
Aantal inwoners: ongeveer 32.750
(per 1-1 -1991 )
Oppervlakte (in hectare): 8283
Aantal woningen: 13.112

Bereikbaarheid
Zowel voor de handel als voor de toerist
heeft de stad Kampen qoedo verbindingen
met de rest van Nederland. Via het nieuwe
land van de IJsselmeerpolders is Kampen
slechts een uur rijden van het westen van
Nederland verwijderd. Het zuiden en oos
ten van het land zijn eenvoudig te bereiken
met de auto, maar ook met trein of bus.
~
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De rivier de IJssel, met de open verbinding
naar het IJsselmeer speelt tevens een
belangrijke rol in de bereikbaarheid van de
stad.

Woningbouw
Het totale woningbestand van Kampen
bedraagt momenteel 13.112 woningen.
Vooral de wijken die de laatste 10 - 15 jaar
gebouwd zijn, zijn ruim van opzet met veel
green en veelal eigen buurtvoorzieningen.

Het gaat overwegend om laagbouw. Naast
stadsvernieuwing en stadsrenovatie is er
ook veel nieuwbouw. In Kampen mag men

zich overigens vrij vestigen.
Tenslotte zijn er, ten behoeve van studen
ten en werkende jongeren, oude (bedrijfs-)
panden verbouwd tot complexen met
kleine wooneenheden.

Onderwijs

De onderwijsvoorzieningen in Kampen zijn
optimaal te noemen. Dat begint al bij een
groot aanbod van basisscholen (waaronder
een aantal scholen voor speciaal onder
wijs). Vervolgens kan men kiezen uit een
aantal MAVO-opleidingen, scholen voor
voortgezet onderwijs (HAVO,Atheneum en
Gymnasium) en diverse instellingen voor
lager- en middelbaar beroepsonderwijs.
Verder zijn er 2 Theologische Universitei
ten, de Chr. Hogeschool voor Kunstonder
wijs (met de afdeling Kunstacademie en de
afdeling Theaterschool in Kampen en de
afdeling conservatorium in Zwolle)

Gezondheid, welzijn en cultuur
Op het gebied van welzijn en cultuuris
Kampen goed voorzien. De stad heeft een
eigen Stadsziekenhuis met een capaciteit
van ongeveer 150 bedden. Daarnaast zijn
er drie instellingen' voor bejaarden en een
verpleeg- en reactiveringscentrum voor
chronische zieken.

Kampen is wijd en zijd bekend om zijn
karakteristieke stadsfront en zijn vele
historische panden. Daarnaast kan men
meer "Ieren" over de geschiedenis van
Kampen in o.a. het stedelijk museum, het
stadsarchief en het Frans Walkate Archief.
Liefhebbers van meer eigentijds cultuur
goed kunnen echter ook in Kampen te
recht: de onlangs verbouwde schouwburg
(Stadsgehoorzaal) biedt een zeer geva
rieerd programma van hoge kwaliteit,
waarbij ook amateuristische kwaliteiten
aan bod komen.

Vrije tijd kan men ook vullen met een goed
boek; de Openbare ieeszaal en Bibliotheek
zal u graag ontvanqen,
Tenslotte kunnen de sportliefhebbers in
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Kampen kiezen uit: ~__)
-diverse in- en outdoorsporten (er zijn
verschillende sporthallen en -velden);
-zwemmen (in het overdekte tropische
zwembad)
-surfen, zeilen, zwemmen, roeien etc. in de
waterrijke omgeving van Kampen (rand
meren, IJssel of Kampereiland).

Winkelvoorzieningen
In Kampen vindt u een ruim gevarieerd
aanbod van winkels, met een pakket van
zowel eerste levensbehoeften als luxe
artikelen. Deze winkels kunt u vinden in de
binnenstad, maar ook de diverse wijken
zijn voorzien van winkelcentra.

