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wel! 

Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen. 

Verkiezingsprogramma D66 Kampen 2022 - 2026 



 2 

  



 3 

Inhoudsopgave 

Werken en ondernemen ............................................................................................................................ 6 
Wat is er aan de hand? ................................................................................................................................. 6 
Wat D66 wil doen ........................................................................................................................................... 7 

Lokale economie ....................................................................................................................................... 8 
Regionale Haven ........................................................................................................................................ 8 
Stedelijke kracht ........................................................................................................................................ 8 
Winkels ......................................................................................................................................................... 9 
Onderwijs, ondernemers en overheid .................................................................................................. 9 
Bedrijfsterreinen ...................................................................................................................................... 10 
Nieuw ondernemerschap ...................................................................................................................... 10 
Ondernemersdesk ................................................................................................................................... 11 
Europa en verder ..................................................................................................................................... 11 
Creatief Ondernemerschap .................................................................................................................. 11 

Onderwijs ................................................................................................................................................... 12 
Wat is er aan de hand ................................................................................................................................. 12 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 12 

Alles in één scholen ................................................................................................................................ 13 
Gemeente als aanjager .......................................................................................................................... 13 
Iedereen veilig op de fiets ..................................................................................................................... 14 

Wonen ........................................................................................................................................................ 15 
Wat is er aan de hand? ............................................................................................................................... 15 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 15 

De stad en de kernen ............................................................................................................................. 16 
Herverkavelen .......................................................................................................................................... 16 
Moderne woonvragen ............................................................................................................................ 17 
Stedelijke kracht benutten .................................................................................................................... 17 
Generaties blijven meedoen ................................................................................................................. 18 
Zichtbare monumenten .......................................................................................................................... 18 
Leefbare openbare ruimte .................................................................................................................... 19 
Groen is koel ............................................................................................................................................. 19 
Huisvesting Arbeidsmigranten ............................................................................................................. 20 

Zorg ............................................................................................................................................................ 21 
Wat is er aan de hand? ............................................................................................................................... 21 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 21 

Leefbare wijk is een gezonde wijk ...................................................................................................... 22 
Meerjarenaanpak corona ....................................................................................................................... 22 
Generatie met elkaar verbinden .......................................................................................................... 22 
Denken vanuit talenten .......................................................................................................................... 22 
Een rookvrije generatie .......................................................................................................................... 23 
Topsport en talenten .............................................................................................................................. 23 
Iedereen kan werken aan gezondheid ............................................................................................... 23 
Zijn wie je bent ......................................................................................................................................... 24 
Tegen armoede en schulden ................................................................................................................ 24 

  



 4 

Verduurzaming en Klimaat ...................................................................................................................... 26 
Wat is er aan de hand? ............................................................................................................................... 26 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 27 

Geef het goede voorbeeld .................................................................................................................... 27 
Sociaal ........................................................................................................................................................ 27 
Innovatie .................................................................................................................................................... 28 
Meeprofiteren .......................................................................................................................................... 28 
Inpassen in landschap ............................................................................................................................ 28 
Verduurzaming woningen ..................................................................................................................... 29 
Warmtevisie .............................................................................................................................................. 29 
Aardwarmte .............................................................................................................................................. 30 
Klimaatadaptatie ...................................................................................................................................... 30 
Stadsstranden .......................................................................................................................................... 30 

Vrij zijn ........................................................................................................................................................ 32 
Wat is er aan de hand ................................................................................................................................. 32 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 32 

Vrijheid betekent mee kunnen doen ................................................................................................... 33 
Tegen discriminatie ................................................................................................................................ 33 
Jouw gegevens zijn veilig ..................................................................................................................... 33 

Verkeer en Vervoer .................................................................................................................................. 34 
Was is er aan de hand? .............................................................................................................................. 34 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 34 

De fiets centraal ...................................................................................................................................... 35 
Veilig naar school .................................................................................................................................... 35 
Lelystad Airport en N50 ......................................................................................................................... 36 
Verkeersplan ............................................................................................................................................ 37 

Cultuur, sport, vrije tijd ............................................................................................................................ 38 
Wat is er aan de hand? ............................................................................................................................... 38 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 38 

Sporten voor iedereen ........................................................................................................................... 38 
Beweeglijke stad ..................................................................................................................................... 39 
Sterke culturele basis ............................................................................................................................. 39 
Cultuur geeft smoel ................................................................................................................................ 40 
Cultuur en zorg ........................................................................................................................................ 40 
Toerisme .................................................................................................................................................... 40 
Tradities behouden ................................................................................................................................. 40 
Religieus erfgoed .................................................................................................................................... 41 
Tiny events ............................................................................................................................................... 41 
Gezamenlijk verenigingsgebouw ......................................................................................................... 41 

  



 5 

Veiligheid ................................................................................................................................................... 42 
Wat is er aan de hand? ............................................................................................................................... 42 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 42 

Het begint bij voorkomen ...................................................................................................................... 42 
Overlast ..................................................................................................................................................... 43 
Aanpak dubieuze zorgwoningen ......................................................................................................... 43 
Handhaving ............................................................................................................................................... 43 
Privacy ....................................................................................................................................................... 44 
Daders betalen ......................................................................................................................................... 44 
Ondermijning ............................................................................................................................................ 44 

Financiën en bestuur ................................................................................................................................ 45 
Wat is er aan de hand? ............................................................................................................................... 45 
Wat D66 wil doen ......................................................................................................................................... 46 

Begroting ................................................................................................................................................... 46 
Rol gemeenteraad en college ............................................................................................................... 46 
Ambtelijke organisatie ............................................................................................................................ 47 
Coronapandemie ..................................................................................................................................... 47 

 
  



 6 

Werken en ondernemen 
Eigenlijk heeft Kampen alles in zich: we hebben de mensen, we wonen in een 
prachtige omgeving, midden in een sterke economische regio. Maar toch weten 
we daar niet allemaal van te profiteren. Het wordt nu eindelijke tijd dat een 
volgend bestuur die ingrediënten gaat verzilveren en de kansen grijpt om 
economische sterker te worden. 

Wat is er aan de hand? 

Kampen zit vol bedrijvigheid en kent een lage werkloosheid. Kampen groeit wat 
bedrijfsterreinen betreft zelfs uit zijn jasje. Het gaat Kampen economisch dus 
voor de wind zou je zeggen. Maar als je beter kijkt dan is er iets anders aan de 
hand. Door het beleid van de gemeente om niet in te zetten op modernisering, 
maar op vooral traditionele sectoren kenmerkt de Kamper economie zich door 
ruimteintensieve activiteiten, vaak met een relatief lage toegevoegde waarde. 
Er is veel werk, maar de lage arbeidsproductiviteit maakt inkomens in Kampen 
kwetsbaar. Er is zelfs zoveel werk dat ondernemers onvoldoende mensen 
lokaal kunnen vinden en een beroep moeten doen op arbeidsmigranten uit 
andere Europese lidstaten. 
 
Ondertussen moeten veel van onze inwoners dagelijks forenzen omdat Kampen 
hun weliswaar een fijne woonomgeving biedt, maar niet de moderne 
bedrijvigheid waarin zij een baan kunnen vinden. Eén ding is wel duidelijk, 
Kampen bezit de belangrijkste ‘grondstof’ voor een moderne economie: mensen 
met vaardigheden. 
 
Het patroon dat Kampenaren hun kansen buiten de gemeente moeten zoeken 
zie je ook op andere vlakken. Zo kent Kampen relatief weinig startende 
ondernemers. Ook bungelt Kampen onderaan in de ranglijst van de meest 
ondernemersvriendelijke gemeente van de Regio Zwolle. Dat is gezien onze 
kwaliteiten en mogelijkheden onnodig. 
En jaarlijks zien we een grote braindrain van scholieren die elders gaan 
studeren om nooit meer terug te keren. 
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Wat D66 wil doen 

D66 vindt dat dit anders kan en moet. Wat Kampen nodig heeft, is nieuw 
economisch elan. Kampen biedt een aantrekkelijke stedelijke omgeving midden 
in de vierde economische regio van het land, met inwoners vol vaardigheden, 
kennis en ideeën. Wat zij nodig hebben is een lokale overheid die het mogelijk 
maakt kansen te pakken en talenten te ontwikkelen. Daarom willen wij een 
nieuwe economische visie maken die verder gaat dan het traditionele transport, 
de landbouw en overige industrie. Sectoren die afgelopen jaren achtergebleven 
zijn bij de rest van de lokale economie. Wij willen kansen verkennen voor 
modernere economische activiteiten. En daarbij hebben we in het bijzonder oog 
voor groen ondernemerschap. 

• Maak een nieuwe ambitieuze economische visie gericht op 
modernisering en toekomstbestendig maken van de Kamper economie. 

• Stel een stimuleringsplan voor startende en doorgroeiende 
ondernemingen, ondersteunt vanuit een ondernemersdesk.  

• Ontwikkel regelarme zones voor nieuwe ondernemers. 
• Tijdelijk gebruik van leegstaande panden voor startende ondernemers. 
• Schaf het ondernemersverbod op zondag af! D66 wil een 

winkeltijdenverordening die de keuze aan ondernemers laat op welke 
dagen en op welke momenten ze hun deuren openen. Ook op zondag! 

• Maak een nieuwe binnenstadsvisie die inzet op het gebruik van de 
stedelijke kracht van de binnenstad voor het aantrekken en versterken 
van moderne bedrijvigheid. 

• Verbinding onderwijs: van mbo tot universiteit. Stel het HBO hierbij 
centraal.  

• Investeren in kwaliteit van bestaande bedrijfsterreinen.  
• Verhouding banen en inwoners verbeteren. Meer bedrijvigheid in de 

gemeente die past bij de wens van onze inwoners, zodat deze niet meer 
ver hoeven te forenzen. 

• Internationalisering Europa: Rond 9 mei organiseren we een 
internationaliseringsweek met ondernemers om aandacht te vestigen om 
de kansen en mogelijkheden voor Kamper ondernemers in Europa. 
Ruimte voor de IJsselkogge en Hanze-experience mits risico’s 
overzienbaar zijn en beheersbaar 

• Doorzetten van retailvisie binnenstad: een winkelstad als belevenis. 
• Ook agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor 

functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of 
andere vormen van recreatie of zorg. 

• Goed atelierbeleid zodat onze gemeente aantrekkelijk is voor creatief 
ondernemerschap. 

• D66 wil toewerken naar een milieu-neutrale landbouw waarin landbouw 
en natuur in evenwicht zijn en de consument goed en gezond voedsel 
krijgt tegen een eerlijke prijs. Daarom vindt D66 het sluiten van de 
mineralenkringloop en het fors stimuleren van biologisch boeren in de 
IJsseldelta zeer belangrijk.  
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Lokale economie 

Onze lokale economie moet verstevigd worden. Iedereen moet ervan kunnen 
profiteren dat we in de vierde economische regio van het land wonen. De 
vrijheid om ideeën uit te werken, om te ondernemen en economische kansen te 
grijpen is een groot goed. Creativiteit is de bron van vooruitgang. Lokaal 
economisch beleid moet die creativiteit de ruimte te geven en tegelijkertijd 
enige vorm van nederigheid bevatten. Mondiale economische ontwikkelingen 
zijn immers te groot om zich bij te laten sturen door een individuele, lokale 
overheid. Wel kan een gemeente zich inspannen voor een gunstig 
vestigingsklimaat. Dat gaat verder dan een eenmalige korting op de lokale 
lasten voor ondernemers.  

Regionale Haven 

Al jaren wordt er in de regio gesproken over een nieuwe zuiderzeehaven. Velen 
denken dat dit ongekende nieuwe economische voorspoed zal brengen. D66 is 
kritisch over deze ideeën. Een tweede zuiderzeehaven lijkt niet bij te dragen 
aan het verhogen van de toegevoegde waarde van onze economie en levert 
nauwelijks werkgelegenheid op. Wel kost een nieuwe haven veel schaarse 
ruimte die we dan niet meer kunnen gebruiken voor de zo hard nodige moderne 
economische activiteiten. Bedenk daarbij dat veel bedrijven die zich in het 
huidige havengebied hebben gevestigd, geen gebruik van de toegang tot dat 
water. 
Daarnaast zijn er in de regio tal van ontwikkelingen die toegang tot 
watertransport al mogelijk zouden maken. Denk aan de havens bij Urk en 
Lelystad maar ook aan ‘onze eigen’ Port of Zwolle-vestiging in Meppel. 

• Kritisch tegenover een ruimte opslokkende tweede zuiderzeehaven. 

Stedelijke kracht 

Kampen is uniek in de regio. Een stad met sterke dorpse kernen in het groen, 
midden in de vierde economische regio van het land. Niet te klein, maar toch 
met echte stadse allure. Juist deze unieke stedelijke kracht vinden mensen 
vandaag de dag aantrekkelijk. Wonen, werken en ondernemen in een mooie 
omgeving met reuring. Kampen moet gebruik maken van deze unieke 
karaktereigenschappen door de binnenstad te versterken en aantrekkelijk te 
maken om moderne economische activiteit die zo goed gedijt in een stedelijke 
omgeving aan te trekken. Net anders in aard en omvang, maar slechts tien 
minuten treinen van Zwolle. Een reis die korter duurt dan een tramrit door de 
grotere steden van Nederland. 
Dit vergt een plan om niet alleen de stad aantrekkelijker te maken voor 
moderne bedrijvigheid, zoals zakelijke dienstverlening, maar ook te zorgen dat 
de stedelijke werkers en ondernemers daar kunnen wonen. Een investering in 
stedelijke woningbouw moeten we niet alleen afrekenen op de 
verkoopbaarheid van woningen, maar ook op de impact op de versterking van 
de stedelijke economie en daarmee op die van de rest van de gemeente. 
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Winkels 

Met de vaststelling van de retailvisie voor de binnenstad is in 2021 een 
belangrijke stap genomen om aan de slag te gaan met het winkelgebied in de 
binnenstad. Nu is het zaak om door te zetten en vol te houden. Want de visie 
om te komen naar een aantrekkelijk maar compacter gebied van straten en 
pleinen met winkels en horeca, vergt een langjarige inspanning, 
doorzettingsvermogen en ambitie. Een bezoek aan de Kamper binnenstad moet 
een aantrekkelijke belevenis worden. 
 
