken om niet weg te gaan of
blijven gedwongen thuis. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Kampen een heerlijke zomer
kan beleven?

Snel Meer Stadsstranden
De afgelopen jaren hebben de inwoners van Kampen de oevers van de IJssel ontdekt. En ook de
gemeente is daarop langzaam gaan verkennen hoe recreëren aan de IJssel op een goede manier
mogelijk is.
Er zijn meer (tijdelijke) stranden nodig om te zorgen dat onze inwoners op gepaste afstand van
elkaar kunnen recreëren. Maak van de gelegenheid gebruik om te experimenteren met
locaties. Bij Seveningen aan de IJssel, in het Gat van Seveningen, het strandje aan de Van
Diggelenkade, bij de nieuwe sluis aan het Reevediep en ook elders in de gemeente.
De ervaringen die we zo opdoen, kunnen we gebruiken om later definitieve stadsstranden in te
richten.
Belangrijk is dat we bezoekers helpen het strand schoon te houden door ruime
afvalvoorzieningen die tijdig worden geleegd.
Deventer heeft goede ervaringen met een beheerd stadsstrand. Overweeg daarom de
exploitatie van strandhoreca toe te staan. Zo zou je Camping Seveningen een deel van de
verloren omzet kunnen laten goedmaken door de exploitatie van een tijdelijk strand. Ter
financiering moeten we toegangsprijzen of betaald parkeren niet uitsluiten.

Picknicken in het park
Het historische Stadspark van Kampen is een geweldig plek om van een zomerdag te genieten.
Laten we ervoor zorgen dat inwoners daar veilig kunnen verblijven. Andere steden van New
York tot Rotterdam tot Gorinchem hebben met cirkels de ligweides gemarkeerd zodat
bezoekers veilig een plekje kunnen vinden om te liggen of te picknicken.3
Met de cirkels markeer je het park als recreatiegebied. Het nodigt uit: zoek ook een cirkeltje.
Maar stimuleert mensen tevens om zich aan de richtlijnen te houden (nudging4) en elkaar aan
te spreken op gedrag.
Grote delen van het stadspark zijn nu vooral een hondenpoepveldje. Handhaving van de
hondenpoepopruimplicht wordt daarmee een noodzaak. Die handhaving kan samengaan met
de handhaving van de coronamaatregelen. En vraagt daarbij om communicatieinzet om de
boodschap over te brengen die eigenlijk vanzelfsprekend is.

3

https://www.ad.nl/den-haag/den-haag-volgt-aanpak-new-york-cirkels-op-het-gras-in-zuiderpark-omafstand-te-houden~a6c880e4/?cb=137f15fb5cb1deca1da7010133deec95
4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nudging
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Klaar voor de toekomst
We lijken in de Nederland grip te krijgen op de verspreiding van het coronavirus, maar de
coronapandemie is niet voorbij. Een tweede golf is verre van uitgesloten. In dat geval zullen
ook weer beperkende maatregelen opgelegd doen.
De eerste besmettingsgolf en de daaropvolgende maatregelen kwamen onverwacht. Nu
kunnen we ons voorbereiden: wat hebben we geleerd van de ziektegolf in maart/april? Wat
zouden we kunnen doen in de voorbereiding van een eventuele tweede covidgolf in het najaar?
In de bestrijding, maar ook in het verzachten van last, overlast en eenzaamheid.

Een Stad die Gezond Maakt
Een gezonde levensstijl beperkt de coronarisico’s. Ook komen er steeds meer signalen dat
luchtvervuiling bijdraagt aan verspreiding van het coronavirus.
Laten we daarom ruim baan geven voor fietsers en wandelaars en onze stad inrichten op
bewegen. Richt fietsstraten in.
En waarom moeten de fietsers die groen en gezond en zonder luchtvervuiling door stad rijden,
een knopje indrukken om te vragen of ze mogen oversteken? Zet het licht voor de fiets
vaker, langer of standaard op groen. Denk aan de fietsers die van de Stadsbrug de stad in
fietsen.

Schoolzones
Ouders van basisschoolleerlingen wordt nu gevraagd afstand te houden en kinderen niet meer
in school te brengen. Ondersteun hen hierbij door het snel veiliger maken voor kinderen om
zelf naar school te fietsen of te lopen. Kom met (tijdelijke) schoolzones.

Voorkom Ondermijning
Landelijke zien autoriteiten het risico dat ondernemers die in de financieel in de knel komen,
worden benaderd door ‘behulpzame’ criminelen. Als ondernemer kun je maar een keer nee
zeggen. Werk samen met RIEC om ondermijning juist nu te voorkomen.

De economie aanduwen in de goede richting
Er komen zware economische tijden aan. Hoe kunnen we in onze gemeente die economische
pijn verzachten?
Bij de vorige crisis viel landelijk de woningbouw volledig stil. Laten we nu zorgen dat de
voorziene investeringsplannen klaar staan om uitgevoerd te worden: woningbouw en inzetten
op verduurzaming.
Staan we klaar om mensen die hun baan verliezen snel te helpen naar een nieuwe baan?
En zorg dat Kampen beschikt over het allerbeste internet.

9

Vraag het Jongeren
Jongeren worden gelukkig zelden ernstig ziek door coronavirus. Toch worden ook zij zwaar
getroffen door deze crisis. Je zou je loopbaan maar beginnen aan de vooravond van mogelijk de
grootste economische teruggang ooit.
Niet naar school gaan, of thuis werken en je vrienden niet kunnen ontmoeten, kan voor
eenzaamheid zorgen. Zeker voor hen die zelfstandig wonen.
Het kabinet heeft de jongeren opgeroepen hun ideeën te delen en gemeenten gevraagd dat
proces te ondersteunen. Ga daarom als gemeente actief in gesprek met de jeugd van Kampen
met de vraag wat hun ideeën zijn om Kampen beter te maken. Gebruik de digitale media
hiervoor.
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Verzilveren
Kom als college dit najaar met een nota over hoe we als gemeente de geleerde lessen kunnen
verzilveren. Want in alle zorgen en verdriet hebben we ook veel ervaringen opgedaan, zaken
die de moeite waard zijn om te behouden.

Gemeentelijke organisatie
Veel organisaties hebben in sneltreinvaart geleerd op een nieuwe manier samen te werken.
Ook de gemeente Kampen. Digitaal samenwerken maar vooral ook de doortastendheid,
creativiteit en leiderschap moeten we behouden.
Op welke nieuwe manieren leggen we contact met onze inwoners en zij met de gemeente? Hoe
zorgen we voor digitale inspraak?

Inrichten van de stad
De Kamper experimenten zullen belangrijke inzichten opleveren voor de inrichting van onze
gemeente.
Hierboven bespraken we al dat je de gemeente zo kunt inrichten dat het uitnodigt tot bewegen.
Maar ook op andere terreinen zien we nieuwe inzichten. Wat betekent meer
afstandsonderwijs bijvoorbeeld voor de bouw en het verbouwproces van een nieuw
Ichthuscollege?

11