Ondernemende inwoners zijn geholpen door lokale regels te schrappen die hen 
beperken. Zo waren in corona tijd veel horeca-ondernemers blij met de 
mogelijkheid tot vergroting van hun terrassen. Dat bracht ook extra reuring in 
de winkelstraat. Voorstellen die branchevervaging mogelijk maken – cafés die 
boeken mogen verkopen en boekwinkels die een glas bier mogen schenken – 
stimuleren de creativiteit van ondernemende inwoners. Net als een 
winkeltijdenverordening die de keuze aan ondernemers laat op welke dagen en 
op welke momenten ze hun deuren openen. Dat maakt ondernemen makkelijker 
en biedt ruimte aan goede ideeën. 

Onderwijs, ondernemers en overheid  

Een betere verbinding tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kan de 
lokale economie versterken. Wij zijn voorstander van een triple-
helix samenwerking: onderwijs, overheid en bedrijfsleven trekken samen op. 
Hierbij staat het HBO-onderwijs centraal. Zeker het voor Kampen zo belangrijke 
MKB heeft toegang nodig tot kennis en innovatie om zich in de mondialiserende 
economie te handhaven en te groeien. Wij moeten zorgen dat er voor deze 
bedrijven een makkelijk punt is om direct contact te leggen met 
onderwijsinstellingen. Om gezamenlijk kennisintensieve producten te 
ontwikkelen, personeel te vinden en studenten zichzelf te laten ontwikkelen. 
Zeker voor starters! 
 
Samen zorgen deze drie partijen voor de werknemers van morgen. Vanuit de 
schoolbanken, maar ook vanuit de gemeentelijke kaartenbakken. Bijvoorbeeld 
door te kijken wie via om- en bijscholing (tijdelijk) aan de slag kan, en zo haar of 
zijn competenties via de praktijk om kan zetten in een mbo-certificaat. 
Kampen moet blijven investeren in de regionale HRM-agenda zodat 
werknemers hun vaardigheden kunnen vergroten en bedrijven hun 
concurrentiepositie kunnen versterken. Zo stimuleren we bedrijven in te zetten 
op kennisontwikkeling en automatisering.  
 
Ook kunnen het basis- en het beroepsonderwijs profiteren van gastlessen uit 
de praktijk. Ondernemers kunnen hun complexe uitdagingen in de vorm van 
praktijkopdrachten gieten en zo tegen lage kosten onderbouwd advies 
inwinnen. Dit soort samenwerking begint met een tafel waaraan iedereen kan 
aanschuiven.  
En het kan dwingender door in aanbestedingscriteria te eisen dat meedingende 
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bedrijven stagemogelijkheden bieden. Die aanbestedingseisen kan het 
gemeentebestuur ook gebruiken om lokale, ontspruitende ondernemers een 
steuntje in de rug te geven. 

Bedrijfsterreinen 

Naast een zoektocht naar nieuwe bedrijfsterreinen, zullen we moeten 
investeren in het onderhoud van bestaande. Zo besparen we ruimte die we 
kunnen behouden voor natuur of inzetten voor woningbouw. Een goed 
onderhouden en kwalitatief bedrijventerreinen draagt direct bij aan het 
ondernemersklimaat. Zo zijn banken eerder en onder betere voorwaarden 
bereid tot financiering als het onderpand in courant gebied staat. Een mooi 
bedrijventerreinen trekt sterke bedrijven en biedt hoogwaardige 
werkgelegenheid. 

Nieuw ondernemerschap 

Om nieuw ondernemerschap te stimuleren willen we experimenteren met 
regelarme zones. Daar kunnen nieuwe bedrijven alle energie steken in het 
starten van hun onderneming en minder aan regeldruk. Na verloop van tijd 
kunnen succesvolle bedrijven doorgroeien naar een regulier regime. Ook dit 
versterkt de waarde van bedrijfsterreinen en schept nieuwe 
financieringskansen. 
 
Of de keuze voor zelfstandig ondernemerschap nu een eigen keuze is, of een 
semi-gedwongen keuze na ontslag, het is belangrijk dat de gemeente een 
hulplijn is voor mensen die zo’n stap overwegen. Niet alleen via een website, 
maar ook via een fysieke balie. Wij willen een gemeente die actief ondersteunt 
hoe je een onderneming kunt starten en doorgroeien. Maar ook in voorlichting 
over hoe je als ondernemer financiële risico’s of problemen voorkomt.  
 
Structurele investeringen in de lokale economie verdienen onze voorkeur boven 
eenmalige uitgaven. Van structurele investeringen profiteren immers ook de 
inwoners van de toekomst en soms zelfs hun nageslacht. In plaats van directe 
financiële steun kiezen wij liever voor de aanleg van supersnel internet, 
waarvan bedrijfsverzamelgebouwen kunnen profiteren én zzp’ers en 
werknemers die vanuit huis werken. Zo’n keuze helpt niet specifieke bedrijven, 
maar biedt kansen voor een brede groep inwoners.  
 
Wij willen daarnaast startups en scale-ups beter ondersteunen. Ons 
industriebeleid lijkt nu beperkt tot een obligate lijst telefoonnummers op de 
website. En dan vooral gericht op reeds bestaande bedrijven die misschien 
overwegen zich in Kampen te vestigen. We moeten meer durf en ambitie laten 
zien. Laten zien dat als je als moderne ondernemer kansen wilt grijpen, je echt 
in de gemeente Kampen moet zijn. Er moet meer ruimte komen voor startende 
en doorgroeiende ondernemers.  
Denk hierbij ook aan tijdelijke ondernemersplekken. Nu zorgen pandeigenaren 
voor tijdelijke bewoning zodat het kraken van het pand wordt voorkomen. Wat 
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D66 betreft stimuleren we ook tijdelijke ondernemersplekken in leegstaande 
gebouwen. Biedt ruimte aan ondernemende studenten uit onze regio om hun 
eerste stappen te maken in leegstaand gebouw in Kampen. Zo zijn er in de 
binnenstad van Kampen verschillende panden die zich daar uitstekend voor 
zouden lenen. 

Ondernemersdesk 

D66 wil dat Kampen een Ondernemersdesk instelt met accountmanager(s) die 
ondernemers snel op weg kunnen helpen. Veel gemeente in Nederland laten 
hier goede voorbeelden van zien. De ondernemersdesk voor alle ondernemers: 
start-ups, scale-ups, bestaande bedrijven en bedrijven die zich van buiten hier 
willen vestigen. Een centraal contactpunt met een goede website waar alle 
nodige informatie uitnodigend beschikbaar is. Met korte doorlooptijden. 
De ondernemersdesk werkt samen met de ondernemers aan netwerken (denk 
aan netwerken op specifieke terreinen. Terreinen waar lokale verder in zouden 
willen uitblinken: van metaalbewerking tot groene energie) en 
kennisuitwisseling tussen bedrijven en het onderwijs. 

Europa en verder 

Belangrijk dat er aandacht is voor internationalisering en de kansen die 
Europese biedt. Het is goed dat te bedenken dat Duitsland maar een uurtje 
rijden is. Elk jaar organiseren we in de week van 9 mei (Europadag) een week 
om aandacht te vestigen op kansen en mogelijkheden van de Europese 
markten alsook Europese gelden. Een mooie gelegenheid om op stadhuis en 
nieuwe toren de Europese vlag te hijsen. 

Creatief Ondernemerschap 

Speciale aandacht willen we voor creatief ondernemerschap. Vanuit de historie 
van Kampen hebben veel kunstenaars zich in Kampen gevestigd. Zij geven 
kleur aan de stad, maar het creatieve klimaat sterkt ook de aantrekkingskracht 
voor Kampen. Het is belangrijk hen te ondersteunen in hun ondernemerschap 
en te zorgen voor een goed atelierbeleid. Kampen als stad van makers. 
  



 12 

Onderwijs 
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke 
ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn of haar toekomst, 
ongeacht afkomst. Goed onderwijs is daarmee ook een antwoord op de 
groeiende tweedeling. Dat begint dichtbij huis, op de basisschool en op het 
voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich 
hard voor het beste onderwijs, met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze 
gemeente. 

Wat is er aan de hand 

De gemeente heeft officieel alleen de formele taak om te zorgen voor 
huisvesting van scholen en het begeleiden van leerlingen ten behoeve van het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Dat betekent niet dat een actieve rol 
van de gemeente niet van grote waarde is. Zij opereert in een breed 
maatschappelijk netwerk van instellingen, zoals jeugdzorg, GGZ, bibliotheek, 
politie, sportinstellingen en werkgevers etc. Een lokale bestuurder die in dit veld 
als netwerkverbinder optreedt, kan van onmisbare waarde zijn in het onderwijs. 
D66 wil dat die rol actief en adequaat wordt ingevuld. 
 
Ook in Kampen zijn er aanzienlijke aantallen mensen laaggeletterd. 
Laaggeletterdheid maakt mensen kwetsbaar. Niet alleen maakt dit mensen 
kwetsbaar op de arbeidsmarkt, maar mensen die slecht of niet kunnen lezen 
zijn vaker minder gezond en zijn tevens moeilijker in staat gebruik te maken van 
faciliteiten die de overheid aanbiedt. En als je ouders laaggeletterd zijn, is de 
kans veel groter dat jij uiteindelijk niet goed kunt lezen en schrijven. De aanpak 
van laaggeletterdheid begint op school.  
 
Je schooltijd eindigt misschien aan het einde van je tienerjaren, maar het is 
belangrijk om de rest van je leven te blijven leren. Omdat het leuk is om nieuwe 
dingen te ontdekken en te kunnen, maar ook om mee te gaan in veranderende 
wereld. We moeten werkgevers en werknemers blijven stimuleren te investeren 
in leren op de werkvloer. Dat is goed voor de werknemer, het bedrijf en onze 
gemeente. 
 
Kampen kent een ruim aanbod aan basisscholen en middelbare scholen. Echter, 
om verder door te leren moeten kinderen hun kansen vaak elders zoeken. Dat 
betekent meer reizen en meer kosten voor gezinnen. En daarbij zien we jaarlijks 
een ‘braindrain’ van jonge Kampenaren die na hun middelbare school Kampen 
verlaten om elders verder te leren om nooit meer terug te keren. 

Wat D66 wil doen 

D66 wil dat onze inwoners de zekerheid hebben dat hun kinderen hier in 
Kampen het beste onderwijs krijgen. Iedereen met zijn of haar eigen talenten. 
De gemeente gaat niet over het onderwijs wordt vaak gezegd. Dat is maar 
beperkt waar. De gemeente moet zorgen voor goede schoolgebouwen en 
daarnaast zijn scholen en gemeente beide partij bij het signaleren en 
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aanpakken van sociale en gezondheidsvraagstukken. En laten we wel zijn, de 
kwaliteit van het onderwijs heeft zijn weerslag op de lokale economie. 
 
De gemeente is niet verantwoordelijk voor het onderwijs maar wel een partner 
van onderwijsinstellingen en daarnaast is het onderwijs zo belangrijk voor alles 
wat de gemeente Kampen doet. D66 wil daarom een ambitieuze 
onderwijssamenwerking: intensief samen met de onderwijssectoren zorgen dat 
kinderen toegang hebben tot de beste zorg, zodat als er problemen zijn 
kinderen en hun gezin snel -zonder medicalisering- worden geholpen. 

Alles in één scholen 

Gelukkig hebben wij als D66 een aantal jaren terug de gemeente al 
aangespoord om te komen tot een nieuw onderwijshuisvestingsbeleid zodat er 
bij nieuwbouw of uitbreiding middelen beschikbaar zijn voor moderne, 
duurzame en gezonde schoolgebouwen. Ook bij bestaande scholen letten we 
op goede ventilatie. 
D66 wil inzetten op brede scholen waar school, opvang, sport en cultuur 
samenkomen.  

• De verbinding tussen onderwijs en de sociaal wijkteams willen we verder 
versterken 

• Inzetten op brede scholen met een rijke schooldag 
• Duurzame, moderne en gezonde schoolgebouwen, met aanvullende 

functies  
• Help schoolpleinen vergroenen 
• Stimuleren van verbinding met culturele Kamper infrastructuur (SAMBIQ) 

Gemeente als aanjager 

De gemeente kan de aanjager zijn voor de samenwerking tussen scholen en 
schoolbesturen onderling om gemeenschappelijke vragen op de lossen. Denk 
aan passend onderwijs, hoogbegaafdheid, leer- en taalachterstanden of 
dyslexie. Maar ook aan het gezamenlijk oppakken van problemen die zijn 
ontstaan door corona-pandemie. D66 wil streven naar een gezamenlijke 
gemeentelijke onderwijsagenda die verder gaat dan afspraken over 
schoolgebouwen, maar een agenda maakt hoe het brede onderwijsveld in onze 
gemeente gezamenlijk kunnen werken aan het beste onderwijs en zorg. Wat 
D66 betreft zetten we samen in op kwaliteitsverbetering zodat alle middelbare 
scholen in de gemeente het predicaat excellent krijgen. 
 
Voor vervolgonderwijs moeten studenten veelal uitwijken naar Zwolle of verder. 
Kampen moet inzetten op dependances of vestigingen van HBO en MBO. Dat 
kan door delen of complete opleidingen naar Kampen te halen. Bijvoorbeeld 
door te bemiddelen bij het beschikbaar stellen van leegstaande (historische) 
gebouwen.  
In elk geval dient Kampen de inspanning te doen. Wij willen zorgen voor HBO en 
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MBO-dependances in Kampen, die nauw samenwerken met lokale 
bedrijfsleven. 
Actieve rol van de gemeente binnen het onderwijsveld. Bijvoorbeeld met één 
onderwijswethouder. 
Gezamenlijke onderwijsagenda over samenwerking rond zorg maar ook de 
continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen excellent! 
Samenwerken om problemen die voortkomen uit de corona-pandemie aan te 
pakken. 
We streven naar een verlaging van het aantal vroegtijdig schoolverlaters. 

• Actieve aanpak van laaggeletterdheid. 
• MBO, HBO en WO met elkaar in verbinding brengen en laten 

samenwerken met het bedrijfsleven.  
• Afspraken met scholen over armoedebeleid. 
• Samen met de regio versterken van hoger onderwijs in Kampen.  
• Onderzoek naar kansen van studentenwoningen in Kampen.  
• Ruimte voor hoger onderwijs in Kampen (dependance of vestiging) 

Iedereen veilig op de fiets 

Naast schoolgebouwen is de gemeente verantwoordelijk voor een veilige 
openbare ruimte. Kinderen zijn daar extra kwetsbaar. Lopend of fietsend 
bijvoorbeeld. 
Zonder je ouders naar school, je vriendjes, opa of oma of de sport, fietsen geeft 
kinderen het eerste grote gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. D66 vindt dat 
de straat van hen is. Voor de kinderen, maar ook voor alle fietsers en 
wandelaars. Auto’s zijn in onze stad altijd en overal te gast.  
 
D66 wil dat alle kinderen in de gemeente veilig elke dag naar school kunnen 
fietsen of wandelen. Dat moet meer zijn dan een obligate wens, maar een 
doelstelling waarop het bestuur van Kampen mag worden afgerekend. D66 wil 
dat binnen vijf jaar dan ook minimaal 90% van alle kinderen naar school fietst of 
loopt. Dat vergt een grote inspanning die verder gaat dan het aanleggen van 
fietspaden. Maar ook inspanning die de gemeente niet alleen af kan. Daarom 
willen we een plan waarin scholen, gemeente, sportvereniging en 
buurtbewoners samenwerken aan die doelstelling, en waarbij deze partijen 
gezamenlijk optrekken om uiteindelijk dit doel te bereiken. Verkeer, weten wij, 
is maatschappelijk gevoelig. Want iedereen wil lekker kunnen doorrijden, 
behalve als doorrijden in de eigen buurt gebeurt. Daarom kan het hebben van 
een concreet en tastbaar doel een belangrijke bijdrage vormen als er in het 
verkeersbeleid moeilijke beslissingen moeten worden genomen. 

• Op de fiets naar school: 90% alle basisschoolleerlingen zelfstandig naar 
school. 
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Wonen 
Een woning vinden in Kampen is moeilijk en voor velen onbetaalbaar geworden. 
Zeker als je voor het eerst een huis zoekt. We moeten daarom meer woningen 
bouwen. En dat moeten we gebruiken om Kampen mooier, groener en sterker 
te maken. 

Wat is er aan de hand? 
De vraag in heel Nederland naar woonruimte is veel groter dan het aanbod. Ook 
in Kampen. Stonden er vroeger honderden huizen in Kampen te koop, nu 
moeten mensen die een koopwoning in onze gemeente zoeken kiezen uit maar 
tientallen. En daarbij zijn de prijzen enorm gestegen. 
Dat klinkt leuk voor woningbezitters, maar maakt het voor startende kopers of 
mensen die groter willen wonen omdat ze bijvoorbeeld kinderen krijgen soms 
onmogelijk iets passends en betaalbaars te vinden. Daarbij zien we een enorme 
vermogensongelijkheid ontstaan tussen de mensen die (op tijd) een woning 
hebben kunnen aanschaffen en zij die huren. 
De oorzaken van dit probleem zijn complex en hangen voor een groot deel 
samen met landelijke beleid. Denk aan de fiscale subsidie voor woningbezit. 
Terwijl de vorige huizenmarktcrisis werd veroorzaakt door het uitvallen van de 
vraag, zit in de huidige wooncrisis de oorzaak bij het achterblijvende aanbod. 
En dan niet alleen in aantallen maar ook in kwaliteit. Er is meer vraag naar 
woningen en mensen zijn op zoek naar een ander type woning. Meer 
alleenlevenden bijvoorbeeld. Ondertussen zien we ook dat de doorstroom 
stokt. Mensen die nadat hun kinderen het huis hebben verlaten achterblijven in 
een huis dat eigenlijk niet meer aansluit bij hun hedendaagse wensen. Maar om 
emotionele redenen en het ontbreken van een beter alternatief, in hun 
onpraktische woning blijven. 
 
Ondertussen zien we dat woonwensen op andere manieren veranderen. Zo 
zien we overal een trek naar de stad. Senioren willen graag dicht bij faciliteiten 
wonen bijvoorbeeld. En daarnaast vormt een stedelijke omgeving voor jongere 
mensen de ideale plek om te wonen, te werken en te verblijven. De stad is hot. 
En een leefbare stad met menselijke maat nog meer. De stedelijke omgeving 
biedt mensen in alle fases van hun leven de mogelijk om mee te doen, en geeft 
nieuwe, moderne economische dynamiek. Kampen heeft niet veel minder dan 
55000 inwoners en moet zichzelf niet onderschatten als aantrekkelijk uniek 
stedelijk gebied. Het biedt enorme kansen voor de toekomst. 

Wat D66 wil doen 

D66 ziet de oplossing van het woonvraagstuk primair in meer bouwen. Maar 
wel op een slimme manier en zodanig dat we niet alleen aan de behoefte aan 
huizen voldoen, maar ook onze gemeente economisch en maatschappelijk 
versterken. We moeten daarom de woningbouwopgave inzetten als 
investeringsmotor voor maatschappelijke opgaven.  
Enkel focus op snelheid en betaalbaarheid weten we uit het verleden is vaak 
geen succes. Denk aan de wederopbouw fase. Terwijl woningen uit de jaren ‘10 
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en ‘30 wijken hebben opgeleverd die amper onderhoud vergen. Het lijkt soms 
goedkoper om ergens in de wei te gaan bouwen. Terwijl als je binnen de stad 
bouwt en zaken combineert dan kun je veel meer bereiken. Zo zijn er 
verschillende delen van de stad die versleten of ronduit onaantrekkelijk ogen. 
We moeten de vraag naar woningen gebruiken als kans om dit soort gebieden 
in de stad te verbeteren. En zorg net als bij de overige woningbouw dat we niet 
alleen bouwen voor de eerste bewoner maar een buurt klaar maken voor de 
leefbaarheid op lange termijn. 

• De aanpak van het woonvraagstuk is kwalitatief bouwen. 
• Gebruik woonopgave om ook economie, stad en samenleving te 

versterken: maak lelijke stukken van de stad mooi. 
• Binnenstedelijk bouwen gaat voor bouwen in het weiland. 

De stad en de kernen 

Het lokale economische beleid is zeer traditioneel. Dat zorgt ervoor dat veel 
van onze inwoners geen moderne baan kunnen vinden die bij hun vaardigheden 
en voorkeuren past. We moeten daarom het economisch beleid aanpassen. 
Alleen dan kunnen we onze toekomstige inwoners passend werk bieden. Om te 
komen tot die modernere lokale economie dienen we ook ons woningbeleid in 
te zetten. Dat betekent woningen realiseren die aantrekkelijk zijn voor 
professionals die graag in een stedelijk omgeving wonen, werken en 
ondernemen.  
 
Naast de uitbreidingsgebieden als Kampen-ZuidWest (de Reeve Delta) moeten 
we zorgen dat de kernen voldoende kunnen bouwen. Voor de kleine kernen 
geldt dat dit geen grootschalige bouwprojecten hoeven te zijn. Voor de kleinere 
kern moeten we onderzoeken of geleidelijke bouwprojecten van een enkel of 
enkele woningen per jaar niet passender is bij de wensen en de demografie van 
deze kernen. We willen een langetermijnplanning voor woningbouw in kernen. 
Met voor de kernen geen grote periodiek bouwprojecten, maar druppelsgewijs 
zodat kernen organisch kunnen meegroeien. 

• Maak een langetermijnplan voor woningbouw in de kernen. 

Herverkavelen 

We dienen de herverkaveling van niet bebouwde gebieden te onderzoeken. Zo 
zien we dat sommige sportlocaties de club in groeimogelijkheden beperken 
terwijl de terreinen zeer geschikt zijn voor woningbouw. Zo bieden we kansen 
voor de sportclubs en kunnen we een bijdrage leveren aan de woonopgave en 
het versterken van de gemeente. 

• Onderzoek herverkaveling van sportvelden zodat sportverenigingen 
ruimte krijgen voor groei. 
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Moderne woonvragen 

Ons woningbouwbeleid moet gericht zijn op een evenwichtige verdeling van 
beschikbaar woningen voor verschillende inkomensgroepen. Wij zijn kritisch op 
marktverstorende beleggers. Zo nodig dient de gemeente hier regels voor te 
stellen. Appartementen worden in Kampen vaak enkel gebouwd voor ouderen. 
Kampen moet uitdrukkelijk ook ruimte bieden voor appartementen voor 
werkenden die graag in een stedelijke omgeving wonen. Hoogbouw die past bij 
de specifieke locatie en het karakter van Kampen zien wij als goede aanvulling 
voor onze gemeente.  
De samenstelling van huishoudens veranderen. In de nabije toekomst zal meer 
dan de helft bestaan uit een- en tweepersoonshuishoudens. De 
woningvoorraad is in onze gemeente is echter vrij traditioneel. Het bestaat 
vooral uit eengezinswoningen. Dit type zal steeds minder goed passen bij de 
woonvraag van de toekomst. D66 wil daarom dat we bij nieuwe woningbouw 
veel diverser is met meer aandacht hebben voor die toekomstige 
woonbehoefte. 
De gemeente is geen vastgoedonderneming. Het primaire doel van de Kamper 
grondpolitiek is niet het behalen van winst, maar het bereiken van 
maatschappelijk en ruimtelijke doelen. 
 
D66 is kritisch over maatregelen die de vraag naar woningen verder aanjaagt. 
Het is niet zo dat mensen geen woning kunnen vinden omdat de prijzen zo 
hoog zijn, maar de prijzen zijn zo hoog omdat de vraag groter is dan het 
aanbod. We zullen het aanbod naar de gevraagde woningen moeten vergroten 
in plaats van onze energie steken in maatregelen die prijzen kunstmatige 
verlagen of aankoopbudgetten verhogen. 

• Biedt ruimte voor nieuwe woonvormen. 

Stedelijke kracht benutten 

Voor binnenstedelijk bouwen vormt de parkeernorm nog wel eens beperkende 
factor. Dit terwijl we in andere binnensteden de eigen auto geleidelijk zien 
verdwijnen. Daarom zijn wij voorstander van het kritisch evalueren van de 
bestaande parkeernormen. Laat bijvoorbeeld woningbouw ook toe als er niet 
voldaan wordt aan de nu verplichte parkeerplaats en er voor bewoners in plaats 
van de eigen auto, toegang tot deelauto’s is gegarandeerd.  
 
Bij het vormgeven van verdichtingsplannen en nieuwe woongebieden staat 
toekomstbestendigheid voorop. Dat betekent geschikt voor alle fasen in het 
leven, een goede mix van woningen voor jong en oud, voor welgesteld en 
minder vermogend. Denk ook aan kansen voor bedrijvigheid in de buurt 
(thuiswerken) en voorzieningen. Ontwerpen zijn klimaatadaptief, 
energieneutraal. Het bouwen is circulair en natuurinclusief.  
 
D66 wil meer oog voor de ruimtelijke kwaliteit van onze bebouwde omgeving. 
Zeker geldt dit voor de binnenstad. Verschillende steden in Nederland de 
binnenstedelijke kwaliteit sterk hebben verbeterd. Lelijke versleten gebieden in 
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de stad hebben een nieuwe moderne functie gekregen. Het geeft een stad een 
impuls in uitstraling, leefbaarheid en economische dynamiek. Kampen zijn 
ontwikkelingen vaak perceel voor perceel en ontbreekt het brede beeld. D66 
wil meer sturen op kwaliteit en samenhang. Kampen staat voor grote kansen en 
uitdagingen. Wij willen een stadsbouwmeester als extern adviseur aanstellen 
om het mooie karakter van Kampen te behouden en te versterken. Daarnaast 
moet de stadsbouwmeester de stedenbouwkundige samenhang en een 
harmonieuze ruimtelijke ontwikkeling bevorderen.  
 
De binnenstad van Kampen kent een rasse verkamering. Veel van de 
verkamerde panden worden ook nog eens ingezet voor dubieuze 
zorgwoningen. Voor een krachtige mix van woningen in de binnenstad houden 
we vast aan de huidige opsplitsingsbeperking. 

• Stel Stadsbouwmeester aan de schoonheid van Kampen te behouden en 
te versterken en zorg draagt voor de stedenbouwkundige samenhang.  

• Ontwikkel een Binnenstadsplan die de ontwikkelingen van woningen, 
werken, ondernemen en recreëren richting geeft (nu is er enkel een 
horeca- en winkelplan). 

• Bouw in De Bongerd en het Meeuwenplein woningen voor onder meer 
jongeren. Deze centrale plek in Kampen wordt helaas onderbenut door 
parkeerplaatsen. Het is een gebied van ongeveer een hectare. Deze 
ruimte kan goed gebruikt worden om de woonambitie van D66 voor de 
binnenstad te realiseren. 

Generaties blijven meedoen 

Wij willen ervoor zorgen dat kernen een warm hart houden of krijgen zodat 
ouderen zich daar kunnen (blijven) vestigen. In plaats van nieuwe vleugels aan 
het dorp. Dat is niet alleen goed voor de maatschappelijke participatie van 
ouderen maar draagt ook bij het de woningmarkt doorstroming. Hierbij maken 
we ook een koppeling met zorg- en generatiewonen.  
 
In dit kader willen wij ook meer vrijheid voor inwoners bij het inrichten van de 
woonkavel. Denk aan schuifhuizen: woningen waar mensen ook hun 
onderneming kunnen starten en later de ruimte gebruiken om hun ouders te 
laten wonen zodra zij meer zorg nodig hebben. Zo zijn er nog veel meer nieuwe 
mogelijkheden om opgaven te combineren. 

• We bouwen zo generaties mee kunnen blijven doen. 

Zichtbare monumenten 

Onze gemeente is rijk aan monumenten. Als Kampenaren zijn we daar apetrots 
over. Toch spreken pas over onze monumenten als er problemen zijn. Een pand 
is vervallen en sloop dreigt bijvoorbeeld. We moeten onze monumenten veel 
meer in de schijnwerper zetten, ze zichtbaar maken voor ons allen. Daarom wil 
D66 dat voor alle gemeentelijke monumenten monumentenschildjes 
beschikbaar komen om deze monumenten zichtbaar te maken voor iedereen. 
Belangrijk daarbij is dat we niet enkel aandacht hebben voor de monumenten in 
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de binnenstad maar ook in de kernen en Brunnepe.  
We moeten zorgen dat onze monumenten niet tot een soort museumstuk 
verworden waar je enkel naar kunt kijken, maar zorgdragen dat onze 
monumenten gebruikt kunnen blijven worden. Zo moeten we op zoek naar een 
nieuwe functie voor het weergaloze Gotisch Huis zodat dit de deuren weer kan 
openen voor het publiek.  
 
Kampen kent een grote leegstaande monumentale gebouwen. De gemeente 
moet zich inzetten om deze panden een nieuwe bestemming te geven. Dat kan 
door herverkaveling van panden: eerst de monumentale panden gebruiken voor 
we iets nieuws gaan bouwen bijvoorbeeld.  

• Maak een langetermijnplan voor woningbouw in de kernen. 

Leefbare openbare ruimte 

Verbeter de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte en stimuleer 
bewegen Binnensteden zuchten onder een teveel aan (auto)verkeer en 
verslechterde bereikbaarheid. Wijken staan vol met voertuigen die het gros van 
de tijd stil staan. Nog te veel wijken zijn louter ingericht voor de auto. D66 wil 
meer balans tussen verkeersruimte en veilige openbare leefomgeving. Hiervoor 
is meer ruimte nodig voor wandelen en spelen, voor fietsen en groen. Om dit te 
kunnen realiseren moeten wijken goed bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer en aangesloten zijn op een verbindend netwerk van fietsroutes. Het 
verbeteren van gebieds- en gebruikskwaliteit kan door meer autovrije gebieden 
te maken in binnensteden. Hiervoor hoeft de bereikbaarheid niet te worden 
opgegeven. In de wijken en bij (nieuw)bouwplannen kunnen alternatieven voor 
autobezit worden gestimuleerd en parkeren in de woonstraten kan worden 
beperkt. Hierbij willen we inwoners nog meer inspraak geven voor eigen 
initiatieven en ideeën. 

• Geef inwoners nog meer inspraak bij de inrichting van de openbare 
ruimte in hun eigen wijk. 

Groen is koel 

Klimaatverandering leidt tot meer zomerse en tropische dagen. Dit heeft effect 
op de kwaliteit van leven en op de gezondheid van inwoners. De gemeente 
neemt klimaatadaptatie daarom serieus. Wij willen meer bomen en water in 
onze stad en dorpen voor verkoeling. Waar mogelijk combineren we 
waterberging en extra groen met manieren om mensen te verleiden om meer te 
bewegen. Daarmee besparen we energie en gezondheidskosten. 
Bouwvoorschriften voor nieuwe woningen moeten rekening houden met 
duurzaamheid, natuurvriendelijkheid, klimaatverandering en afkoppelen van 
regenwaterafvoer. Groene daken zijn een mooie vorm om meerdere doelen te 
combineren. 

• Zorg voor een klimaatadaptieve en multifunctionele inrichting van de 
openbare ruimte. 
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Huisvesting Arbeidsmigranten 

Arbeidskrachten uit andere Europese lidstaten zijn cruciaal voor onze lokale 
economie. Denk aan de tuinders in Koekoek. We moeten zorgen dat onze 
arbeidsmigranten toegang hebben tot voldoende, goede huisvesting. Het 
rapport Roemer is daarbij een uitgangspunt. 
Zo voorkomen we uitbuiting en verlichten we de woondruk in andere delen van 
de gemeente. 
  



 21 

Zorg 
Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. Omdat je geen inkomen meer 
hebt, je ondersteuning nodig hebt vanwege je fysieke of mentale gezondheid. 
Of omdat je ouder wordt en dat steuntje nodig hebt om zelfstandig te blijven 
leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en 
ondersteuning. 

Wat is er aan de hand? 

De afgelopen jaren heeft de gemeente zwaar op de zorg moeten bezuinigen. 
De vraag naar ondersteuning nam toe, terwijl de uitgaven slecht beheerst 
werden en begroot. De gemeente was de controle kwijt. Inmiddels gaat dat 
steeds beter. De begroting is reëler, we hebben risico’s in kaart en sturen meer 
op kwaliteit van de zorg. De werkloosheid in Kampen is laag en relatief stabiel. 
Het is steeds vaker niet een kwestie van de beschikbaarheid van werk maar het 
begeleiden van mensen vanuit zorg in de stap terug in het arbeidsproces. En 
hoewel de werkloosheid laag is, zijn veel mensen economisch kwetsbaar door 
een laag inkomen. of door de combinatie met noodzakelijke zorg. In het 
algemeen kun je de gemeente Kampen als hecht beschouwen. Mensen kijken 
naar elkaar om. Toch zijn staan veel van onze inwoners aan de kant, zijn 
eenzaam of voelen zich buitengesloten. 

Wat D66 wil doen 
Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. 
Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van 
inwoners.  
Wij kijken graag op een creatieve manier naar een probleem. Zorg is vaak 
vooral gericht op behandelen. Maar als je breder kijkt kun je mogelijk meer 
bereiken en vooral voorkomen. Zo geven we besteden veel energie en geld aan 
individuele problemen van inwoners. Maar wat als we dat geld nu zouden 
investeren in het leefbaarder maken van de wijk? Dat zijn vragen die we ons 
zouden moeten stellen. Kunnen we naast individuele zorg, wijken versterken? 
Misschien zijn inwoners wel beter geholpen met wijktuinen waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, wandelpaden of extra taalles op de scholen in de wijk. 
Open vragen waar niemand vooraf de antwoorden op weet maar wel een 
kansrijke manier om zorggeld nuttig in te zetten. Daarom willen we pleiten voor 
een Integrale sociaal domein begroting per wijk. Met zo’n wijkbeeld kunnen we 
op zoek naar creatieve maatregelen om inwoners verder te helpen. Van meer 
groen in de wijk, extra ondersteuning op school tot wandelgroep. Wat ons 
betreft mag zorggeld ook worden ingezet voor preventieve maatregelen in het 
fysieke domein. 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Kampen veel geld uitgegeven voor 
maatregelen waarvan men vermoedde dat preventief zou werken. Bij veel van 
die maatregelen bleef het bij een vermoeden. Kostbare maatregelen die geen 
aantoonbaar resultaat hadden. Wij denken dat preventie meetbaar kunt maken 
maar ook meetbaar moet maken. Daarom willen we bij alle preventieve 
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maatregelen in het sociaal domein vooraf vaststellen hoe we zichtbaar maken 
wat we verwachten dat het zou opleveren. 

Leefbare wijk is een gezonde wijk 

D66 Kampen gelooft in de kracht van een sterke sociale basis in de wijken. We 
voeren binnenkort in de gemeente een pilot in één wijk vanuit een nieuwe 
aanpak. D66 Kampen wil volop inzetten op deze pilot en deze aanpak zo snel 
mogelijk toepassen in alle wijken van de gemeente. Inwoners en 
maatschappelijke organisaties weten immers veel beter wat er in een bepaalde 
wijk nodig is om de leefbaarheid te verbeteren of te behouden. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan om meer groen, wandelroutes of speeltuinen. Maar ook om 
een wijkbibliotheek kast, koffie-uurtjes of workshops en leeractiviteiten. 
De gemeente geeft meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners of 
wijkinitiatieven. De gemeente stelt hiervoor kaders op en geeft advies waar 
nodig. We richten hiervoor een snelloket in, om te voorkomen dat initiatieven 
stranden in een bureaucratisch proces. De gemeente verbindt lokale 
initiatieven, of brengt kennis en ervaringen over. We steunen de beweging naar 
één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij 
hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt.  

Meerjarenaanpak corona 

De afgelopen jaren werd de hele wereld beheerst door de coronapandemie. We 
moeten helaas vaststellen dat deze pandemie nog niet voorbij is. Deskundigen 
verwachten dat we nog geruime tijd maatregelen zullen moeten nemen om de 
verspreiding van het virus te beperken. De gemeente Kampen moet niet 
afwachten maar nu al plannen maken voor een meerjarenaanpak voor corona. 
Ga daarbij op zoek naar een vaste locatie die de GGD kan gebruiken voor de 
periodieke oppepprikken voor een covid-vaccin. Meer gelegenheid in de 
openbare ruimte voor veilige openluchtactiviteiten en ruimte voor ondernemers 
om op een andere manier hun diensten te kunnen verlenen. 

Generatie met elkaar verbinden 

D66 Kampen wil generaties met elkaar verbinden. Letterlijk en figuurlijk. Door 
de generaties samen te laten wonen ontstaan nieuwe vormen van verbinding. 
We willen niet meer groot locaties waarin alleen ouderen wonen, of alleen 
jongeren. Of alleen ouderen en jongeren met een zorgvraag. We brengen de 
diverse generaties, met en zonder zorgvraag, samen. Connect Generations is 
een prachtig initiatief vanuit ‘Een tegen eenzaamheid’. In Kampen kunnen we in 
bestaande en nieuwe woon- en/of zorglocaties meer gebruik maken van deze 
vormen van samenwonen. Binnen deze locaties stimuleren we burenhulp, 
vrijwilligerswerk en andere vormen van voor elkaar zorgen en naar elkaar 
omzien. Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen en jongeren openstaan voor deze 
combinatie. Er zijn al enkele succesvolle voorbeelden in Nederland. 

Denken vanuit talenten 
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In Kampen kennen we veel jongeren die gebruik maken van jeugdzorg. Nog te 
vaak wordt gekeken wat iemand niet kan, of wordt binnen de bekende 
mogelijkheden gekeken. Zorg en onderwijs staan vaak ook onvoldoende in 
verbinding met elkaar, waardoor ze elkaar niet versterken. 
D66 Kampen wil talent regisseurs introduceren. Deze regisseurs bekijken 
samen met de jongeren welke talenten zij bezitten of willen ontwikkelen. 
Daarna wordt in kaart gebracht wat er nodig is om vanuit Zorg, Onderwijs en 
Werken deze ontwikkeling mogelijk te maken. De regisseurs vormen de 
verbinding tussen de school, de zorgverleners en bedrijven en maken met 
jongeren een plan waarmee zij hun ambities kunnen waarmaken. Veel 
gemeenten kennen voor volwassenen klantregisseurs in het kader van re-
integratie. D66 Kampen wil de succesfactoren hiervan inzetten voor jongeren 
die gebruik maken van jeugdzorg. 

Een rookvrije generatie 

We moeten werk maken van een rookvrije generatie. De gemeente, lokale 
organisaties en inwoners kunnen daar gezamenlijk het verschil maken. Om te 
komen tot een rookvrije generatie moet roken voor kinderen iets ongewoons 
worden. Daarom wordt wat ons betreft alle sportvelden rookvrij. Voor zover dat 
nog niet is gebeurd werken we samen met scholen om schoolpleinen en directe 
omgeving rookvrij te maken. 
Ook buurten kunnen een bijdrage leveren aan het rookvrij opgroeien van 
kinderen. Denk aan het idee van de bewoners aan het Dora Tamanaplein in 
Amsterdam. Samen met scholen, de bibliotheek en de lokale huisartsenpraktijk 
hebben buurtbewoners hun plein rookvrij verklaard. Weliswaar gold daar geen 
rookverbod en is formele handhaving niet mogelijk. Maar door het plaatsen van 
borden en tegels weten mensen elkaar makkelijker te wijzen op de rookvrije 
locatie. De gemeente moet dergelijke initiatieven in Kampen actief 
aanmoedigen en ondersteunen. 

Topsport en talenten 

Kampen heeft in het verleden veel uitblinkers gekend. Jongeren of 
volwassenen die uitblinken in een bepaalde vakgebied of sport. D66 Kampen 
wil een topsport- of talentenprogramma waarin jaarlijks 10 uitblinkers op weg 
geholpen worden naar hun top. Wie worden de nieuwe Robert Ekkel, Jaap 
Stam, Willem Kolff of Ida Gerhardt van ons volgende decennium? 
Vanuit het topsport- of talentenprogramma krijgen de uitblinkers praktische, 
organisatorische of financiële ondersteuning. Zo zorgen wij ervoor dat zij 
maximaal kunnen inzetten op het excelleren in hun talent. We vragen de 
uitblinkers om binnen de gemeente actief hun ontwikkelingen en prestaties 
zichtbaar te maken, zodat ze als inspirator kunnen gelden voor 
basisschoolkinderen of andere inwoners van onze gemeente. Zo creëren we 
steeds weer nieuw talent en leren we iedereen om te kijken wat wel kan, of hun 
eigen grenzen te verleggen. 

Iedereen kan werken aan gezondheid 
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D66 Kampen investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en 
oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve 
inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg. Bewegen doet je niet alleen op 
de sportclub. Juist door van Kampen een echte fietsstad te maken wordt 
bewegen heel normaal. We willen het sportakkoord verder implementeren en 
uitbreiden naar andere gebieden of initiatieven. Ook willen we commerciële 
aanbieders en verenigingen meer laten samenwerken. Hierbij maken we 
verbinding met GGD, gericht op vraagstukken m.b.t. verslaving en gezond 
gewicht. 

Zijn wie je bent 

D66 Kampen vindt het belangrijk dat iedereen kan zijn of worden wie of wat 
hij/zij wil. In onze zorgaanpak, onderwijs en dienstverlening besteden we meer 
aandacht aan inclusie. LHBTI, culturele afkomst, geloofsovertuiging en 
persoonlijk mobiliteit krijgen hierbij bijzondere aandacht. In het onderwijs laten 
we kinderen zien dat je mag zijn wie je wilt. Kansengelijkheid geldt voor 
iedereen, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of fysieke mogelijkheden. Ook 
in onze zorg krijgt iedereen een gelijke behandeling, maar hebben we oog voor 
‘roze ouderen’, afkomst, geloofsovertuiging of lichamelijke c.q. mentale 
uitdagingen. We denken hierbij niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. We 
laten iedereen in zijn/haar waarde. Iedereen mag zijn wie hij/zij is. 

Tegen armoede en schulden 

Geldgebrek is een bron van onzekerheid en stress. Schulden kunnen er ook 
voor zorgen dat mensen met genoeg inkomen toch niet rondkomen. D66 wil de 
onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken bestrijden. De manier waarop 
we met schulden omgaan willen we baseren op het menswaardig en efficiënt 
helpen van mensen in financiële nood. Voorkomen is beter dan genezen. 
Samen met werkgevers, scholen en andere partijen in de stad werken we aan 
interventies om met vroegtijdig ingrijpen een negatieve spiraal te voorkomen. 
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Wij introduceren een Werkbonus naar Rotterdams model. De Werkbonus is een 
premie die mensen in de bijstand kunnen krijgen als ze parttime gaan werken. 
Hoe meer zij werken, hoe hoger de bonus (gemaximeerd op 1266 per jaar). 
Hierdoor kunnen zij meer dan twee keer zoveel bijverdienen als in de huidige 
situatie. Zo wordt het veel aantrekkelijk voor mensen om parttime te werken in 
de bijstand en zal een stap naar een fulltime dienstverband makkelijk worden. 
Bijkomend voordeel voor de bijstandsgerechtigden is dat de Werkbonus, in 
tegenstelling tot andere regelingen, niet wordt meegerekend als inkomen door 
de Belastingdienst en dus ook niet achteraf verrekend wordt met de bijstand of 
andere uitkeringen. 
  
Net als bij andere onderwerpen kijken we nadrukkelijk naar de samenhang 
tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en de eventuele gezinssituatie. 
Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan kinderen, zodat hun 
kansengelijkheid wordt vergroot. We hopen op die manier generatiearmoede te 
doorbreken. Vertrouwen in mensen is het uitgangspunt. We zetten in op 
preventie en voorkomen van schulden; Het aantal Kampenaren dat in armoede 
leeft moet omlaag, met minimaal 10% Regelgeving die kosten veroorzaakt bij 
betalingsachterstanden door gemeentelijk handelen pakken we aan; 

• Inzet op preventie waarbij resultaten meetbaar moeten zijn. 
• Gemeente komen met een wijkaanpak. Zorggeld mag ingezet worden om 

fysieke leefbaarheid te vergroten. 
• We maken een Covid-strategie om te zorgen dat we alles ingericht 

hebben om onze inwoners te beschermen, gevolgen te beperken en 
gevolgen kunnen beperken. 

• We gaan op zoek naar een vaste locatie die de GGD kan gebruiken om 
snel een oppep prikken met een covid-vaccin kunnen verstrekken. 

• Steunen verenigingen in het uitvoeren van covid-maatregelen. 
• We geven winkeliers bij eventuele lockdown extra ruimte om verruimde 

afhaaltijden, of winkelen op afspraak mogelijk te maken. Ook op zondag. 
• Een omgeving die uitnodigt tot bewegen: veilig en comfortabel fietsen, 

wandelen op recept en uitvoeren van het Kamper sportakkoord. 
• Denken vanuit de talenten van mensen in plaats van beperkingen dmv 

talent regisseurs. 
• Een topsport- of talentenprogramma in Kampen.  
• Gemeente maakt LHBTI-beleid voor het sociaal domein. 
• Inzetten om nieuwkomers snel mee te laten doen in de Kamper 

samenleving. 
• Introductie van Werkbonus naar Rotterdams model. 
• Armoedebeleid dat gericht is op het verlichten en terugbrengen van 

armoede 
• Gemeentelijke handelen bij bijvoorbeeld betalingsachterstanden mag 

mensen niet verder in de problemen brengen. 
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Verduurzaming en Klimaat 
Het is duidelijk dat de aarde opwarmt door het toedoen van de mens. 
Maatregelen voor het klimaat zijn noodzakelijk en bieden kansen. Maar de 
enorme omvang van de inspanning roept bij veel mensen een gevoel van 
onzekerheid op. Is het betaalbaar, hoe krijg ik mijn huis warm, heb ik nog een 
baan? 

Wat is er aan de hand? 

Het is duidelijk dat de aarde opwarmt door het toedoen van de mens. Een 
wereldwijde zorg dat klimaatverandering onomkeerbaar zal zijn met grote 
gevolgen voor mensen en natuur. Dat zijn alarmerende inzichten, zeker voor 
een gemeente aan de monding van de IJssel en die in haar historie 
overstromingen en watersnoden kende. Maar gelukkig hebben landen 
internationaal en Europees afspraken gemaakt om verdere temperatuurstijging 
te beperken. Dat vergt een enorme inspanning, maar biedt ook nieuwe kansen. 
En daarbij is het goed te bedenken dat dit niet de eerste energietransitie is in 
de geschiedenis. Eerder maakten we de stap van hout naar turf, naar kolen en 
vervolgens naar gas en olie. Elk van die energietransities had grote gevolgen 
voor economie, landschap en natuur. Ook de voorliggende energietransitie zal 
wederom terug te zien zijn in het landschap, tegelijkertijd is het de eerste 
transitie die gaat zorgen voor minder vervuiling en schonere lucht.  
 
Maatregelen voor het klimaat zijn noodzakelijk en bieden kansen. Maar de 
enorme omvang van de inspanning roept bij veel mensen een gevoel van 
onzekerheid op. Is het betaalbaar, hoe krijg ik mijn huis warm, heb ik nog een 
baan? De gemeente moet oog hebben voor die gevoelde onzekerheid en hun 
houvast bieden. 
 
De klimaataanpak is ook een sociaal vraagstuk. Niet iedereen kan even 
gemakkelijk de investering doen om zijn of haar woning te verduurzamen. Voor 
mensen met een lager inkomen zal de stijging van energieprijzen harder 
aankomen. Voor deze verdeling vragen moeten we oog houden, om draagvlak 
voor de energietransitie te behouden en energiearmoede te voorkomen. 
 
Kampen kent overigens bijzondere uitdagingen bij de verduurzaming. Met de 
enorme diversiteit aan typen woningen, historische en monumentale panden is 
verduurzaming extra ingewikkeld. Terwijl een recente wijk eenvoudiger is te 
verduurzamen (en daarbij zijn moderne huizen al veel energiezuiniger), vergt de 
oudere bebouwing van Kampen, IJsselmuiden en de kernen eerder een 
maatoplossing. 
 
Naast maatregelen om verdere uitstoot van broeikasgassen te voorkomen, 
zullen we onze gemeente ook klaar moeten maken voor een veranderend 
klimaat. Hoe zorgen we dat de gemeente behaaglijk blijft tijdens de warme 
zomers? Hierbij moeten we kansen creëren en pakken. 



 27 

Wat D66 wil doen 

Geef het goede voorbeeld 

Klimaatbeleid wordt primair in Europa en Den Haag gemaakt. Maar gemeente 
heeft de belangrijke verantwoordelijkheid dat beleid hier uit te voeren. D66 wil 
dat onze gemeente dat voortvarend gaat doen.  
 
Verduurzamen gaat niet vanzelf en vraagt iets van ons allemaal. D66 vindt dat 
de gemeente Kampen moet stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te 
gaan. Daarnaast moet de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geven, door 
onder andere de gemeentegebouwen te verduurzamen en klimaatneutraal te 
maken. De gemeente helpt inwoners bij het inzichtelijk maken hoe groot de 
voetafdruk van een bepaalde activiteit is. Op die manier kan iedereen de eigen 
meest geschikte verduurzaming acties plannen. Daarbij zetten we verder in op 
hulp van de energie-ambassadeurs, wijkinitiatieven en een besparing helpdesk, 
om de acties uit te voeren.  

• Kampen moet leiderschap laten zien bij de uitwerking van de Regionale 
Energiestrategie. 

• Eigen wagenpark gemeente is elektrisch. 
• Kampen koopt circulair in. 

Sociaal 

We willen een verbeterde toegang tot de duurzaamheidsfondsen voor 
woningbezitters en ondernemers. Daarnaast moet meer informatie digitaal 
beschikbaar worden. Zo kan ook iedereen zien wat mogelijk is in het type huis 
waar men woont.  
 
Juist onder gezinnen met de kleinste inkomens komen de hoge 
energierekeningen het hardste aan. Het is dan ook noodzaak dat de gemeente 
samenwerkt met woningcorporaties over het verduurzamen van de volledige 
woningvoorraad. Buiten het sociale segment moeten particuliere verhuurders 
ook worden aangesproken op hoe zij zorgen dat woningen verduurzamen en 
huurders een betaalbare energierekening hebben.  
 
De kosten voor de verduurzaming moeten evenredig worden verdeeld. 
Kansengelijkheid staat daarbij voorop. Huurders hebben minder invloed op de 
duurzaamheid van hun huurwoning, terwijl ze wel de energierekening betalen. 
Inwoners met lage inkomens hebben bijvoorbeeld niet de financiële ruimte om 
energiezuinige apparatuur te kopen en betalen daardoor een hogere rekening. 
D66 wil onderzoeken hoe mensen met een laag inkomen onder gunstige 
voorwaarden geld voor energiezuinige investeringen kunnen lenen. 

• Eerlijke verdeling van de kosten voor de energietransitie, waakzaam voor 
energiearmoede. 

• We stimuleren isolatie en andere energiebesparingsmaatregelen. Daarbij 
hebben we extra oog voor huurders en mensen met een laag inkomen. 
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Innovatie 

Innovaties zijn nodig om de energietransitie succesvol te maken. Op de korte 
termijn moeten hier ook keuzes in worden gemaakt. D66 zet in op 
energiebesparing, onder andere door woningen beter te isoleren en energie op 
een duurzame manier op te wekken door middel van zonnepanelen. Waar 
restwarmte voldoende beschikbaar is, kan dit ook ingezet worden ter 
verduurzaming van de warmtevoorziening.  
Verduurzamen vraagt om innovatie. Door creatief te blijven nadenken over hoe 
we het beste kunnen verduurzamen willen we de drempel voor Kampenaren 
verlagen om bij te dragen aan deze duurzaamheidsopgave en onnodige kosten 
voorkomen. D66 maakt zich sterk voor innovatie en blijft dan ook de ruimte 
creëren voor initiatieven, zoals startups, die met nieuwe ideeën bijdragen aan 
de duurzaamheid uitdaging.  
We willen dat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk gebruik maken van lokale, 
regionale, nationale en Europese fondsen voor verduurzaming. De gemeente 
gaat deze informatie toegankelijker maken. D66 wil dat subsidies zo veel 
mogelijk terecht komen bij mensen die zonder steun niet zouden toekomen aan 
verduurzaming. De procedures om een subsidie aan te vragen moeten daarom 
vereenvoudigd worden 

• We stimuleren groene bedrijvigheid. 
• We zorgen voor een complete oplaadpaalinfrastructuur. 

Meeprofiteren 

Inwoners moeten kunnen profiteren van de energietransitie. Daarom willen we 
dat onze inwoners en ondernemers kunnen participeren in groene-
energieprojecten. Dat is eerlijk maar draagt ook bij aan het draagvlak in Kampen 
voor de energietransitie. 
Kansen kunnen pakken, geldt ook voor ons bedrijfsleven. De gemeente moet 
zich inzetten opdat onze bedrijvigheid volop kan meedoen in de nieuwe groene 
economie. 

• We geven inwoners de mogelijkheid mee te investeren in duurzame 
energieprojecten en stimuleren dit. 

Inpassen in landschap 

Bij het plaatsen van windturbines houden we rekening met ons landschap. Bij 
voorkeur plaatsen we windturbines bij bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld 
het gebied langs N50 en Hanzespoorlijn. D66 wil dat het plaatsen en gebruik 
van kleine windmolens voor agrarische ondernemers of voor particulier 
huishoudelijk gebruik in het buitengebied wordt vereenvoudigd. 

• De opwekking van duurzame energie zorgen we voor inpassing in het 
landschap. 

• Windturbines langs de N50 en op bedrijventerreinen. 
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Verduurzaming woningen 

D66 wil dat bij ruimtelijke ontwikkelingen kansen voor verduurzaming in de 
omgeving worden benut. Zo kunnen we de restwarmte van bedrijven gebruiken 
om een naastgelegen wijk te verwarmen.  
De wijkambassadeurs voor de energietransitie spelen een belangrijke rol bij het 
bewust maken van onze inwoners van de klimaatuitdagingen. Om deze nieuwe 
balans te vinden, zet D66 zich ervoor in dat wijkambassadeurs een aanvullende 
rol krijgen bij de welstandscommissie, om kosteloos te kunnen adviseren over 
verduurzaming en subsidies bij grote en kleine verbouwingen. 
D66 wil dat er continu uitgekeken wordt naar nieuwe, veelbelovende 
technieken. We stimuleren de exploitant om het gasnet hierop voor te bereiden. 
D66 wil normen voor het stadsgezicht verruimen om verduurzaming mogelijk te 
maken. Dat geldt voor zichtbaarheid van zonnepanelen- en boilers vanaf de 
straat, ook in de binnenstad. Hetzelfde geldt voor dubbel glas bij en 
zonnepanelen op monumenten. Verduurzaming van oude gebouwen en 
stadsgezichten moet gebeuren met aandacht voor de geschiedenis, maar ook 
met respect voor de toekomst.  
We zetten in op zonnepanelen op daken of andere bebouwing en staan kritisch 
tegenover zonnepanelen in de groene ruimte.  
Vanwege de energietransitie zal ons elektriciteitsnet aanzienlijk robuuster 
moeten worden. Dat zal betekenen dat veel straten in onze gemeente op de 
schop moeten om nieuwe elektriciteitskabels aan te leggen en transformatoren 
te bouwen. D66 wil dat we die gelegenheid gebruiken om de straat mooier te 
maken en deze te combineren met andere werkzaamheden. Dat scheelt geld, 
biedt nieuwe kansen en compenseert bewoners voor het gedoe en overlast. 
Denk aan meer groen, aparte afvoerbuizen voor regenwater leggen of voor de 
aanleg van glasvezel. 

• We stimuleren zon op dak, ook in de historische binnenstad. 
• Wijkambassadeurs die per wijk adviseren over verduurzaming 

Warmtevisie 

D66 wil dat alle inwoners van Kampen hun woning op een duurzame wijze 
kunnen verwarmen. Daarbij kan er in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt 
worden van de huidige aardgasstructuur. Daarom laten we onderzoeken of de 
huidige aardgasstructuur in de toekomst benut kan worden voor duurzame 
oplossingen zoals het gebruik van waterstof. Zo sluiten we geen opties uit voor 
toekomstige generaties en maken we gebruik van de reeds aanwezige 
infrastructuur. Om Kampen aardgasvrij te maken zetten wij ons de komende 
jaren in om ook bestaande woningen wijk per wijk klaar te maken voor 
duurzame alternatieven. Dit doen we in samenspraak met inwoners, 
wijkambassadeurs en wijkverenigingen. Daarbij streeft D66 naar draagvlak 
creëren en het behoud van vrije keuze voor oplossingen. Wij stimuleren dat bij 
verbouwing aandacht wordt besteed aan verduurzaming.  
D66 kiest voor lokale en regionale oplossingen voor de warmtevoorziening. 
Daarbij vinden wij een verduurzaming van het hele energiesysteem belangrijk. 
Bij de aanleg van warmtenetten toetsen wij op de uitstoot volgens de 
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uitstootnormen van het IPCC en de nabijheid van de bron die wordt gebruikt. 
D66 zet zich in voor open netten en keuzevrijheid voor de eindgebruiker.  
D66 vindt het belangrijk dat aanbieders van duurzame energie geen 
monopolisten zijn die vanwege die positie hoge prijzen kunnen rekenen. 
Concurrentie is van belang. Binnen de macht van de gemeente streeft D66 naar 
zulke concurrentie. We toetsen nauwlettend op CO2-reductie, 
kosteneffectiviteit, betaalbaarheid voor eindgebruikers en democratische 
besluitvorming. 
 
De omgevingsdienst houdt toezicht op ondernemingen voor wat betreft hun 
verplichting tot energiebesparing en duurzame investeringen. Daar waar nodig, 
wordt gehandhaafd.  

Aardwarmte 

De geologie van Kampen is zeer geschikt voor aardwarmte. Nu wordt hier al 
gebruik van gemaakt door glastuinbouwbedrijven in de Koekoek. Wij zijn 
voorstander van het verder ontwikkelen van deze vorm van duurzame energie. 
Daarbij moeten we oog houden voor de veiligheid van ons grondwater. 

Klimaatadaptatie 

Naast maatregelen om verdere uitstoot van broeikasgassen te voorkomen, 
zullen we onze gemeente ook klaar moeten maken voor een veranderend 
klimaat. Zo moeten we rekening houden met warmere zomers, meer neerslag of 
ander extreem weer.  
Daarom willen we de bebouwde omgeving vergroenen. Groene daken 
stimuleren en inwoners aanmoedigen hun tuin te vergroenen door tegels eruit 
te halen. Ook stimuleren we gevel- en straattuinen. Bij een herziening van de 
parkeernorm willen we ook mogelijk maken dat bewoners parkeerplaatsen 
inleveren om deze te vergroenen. Parkeerplaatsen zijn in het algemeen een 
grote bron van verstening van onze gemeente. Bij bouw stimuleren we 
‘autoloos wonen’ en parkeerplaatsen onder woningen. Verkregen ruimte kan 
worden gebruikt voor vergroening. Zo dragen we bij aan het verlagen van de 
stadstemperatuur. 

• We stimuleren gevelbeplanting en groene daken. 
• We richten de stad zo in dat we de gevolgen van klimaatverandering 

kunnen opvangen. Bijvoorbeeld waterbergingen. 

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 kunnen recreëren. Zeker als de 
zomerse temperatuur blijven stijgen. 
Tot nu toe heeft de gemeente voor de aanleg van stadsstranden een 
afwachtende houdingen aangenomen. En werd Kampen uiteindelijke door 
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particuliere initiatieven ingehaald. Zo leidde de aanleg van het Hanzepaviljoen 
tot commotie.  
D66 vindt dat de gemeente Kampen haast moet maken met een 
stadsstrandenbeleid. In afwachting op een definitief beleid dienen we ruimte te 
geven voor experimenten. Bij Seveningen aan de IJssel, in het Gat van 
Seveningen, bij de nieuwe sluis aan het Reevediep of ook elders in de 
gemeente.  
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.  

• Echte stadsstranden. Bijvoorbeeld aan het Reevediep en in de kom van 
Seveningen. 
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Vrij zijn 
D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. 
In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend. Dat jij mag zijn wie je bent en daar 
de ruimte voor krijgt. Dat jij ook kunt meedoen als je een beperking hebt. Maar 
ook dat we persoonlijke godsdienstige normen niet opleggen aan anderen. 

Wat is er aan de hand 
De buitenwereld, maar zeker ook de Kampenaren, zien onze gemeente nogal 
eens als een conservatief bolwerk. Een conclusie die vaak leidt tot de gedachte 
dat tal van moderne ontwikkelingen niet bij Kampen zouden passen. Dat idee is 
soms zo sterk dat we het als vanzelfsprekendheid hebben geaccepteerd.  
D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. 
En tot vervelens aan toe hebben wij als D66 campagne gevoerd om 
supermarkten de ruimte te geven op zondag hun deuren te open. En met 
succes.  
 
Door onze initiatieven en inzet is de gemeenteraad uiteindelijk akkoord gegaan 
met die verruiming. En het is mooi te zien hoe mensen zelf invulling geven aan 
die vrijheid. Sommige supermarktondernemers besloten hun zaak op zondag te 
sluiten, anderen juist niet. Sommige inwoners doen voortaan hun 
boodschappen op zondagmiddag, zodat ze zaterdag alle tijd hebben om hun 
kinderen aan te moedigen bij het sportveld. Terwijl anderen de zondag vooral 
zien als dag voor bezinning. 
 
Op ons initiatief hijsen we tegenwoordig op coming-out-day met 
vertegenwoordigers van bijna alle politieke partij de regenboogvlag bij het 
stadhuis.  
 
Twee voorbeelden van dat Kampen diverser is dan velen denken. We moeten 
afscheid nemen het beeld dat Kampen enkel bestaat uit traditioneel denkenden 
en al onze inwoners de vrijheid geven zelf hun leven in te richten. 

Wat D66 wil doen 

Het succes van de zondagsopening van supermarkten heeft laten zien dat veel 
van onze inwoners het fijn vinden om in het weekend hun inkopen te doen. 
Door onze inzet is dat voor reguliere boodschappen nu mogelijk. Maar op dit 
ogenblik is het Kamper ondernemers niet toegestaan om op zondag hun 
klanten van dienst te zijn. Wij zetten ons in voor verdere verruiming van de 
winkeltijden. 

• Verruiming mogelijkheden op zondag (waaronder winkeltijden) 
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Vrijheid betekent mee kunnen doen 

Vrijheid betekent ook de vrijheid om mee te doen. Wie je ook bent. De 
gemeente dient zich hard te maken voor een inclusief Kampen. Dat zit in grote 
en kleine dingen. Zo willen we dat de openbare ruimte (de straat dus) 
toegankelijk is voor iedereen. Of je loopt als kievit, slecht ter been bent en een 
rollator nodig hebt of je voortbeweegt in een rolstoel: de straat en trottoir moet 
even gemakkelijk toegankelijk zijn. Ook het bouwbesluit draagt zorg voor 
woningen die toegankelijk zijn voor iedereen. 
Veel inwoners zijn aangesloten bij een kerk of moskee. Maar er zijn ook veel 
inwoners niet actief religieus of niet gelovig. Bij consultatie van beleid of 
samenwerking met het maatschappelijk middenveld dient de gemeente 
zorgvuldig te werk te gaan en waken dat de goed georganiseerde religieuze 
organisatie niet oververtegenwoordigd zijn. 

• We zullen ons blijven inzetten voor de gelijke rechten van LHBTI+ 
personen in Kampen. 

• Binnen het sociaal domein willen we meer aandacht voor LHBTI+ 
personen; 

• We hebben oog voor emancipatie en de positie van vrouwen; 
• We richten de openbare ruimte in voor iedereen. 

Tegen discriminatie 

De gemeente heeft een primaire verantwoordelijkheid om racisme en 
discriminatie tegen te gaan. Met partners werkt de gemeente ook actief aan het 
bestrijden ervan. Op basis van artikel 1 van de grondwet wordt gegarandeerd 
dat iedereen in Nederland het recht heeft op gelijke behandeling. Helaas is de 
praktijk, ook in Kampen soms weerbarstig. Soms onbewust, soms bewust. 
Racisme en bewuste discriminatie vraagt om een stevige aanpak. Onbewuste 
discriminatie vraagt om bewustwording, dialoog en zelfreflectie. Voor ons is 
één ding zeker: in Kampen is geen plek voor racisme en discriminatie. In 
Kampen is plek voor iedereen en is iedereen gelijk. Kampen is een inclusieve 
stad. 

• De gemeente heeft een primaire verantwoordelijkheid om racisme en 
discriminatie tegen te gaan. Met partners werkt de gemeente ook actief 
aan het bestrijden ervan; 

• D66 verwelkomt een snelle ontwikkeling naar een modern 
Sinterklaasfeest voor iedereen. 

Jouw gegevens zijn veilig 

De lokale overheid heeft veel informatie over haar burgers. Onze inwoners 
moeten de zekerheid hebben dat die informatie veilig en zorgvuldig wordt 
bewaard en enkel toegankelijk is voor hen die het nodig hebben en daartoe 
gerechtigd zijn. De gemeente zorgt voor een degelijk 
informatieveiligheidsbeleid. 

• Gemeente garandeert (digitale) informatieveiligheid  
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Verkeer en Vervoer 
Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van 
onze stad. D66 wil een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot 
bewegen en het waard is om te bezoeken. Een stad die zo is ingericht dat deze 
goed bereikbaar is met auto en trein en waar je je comfortabel wandelend 
verplaatst. En waarbij de fiets alle ruimte krijgt en het snelste en 
aantrekkelijkste vervoermiddel is. 

Was is er aan de hand? 
Als je verkeer noemt, gaat het gesprek in Kampen al snel over de N50. En 
terecht want er zijn grote zorgen over veiligheid en doorstroming. Maar het is 
ook een weg van Rijkswaterstaat waar we als gemeente weinig invloed op 
hebben. En ondertussen gebeuren de meeste ongevallen op de gemeentelijke 
wegen. Waarbij regelmatig doden zijn te betreuren. Ongelooflijk leed van 
mensen die een dierbare verliezen of gewond raken en soms ernstig 
gehandicapt een nieuw leven moeten inrichten. 
 
Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van 
onze stad. Tot nu toe zijn we met ons allen het gewoon gaan vinden om de 
straat in bezit te laten te nemen door de lawaaiige, gevaarlijke, vervuilende en 
ongezonde auto. Een enorme ruimtevreter, die telkens weer vastloopt in het 
eigen verkeer. 
En meer autoverkeer leidt vaak weer tot de perceptie van onveiligheid, waarop 
nog makkelijker voor de auto wordt gekozen. 
 
Daarnaast zal met de aanstaande groei van onze gemeente de druk op de 
bestaande wegen alleen maar toenemen. Denk aan de centrale Europa-allee. 
Als we niet uitkijken loopt een groeiende stad vast in stilstaand, vies en 
luidruchtig autoverkeer. Zonder dat we alternatieven, zoals de fiets, voldoende 
benutten. 

Wat D66 wil doen 

De fiets is het belangrijkste vervoermiddel in onze gemeente. Wij zetten bij de 
ruimtelijke inrichting en het verkeersbeleid de fiets op één. Veel steden in 
binnen- en buitenland zijn op zoek naar manieren om hun stad modern in te 
richten. Waarbij niet de auto centraal staat, maar de mensen die er wonen, 
leven of op bezoek zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ideeën rond de 15-minuten-
stad. Dat zijn ideeën van een groene compacte stad die heel goed bij een 
gemeente als Kampen zouden passen. 
Wat D66 betreft gaan we dat idee voor onze gemeente uitwerken. Een 
moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en meer dan 
welke autostad ook, het waard is om te bezoeken. Een stad die zo is ingericht 
dat deze goed bereikbaar is met auto en trein en waar je comfortabel 
wandelend verplaatst en waarbij de fiets alle ruimte krijgt en het snelste en 
aantrekkelijkste vervoermiddel is. Bij de inrichting en herinrichting van wijken 
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beginnen daarom ook met de bepaling van de fietsinfrastructuur. De overige 
infrastructuur is volgend. 

De fiets centraal 

Auto’s gebruiken buitengewoon veel ruimte: als ze stilstaan maar ook als ze 
rijden. We moeten ruimte-efficiënte manieren van transport zoals de fiets 
stimuleren. 
Fietsinfrastructuur is veel goedkoper en eenvoudiger. En met de elektrische 
fiets is de actieradius voor mensen enorm toegenomen. Bij meer gebruik van de 
fiets bespaar je op de infrastructuur en heb je te maken met positieve 
neveneffecten als een betere gezondheid. 
D66 wil een consequent doorgevoerd systeem van brede vrijliggende en 
conflictvrije fietspaden. Ze moeten breed genoeg zijn om ruimte te bieden voor 
alle fietsers, maar ook aan scootmobielen, bezorgfietsen, elektrische rolstoelen 
en alle nieuwe ontwikkelingen. Zonder stoplichten, met voorrang op kruisingen 
en fietstunnels en bruggen. Fietsinfrastructuur is goedkoper dat autowegen of 
openbaar vervoer. Bovendien is het veiliger, inclusiever, ruimte-efficiënter, 
schoner, stiller, flexibeler, storingsvrij, vriendelijker, mooier en toekomstvaster. 

• Leidend principe is Fiets en voetganger op één in al het beleid.  
• We richten de gemeente zo in dat de fiets het snelste vervoermiddel is. 

Veilig naar school 

Ons plan om binnen enkele jaren 90% van alle scholieren naar school kunnen 
fietsen zal een bijdrage leveren aan het gebruik van de fiets in het algemeen. 
Als de fiets de makkelijkste manier is om je kinderen naar school te brengen, 
fiets je direct door naar je werk. Daarom is het zo belangrijk dat we bij dit plan 
een brede coalitie vormen waarbij naast gemeente en scholen ook 
kinderopvang en werkgevers betrokken zijn. 
De afgelopen jaren heeft het college de wens uitgesproken de prijs van 
nationale Fietsstad in de wacht te willen slepen. D66 steunt die gedachte van 
harte. Dit mag echter niet verworden tot een vrijblijvend invullen van het 
deelnameformulier. D66 wil een strategie met uitvoeringsplan en 
investeringsagenda maken zodat we met een ambitieuze inbreng kunnen 
meedingen naar deze prijs.  
 
In veel steden worden tegenwoordige elektrische deelscooters aangeboden. 
Hoewel dit een stil alternatief voor de auto zou kunnen zijn, blijkt in de praktijk 
dat deze deelscooters geen automobilisten uit de auto halen maar vooral 
fietsers van de fiets. We staan daarom kritisch tegenover een eventuele 
introductie van deze deelscooters in Kampen. 

• Kampen dingt met een ambitieuze inzet mee naar nationale Fietsstad. 
• Ambitieus verkeersveiligheidsplan. 
• Minimaal 90% van alle scholieren fietsend naar school 
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Lelystad Airport en N50 

D66 Kampen zijn wij een lokale partij, maar in verbinding met partijgenoten in 
de provincie, Den Haag en Brussel. Als lokale fractie zullen we deze kanalen 
blijven gebruiken om de aandacht te vestigen op de aanpak van de N50 en 
onze zorgen rond Vliegveld Lelystad. D66 Kampen is tegen de opening van 
vliegveld Lelystad. Wij voelen ons daarbij gesteund door onze fractie in de 
Tweede Kamer. De vraag hoe we in de toekomst moeten omgaan met het 
vervuilende vliegverkeer moet primair op rijksniveau worden beantwoord. 
Echter vliegveld Lelystad met vliegroutes boven het nieuwe dorp Reeve en 
langs Onderdijks, Zalk en Wilsum zal grote negatieve gevolgen voor onze 
gemeente kunnen hebben. Dit terwijl wij van het nieuwe vliegveld amper 
economisch profijt kunnen verwachten. Wij moeten ons samen met de regio in 
blijven zetten tegen de opening. Mocht Den Haag toch vastgehouden aan 
opening, dan dienen we alles op alles te zetten om de negatieve gevolgen voor 
onze inwoners tot een minimum te beperken. 

• Lobby voor een veiliger N50. 
• Tegen de opening van vliegveld Lelystad. 
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Verkeersplan 

Eerder heeft de gemeente Kampen al een verkeersplan opgesteld voor de 
binnenstad van Kampen. De uitvoering (na een eventuele update) moet spoedig 
geagendeerd worden. Al jaren groeit de verkeersdruk op bijvoorbeeld de 
Europa Allee. Momenteel hoopt het verkeer zich weer op tussen de rotondes, 
leidend tot congestie en verkeersonveilige situaties. De Europa Allee is een 
belangrijke verbindingsweg voor de stad. Een goede doorstroming hier kan de 
Stadsbrug ontlasten en gebruik van de Molenbrug voor verkeer van of naar 
IJsselmuiden stimuleren. Ook voorkomen we zo sluipverkeer door de wijk, zoals 
bij de Wederiklaan. 
D66 ziet de Europa-allee blijvend als een belangrijke verkeersader waarin over 
een aantal jaar geïnvesteerd moet worden. Daarom willen we onderzoeken hoe 
de weg als doorgaande weg met een aantal op en afritten verdiept kan worden 
aangelegd. Daarin willen we meenemen of ter hoogte van het groene hart een 
groene overkluizing financieel en technisch mogelijk is. Dit zou leiden tot een 
forse uitbreiding van het groene hart als verblijfsgebied. Het plan maakt deel uit 
van het door D66 voorgestelde Kampen 2030 waarvoor de komende jaren ook 
financiering gevonden moet worden. 
Daarnaast streven we naar een autoluwe binnenstad. We maken de IJsselkade 
benedenstrooms autovrij en geven hiermee ruimte aan de ondernemers. Voor 
de overige wegen is er altijd sprake van eenrichtingsverkeer. 
Met een elektronisch parkeerverwijssysteem kunnen we het zoekverkeer in de 
stad beperken en efficiënter met ruimte omgaan. 
Om verkeer en uitstoot te beperken stimuleren we pakketkasten waar we 
bezorgdiensten op centrale plekken bestellingen kunnen achterlaten. Een 
mooie plek om te combineren met andere functies zoals een wijkbibliotheek. 

• Vaart maken met het Verkeerscirculatieplan. 
• Herinrichting Europa-allee. 
• Binnen de bebouwde kom altijd 30 km/u. 
• Een autoluwe binnenstad, met altijd éénrichtingsverkeer voor auto’s.  
• Aanleg van laadpalen faciliteren.  
• Deelauto’s stimuleren.  
• Overige vervoersmogelijkheden (zoals OV) verkennen voor in de 

gemeente.  
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Cultuur, sport, 
vrije tijd 
Een gemeente is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je 
eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling. 
Kampen is rijk aan verenigingen, musea, theater, muzikanten en tradities. Dat 
geeft Kampen karakter, het verbindt. 

Wat is er aan de hand? 
De bezuinigingen hebben forse negatieve gevolgen gehad voor verenigingen 
en culturele instellingen. Daarbovenop kwam nog eens de coronapandemie 
waardoor musea en theaters dicht moesten en sportwedstrijden werden 
afgelast. Hoewel we nu nog steeds kunnen vaststellen dat Kampen een rijk 
cultureel leven kent en veel sportende inwoners, zullen komende jaren extra 
inspanning nodig zijn voor herstel. 

Wat D66 wil doen 

Sport en cultuur lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te 
hebben. Maar beide zijn voor veel mensen een vorm van vrijheid. Het is een 
manier om je talenten te ontdekken en om jezelf te ontplooien. Het maakt veel 
mensen gelukkig en is soms een uitlaatklep in een samenleving waarin we vaak 
met ons hoofd bezig zijn. Het brengt ook plezier en trots. Het zorgt voor 
verbroedering en verbinding en versterkt de sociale cohesie. Sport en bewegen 
zijn overigens niet alleen in sociaal-maatschappelijk opzicht belangrijk. 

Sporten voor iedereen 

Sporten is ook een onmisbare pijler in het verbeteren van onze gezondheid. De 
coronacrisis werkt(e) als een alarmbel: mensen met een mindere vitaliteit en 
weerbaarheid zijn het meest kwetsbaar. Gemeenten hebben een sleutelrol om 
sport en bewegen laagdrempelig en voor iedereen mogelijk te maken. 
Begin bij kinderen en jongeren. Alle kinderen moeten de kans krijgen om een 
gezond en gelukkig leven te leiden en moeten zoveel mogelijk in staat worden 
gesteld om hun talenten te ontdekken. Daarom is het zo belangrijk om ook in de 
sport te investeren voor de jongste generatie. Daarom moet sporten voor 
iedereen toegankelijk zijn door te zorgen voor een goede en bij ouders bekende 
armoederegeling. Als we tot doel hebben om mensen zoveel mogelijk vrijheid te 
geven om te kunnen sporten en bewegen, moeten de veranderde 
(sport)behoeften het uitgangspunt zijn. We moeten ons denken over 
sportbeleid verbreden. Naast de onmisbare sportverenigingen moeten we 
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kijken naar alle vormen van sportaanbod: sportverenigingen, sportscholen en 
andere commerciële aanbieders, beweeginitiatieven en meer 
‘ongeorganiseerde’ sportverbanden. 
Ook op zondagen moeten gemeentelijke sportfaciliteiten beschikbaar kunnen 
zijn. 

• Sporten moet toegankelijk zijn voor iedereen. 
• We stimuleren de samenwerking tussen sportverenigingen tot 

samenwerken. En meer ruimte voor ondernemerschap, zoals in Zwembad 
de Steur.  

Beweeglijke stad 

De openbare ruimte en het gemeentelijke vastgoed moeten uitnodigen tot meer 
sporten en bewegen. Een sport- en beweegvriendelijke gemeente met 
duidelijke en aantrekkelijke wandel-, hardloop, en skateroutes, goede fysieke 
toegankelijkheid in de openbare ruimte, watertappunten en sportfaciliteiten 
zoals buitenfitnessapparaten en sportcontainers. Faciliteer bootcampclubs in 
de parken. 
 
Voldoende bewegen en sporten is belangrijk voor gezonde en vitale inwoners. 
Dat geldt voor jong en oud, arm of rijk en mensen met of zonder beperking; we 
willen dat sporten voor iedereen mogelijk en toegankelijk is. Of dat nu bij een 
sportvereniging is of dat het gaat over regelmatig wandelen, hardlopen of 
oefeningen doen in het park. Ze zijn allemaal goed voor lichaam en geest. D66 
wil daarom dat de buitenomgeving je stimuleert om actief te zijn. 
Bij de (her)inrichting of ontwikkeling van wijken wordt rekening gehouden met 
‘sportieve rondjes’ van de inwoners. Om te zorgen dat er in nieuwe woonwijken 
voldoende aanbod ontstaat komt er een duidelijke norm voor het aantal 
sportfaciliteiten. 
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. 

• Een buitenomgeving die stimuleert om actief te zijn. 

Sterke culturele basis 

Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen 
invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de 
gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als 
toerist te bezoeken. De basis van onze culturele infrastructuur zijn de SAMBIQ-
instellingen (Stadsgehoorzaal, Archief, Museum, Bibliotheek en Quintus). Wij 
willen dat iedereen toegang kan krijgen tot deze instellingen onafhankelijk van 
je inkomen. Het is goed dat het merendeel is verzelfstandigd en de ruimte 
hebben gekregen voor echt cultureel ondernemerschap. Zo trekken instellingen 
een groter en diverser publiek van binnen en buiten de gemeente aan. De extra 
inkomsten geven hun bovendien meer financiële armslag. De gemeente moet 
ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld crossover-concepten onnodig in de 
weg staan, verdwijnen. 
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Cultuur geeft smoel 

In onbruik geraakte panden en industrieterreinen veranderen in broedplaatsen 
voor creatief talent. Ook bibliotheken zijn tegenwoordig culturele 
ontmoetingsplaatsen. De historische binnenstad van Kampen trekt van ver 
mensen aan. Evenementen en festivals geven de sfeer in een gemeente weer 
of genieten zelfs landelijke bekendheid. Door het cultuurbeleid gericht in te 
zetten, creëert Kampen een eigen cultureel profiel: het ‘uithangbord’ van de 
gemeente. 

• We stimuleren cultureel ondernemerschap. 

Cultuur en zorg 

Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden 
maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk 
én creëren ruimte voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en 
prikkelt mensen om kritisch na te denken. We zetten onze culturele instellingen 
actief in als instrument in het sociaal domein. Samen dansen, muziek of theater 
maken, het verrijkt levens en schept verbinding. 

Toerisme 

Toerisme is weliswaar niet de economische kurk om welvaart op te bouwen, 
maar het levert wel een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van onze 
gemeente. De historische binnenstad is niet het enige aantrekkelijke voor 
bezoeker. We moeten zorgen dat toeristen ook hun weg weten te vinden naar 
het landschap en historie van de andere kernen. In Kampen liggen nog vele 
onbenutte kansen op gebied van toerisme. Met de komst van de IJsselkogge 
moeten we veel meer invulling geven aan het toerismebeleid van onze 
gemeente. 

• Een toerismebeleid dat actief inspeelt op kansen en mogelijkheden voor 
ons verleden, gekoppeld aan de IJsselkogge.  

Tradities behouden 

De uitbundigheid van de avondvierdaagse in onze gemeente, lampionoptocht, 
de Heugte of de Biestemarkt en het melkbusschieten met oudjaar; Kampen 
kent unieke tradities. Het is goed dat de gemeente deze tradities een steuntje 
in de rug geeft om deze te behouden.  
Daarbij is het belangrijk om te onderkennen dat niet alle inwoners de 
oudejaarsviering waarderen. Voor mens en dier kan het overlast betekenen. 
D66 wil daarom een duidelijk en meerjarig beleid zodat we met beperkte 
overlast, onze nieuwjaarsviering kunnen organiseren. Zo bouwen we aan 
draagvlak om deze unieke traditie te behouden en kunnen we gezamenlijk een 
goede jaarwisseling vieren. 

• We zetten ons in voor het behoud van de lokale tradities.  
• De gemeente moet zich inzetten voor een rijk cultureel leven in Kampen 
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Religieus erfgoed 

We moeten ons inzetten voor het behoud van religieus erfgoed. Door 
bijvoorbeeld een nieuwe bestemmingen te vinden. Kerkbezoek neemt ook in 
Kampen af. Hoewel gemiddeld het ledental van geloofsgemeenschappen 
afneemt, zitten sommige in de groei of ontstaan er nieuwe groepen. Wij willen 
het hergebruik van leegkomende kerkgebouwen stimuleren. Bij uitbreiding of 
stichting moeten we eerst kijken naar de beschikbaarheid van leegstaande 
kerkgebouwen. We geven volop ruimte om religieus erfgoed een nieuwe 
bestemming te geven. 

• De gemeente zet zich actief in om erfgoed zoals monumenten, 
stadsgezichten en natuurterreinen te behouden en onderhouden. 

• Niet alleen aandacht voor ons erfgoed in de historische binnenstad, maar 
ook voor Brunnepe en de overige kernen. 

• We willen gemeentelijke monumenten zichtbaar maken, zowel digitaal als 
fysiek door monumentenschildjes 

• We zorgen dat monumenten actief in gebruik zijn 
• We voorkomen verdere sloop of afbraak van cultureel erfgoed of 

historische gebouwen; 

Tiny events 

Geef ruim baan voor kleine evenementen. Bijvoorbeeld een winkelier die iets wil 
vieren met zijn of haar klanten. Ook op zondag. 
Experimenteer met een IJsselboulevard. Voormalig burgemeester Koelewijn 
droomde jaren openlijk over Kampen als Maastricht aan de IJssel. 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.  

Gezamenlijk verenigingsgebouw 

Kampen kent een sterk verenigingsleven. Niet elke vereniging heeft een ruim 
gebouw of gebruikt dit alle dagen van de week. Maak daarom een groot 
gebouw beschikbaar als tijdelijk universeel verenigingsgebouw. 
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Veiligheid 
Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet 
veilig voelen. D66 wil dat Kampen zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. 
Criminaliteit en overlast aanpakken en daarbij inzetten op preventie. We 
hebben extra zorg voor ondermijning. 

Wat is er aan de hand? 
Kampen is gelukkig een relatief veilige gemeente, maar kent naast de reguliere 
vormen van criminaliteit een aantal specifieke zorgpunten. Zo is er binnen de 
gemeente Kampen de afgelopen jaren in toenemende mate overlast van 
zorgwoningen. Woningen (vooral in de binnenstad) waar dubieuze 
zorgbedrijven jonge mensen met vaak ernstige zorgvragen onderbrengen. 
Deze jonge cliënten hebben recht op intensieve zorg gefinancierd uit een 
persoonsgebonden budget. Al jaren zien we dat dubieuze zorgaanbieders deze 
kwetsbare mensen naar Kampen lokken en tegen forse tarieven woonruimte en 
intensieve begeleiding aanbieden. In de praktijk schiet die behandeling en zorg 
veelal tekort, terwijl omwonende zeer ernstige overlast ervaren. Dit draagt bij 
aan een sterk gevoel van onveiligheid. Deze ontwikkeling is desastreus voor de 
stad. 
 
De afgelopen jaren is naast de directe zichtbare criminaliteit steeds meer 
aandacht voor de ondermijnende effecten van criminelen die doordringen in de 
bovenwereld. Denk de aankoop van panden of bedrijven om criminelen gelden 
wit te wassen of als dekmantel voor andere feiten zoals de productie van 
verdovende middelen. 

Wat D66 wil doen 

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet 
in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil 
dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over 
hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de 
gemeente. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar 
inwoners. De subjectieve van onveiligheid is in Kampen relatief hoog. D66 vindt 
het belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij 
het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. 

Het begint bij voorkomen 

Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. 
We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door 
de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te bestrijden. En zodat de 
criminaliteit geen grip krijgt op de bonafide samenleving en economie. 
Preventie, oftewel het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 
het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld 
door te investeren in onderwijs en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 
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Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en mobiliseren om 
weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast. 

Overlast 

Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is 
de uitstraling in een buurt. Een gemeente met schone straten, zonder kapot 
straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en 
overlast. D66 vindt het daarom de taak van de gemeente om de openbare 
ruimte netjes te houden en regels te handhaven. 
Het melden van problematiek of kapotte zaken in de openbare ruimten moet 
gemakkelijk zijn. D66 wil dat de gemeente-initiatieven van bewoners 
ondersteunt en hen inspraak geeft: bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte 
van de veiligheidssituatie in hun eigen leefomgeving ervaren. 
D66 wil dat wijkagenten samen optrekken met de gemeente (wijkverbinders) en 
welzijnswerkers, in het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij 
inspraakmomenten. De overheid moet op een laagdrempelige wijze 
aanspreekbaar zijn in de buurt. Wij zijn daarom blij met de instelling 
buurtbemiddeling om problemen op te lossen. Daarnaast vraagt preventie om 
goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg en 
welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie. 
 
D66 wil criminaliteit en overlast verminderen door softdrugs uit de criminaliteit 
te halen en houden. Ons doel hiermee is de gezondheidsrisico’s van 
drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit die gepaard gaat 
met illegale wietteelt te beperken. We willen het middelengebruik onder 
jongeren terugdringen. (Bijvoorbeeld volgens IJslands model, waar dat lukt); 

• Preventie van middelengebruik (bijvoorbeeld met de IJslandse methode). 

Aanpak dubieuze zorgwoningen 

De aanpak van dubieuze zorgwoning dient de hoogste prioriteit te hebben. De 
gemeente dient hier samen met andere publieke en private partijen doortastend 
en creatief tegen op te treden. De overlast voor onze inwoners, de uitstraling 
op de kwaliteit van onze stad en het feit dat kwetsbare mensen niet de zorg 
krijgen die ze nodig hebben, maar dubieuze ondernemers wel heel veel geld 
verdienen, is onverteerbaar. 

• Streng, doortastend en creatief actieplan tegen de overlast van 
zorgwoningen. 

Handhaving 

Vanuit het oogpunt van veiligheid wordt verlichting vooral gezien als technisch 
middel om meer ‘natural surveillance’ te bewerkstelligen. Meer verlichting, 
minder criminaliteit, overlast en verloedering. D66 wil dat de Kamper 
binnenstad een innovatief lichtplan krijgt vergelijkbaar met initiatieven in 
Zwolle, Utrecht en Gent. Zo kunnen we monumenten mooi verlichten, overlast 
terugdringen en speelse effecten als lichtwandelingen toevoegen. 
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De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. Handhaving 
kan plaatsvinden door de politie, maar ook door BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Dit vraagt om een heldere 
afbakening van verantwoordelijkheden en goede samenwerking. Het is 
onmogelijk alles altijd te handhaven, daarom stelt de gemeente een 
programmatisch handhavingsprogramma op dat zich telkens richt op het 
verbeteren van het nalevingsgedrag rond de belangrijkste kwesties in onze 
gemeente. 

• Programmatische handhavingsstrategie. 

Privacy 

De gemeente draagt de verantwoordelijkheid in het beschermen van de vrijheid 
van inwoners. Zo dient de gemeente onze privacy te beschermen. De 
gemeente beheert belangrijke en vaak zeer persoonlijke informatie van onze 
inwoners. De gemeente dient daarom de (digitale) beveiliging buitengewoon 
serieus te nemen. 
D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de 
invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. D66 is 
daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief 
fouilleren, zeker als deze maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid.  

• Zorgvuldig beschermen van gegevens van burgers. 

Daders betalen 

D66 investeert liever in maatregelen die direct merkbaar resultaat hebben. Zo 
willen wij daders van criminaliteit onmiddellijk schade laten vergoeden. Ook bij 
kleine vormen van criminaliteit. Zo kan de politie bij daders van uitgaansgeweld 
bij aanhouding beslag leggen op bijvoorbeeld een mobiele telefoon om later 
een slachtoffer te kunnen compenseren. 

• Ook bij kleine feiten daders schade direct laten vergoeden. 

Ondermijning 

Naast de directe gevolgen van criminaliteit dreigt met name winstgedreven 
criminaliteit de samenleving en economie te ondermijnen. De gemeente dient 
intensief werk te maken van het voorkomen van ondermijning en het opsporen 
hiervan. Nu ligt de focus van het beleid vooral op het buitengebied. We dienen 
ook oog te hebben voor eventuele ondermijning in de stad en andere kernen. 
Denk aan voorlichting van kwetsbare ondernemers, maar ook bij het aankopen 
van winkelpanden of ander vastgoed door criminelen. Zet ook de buurt in voor 
signalering en koppel het resultaat terug naar de inwoners van de buurt. Zo laat 
je zien dat de criminaliteit niet deugt en niet loont en dat het een gezamenlijk 
inspanning vergt waar inwoners hun steentje aan kunnen bijdragen. (Een 
voorbeeld is de Wijmerstraat in Den Haag.) 

• Oog voor ondermijning in alle delen van de gemeente. 
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Financiën en 
bestuur 
Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van 
de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat 
mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro die de overheid 
uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. 

Wat is er aan de hand? 
Nadat de gemeentelijke financiën al vele jaren grote onverwachte tegenvallers 
lieten zien, liepen deze in 2019 definitief aan de grond. Te weinig geld van de 
Rijksoverheid, onduidelijke doelen en beleid gecombineerd met een wijze van 
begroting die weinig oog had voor risicomanagement, leidden tot miljoenen 
bezuinigingen in Kampen. Er werd gesneden in de zorg, het sociale vangnet, 
cultuur en investeringen. En ook de belastingen werden verhoogd. Door deze 
bezuinigen, meer geld van het rijk maar ook omdat we door de coronapandemie 
veel uitgaven niet hebben kunnen doen, lijkt de Kamper begroting weer op 
orde. 
 
Die vele magere jaren heeft veel gevergd van inwoners en ondernemers. Maar 
trekt ook z’n wissel op het bestuurlijk apparaat. Eerder waren er signalen dat 
we ambtelijk op ‘dun ijs schaatsen’. Dat is zorgelijk want er wachten grote en 
langjarige uitdagingen die we enkel kunnen oppakken met een goed 
gekwalificeerd bestuurlijk apparaat. Externe expertise en menskracht inhuren 
kan verstandig zijn voor unieke activiteiten, maar externe expertise is kostbaar 
en verdwijnt op termijn weer.  
 
Een belangrijke ontwikkeling is het raadsproject dat antwoord tracht te geven 
op de vraag wat voor gemeente wij willen zijn en worden in het komende 
decennium. Een vraag waar onze D66-fractie bij voortduring in het midden van 
de raad heeft gelegd. Een vraag die kaders moet gaan geven aan de politieke 
doelstellingen.  
Politiek zien we dat de raad de neiging heeft te vervallen in details. Dat zegt 
veel over de gedrevenheid van de lokale politici, maar daardoor zijn wij als raad 
minder in staat kaders te stellen voor het bestuur. Ook zagen we dat in 
afgelopen raadsperiode wethouders hun termijn niet afmaakten omdat ze 
persoonlijke kansen elders zien. Een ontwikkeling die zorgen baart voor de 
bestuurbaarheid van de gemeente en aanzien van de politiek. 
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Wat D66 wil doen 

Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van 
de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat 
mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro die de overheid 
uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die 
reden vinden wij het ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is 
over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een 
sociaal liberale begroting is bovendien toekomstvast: wij willen geen schuld 
doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. 

Begroting 

Bij tekorten op de begroting zoeken wij dan ook in eerste instantie naar 
bezuinigingen of naar mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te 
voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Eventuele 
bezuinigingen ontzien zoveel mogelijk de kerntaken van de gemeente. Voor de 
gemeentelijke belastingen vormt het landelijk gemiddelde onze leidraad. We 
zijn streng op budgetoverheveling. Als meerdere jaren begrote gelden niet 
besteed konden worden, vloeien deze terug naar de algemene middelen. We 
maken een langjarige agenda voor investeringsdoelen. Daar mogen reservering 
voor gemaakt worden. 
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen 
tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. 
Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. Subsidies zijn 
daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte 
effect. 

• Bij tekorten zoeken we eerst bezuinigingen voordat een stijging van de 
lasten aan de orde komt. 

• Subsidies worden geëvalueerd op het bereikte effect. 

Rol gemeenteraad en college 

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld is belangrijk. 
Dit begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun 
ondersteuning door fractiemedewerkers en de griffie. Daarnaast hebben zij 
baat bij een actieve gemeentelijke rekenkamer, met name binnen gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. De verantwoording over zowel de besteding van 
geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen deze verbanden moet 
transparant, tijdig en volledig zijn. 
 
Het is tijd dat we het debat in de raad en commissie zich richt op hoofdlijnen, 
het college zorgt voor uitvoering en de raad controleert. Dat is belangrijk ook 
om de politiek voor onze inwoners aantrekkelijk en begrijpelijk te maken. Wij 
staan open voor andere vergadervormen, vaker de wijk in, meer debat. Dat is 
niet enkel een verantwoordelijkheid van college, maar is iets waar raadsleden 
elkaar op moeten blijven aanspreken. Ook de onderlinge toon en gedragingen 
verdienen volgens ons meer aandacht. 
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Nu heeft enkel het college een persmoment met de lokale pers. Wij stellen een 
spreekuur in waar de lokale pers ook in gesprek kan met raadsfracties. 

• Persmoment met raadsfracties organiseren. 
• Aandacht voor controlerende rol gemeenteraad en inzet (juiste) 

raadsinstrumenten. 
• Aandacht voor onderling omgangsvormen binnen raad en tussen raad en 

college.  

Ambtelijke organisatie 

Vanuit diezelfde waarde erkennen we ook het belang van sommige publieke 
investeringen, bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie, die juist op de 
lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons 
belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een 
gemeentebegroting.  
‘Wat voor gemeente willen we zijn’ is een belangrijk gezamenlijke activiteit voor 
raad, bestuur en samenleving. Voor D66 is niet enkel de uitkomst belangrijk 
maar vooral de weg ernaartoe. D66 wil zo snel mogelijk onderzoeken wat er 
nodig is voor de ambtelijke organisatie om de belangrijke opdrachten voor 
Kampen met ambitie en voortvarendheid op te pakken. Als dat noodzakelijk is, 
zullen we investeren in meer ambtelijke kracht. 

• Aandacht voor slagkracht ambtelijke organisatie. 

Coronapandemie 

We zitten nog midden in de coronapandemie. We zien dat de bestrijding van de 
pandemie veel van ons allen vergt. De pandemie raakt inwoners soms hard: 
door ziekte of verlies van een dierbare maar ook door de 
overheidsmaatregelen. Ondernemers die gedwongen worden hun zaak te 
sluiten of kinderen die naar school kunnen. Daarnaast zien groter wordende 
tegenstellingen in de samenleving. In de rest van de coronapandemie en de 
periode erna zullen werk moet de lokale overheid en haar bestuur meer nog 
dan voorheen de nadruk leggen op samen. 