Elke maandagmorgen wordt er een uit
gebreide warenmarkt gehouden op de
Nieuwe Markt, Burgwal en Meeuwenbrug;
u kunt daar ondermeer terecht voor groen
te en fruit en er is een omvangrijke "Iapjes
markt".
Zaterdags is er een kleinere markt (met
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groente, fruit, brood, banket, kaas e.d.); u
vindt deze markt op de Plantage.
De wekelijkse koopavond wordt gehouden
op vrijdagavond.

Werkgelegenheid, industrie, handel en
nijverheid
In Overijssel is Kampen een goede keus als
plaats van vestiging. De stad beschikt over
goed ontsloten droog industrieterrein, met
aile voorzieningen bij de hand. De infra
structuur is volwassen met name door de
komst van de tweede brug over de l.Issel.
De wegverbinding is nog in kwaliteit toege
nomen door het tot stand komen van
Rijksweg N 50, trace Zwolle-Kampen.
Het op het "droge" industrieterrein geves
tigde bedrijfsleven is gevarieerd en actief.

0000

Behalve ondernemingen als sigarenfabriek
Oud-Kampen met zijn cumlaude produc
ten, kunnen ook koffiebranderij Kanis en
Gunnink, de kook- en braadpannenfa
brikant Berk Beccon, Uitgeverij Kok en Van
Dijk's Boekhuis tot de Kamper onder
nemingen gerekend worden.
Naast de bedrijven die veelal van spoor- en
as verbindingen gebruik maken is Kampen,
gezien haar natuurlijke ligging aan de
monding van de IJssel wellicht nog ge
schikter voor de zogenaamde "natte"
industrie. Aan de Haatlandhaven, waar nog
een hectare "nat" industrieterrein beschik
baar is, kunnen binnenvaartschepen tot
2000 ton laden en lossen. Er is thans nog
circa 10 ha. "droog" industrieterrein direkt
beschikbaar. Voorts beschikt de gemeente
over enkele tientallen hectare reserve
terrein.

Samenstelling gemeenteraad 1990-1994
C.D.A.
A. Hengeveld, (weth.)* Plataanstraat 10



266 BH 15168
A. Deuzeman, V. Gelderplantsoen 73
8266 HD 16198
H. Breman, (f.v.)* Wortmanstraat 41
8265 AA 12625
mr. J.A.W.G. Kleinmeulman, Winde 89
8265 EH 14010
Mw. J. Jens-Rozendal, Esdoornhof 185
8266 GG 20508

P.vdA.
ing. G.K. Swillens, (weth.) 1e Ebbingestraat
328261 VW 18138
J.T.M. Piederiet, (f.v.)* Zilverschoon 52
8265 HB 21211
G. Schinkel, Esdoornhof 52 8266 GK
17753
Mw. H. Woning, Marktsteeg 3 8261 AK
19131

R.P.F
H. Veltman, (weth.) Vloeddijk 138 8261 GK
12561
J.M. Brouwer, (f.v.)* Tormentil 25 8265 DK
13480
A. Hup, Zeebies 1 8265 EN 16638
W. Hartman, Ganzebloem 18 8265 MA
24195

Kampen Alert
A. Koffeman, (f.v.)* Constructieweg 27
8263 BA 12188
CA Kranenburg, Kievitstraat 55 82612AB
12650
F.J. Strikkers, Dr. Wiersemahof 12 8264
DB 11277

0'66
H. Bastiaan, (weth.) Meidoornhof 2
8266 GR 14415
J. Elhorst, (f.v.)* Geerstraat 168261 HM
13958

V.V.O.
H. Krans, (f.v.)* Burgwal 25 8261 EN 17550
G. Verkerk, Keizerstraat 9 8261 AM 26760

G.P.V.
drs. R. de Boer, (f.v.)* Watermunt 3
8265 EL 16798

Groen Links
Mw. A. van de Bos, (f.v.)* Ganzebloem 33
8265 MT 28445

S.G.P.
J. Kattenberg, (f.v.)* Beukenweg 7 8266 AE
11367

*(f.v.)- fractievoorzitter
*(weth.)- wethouder

Burgemeester
H.C. Kleemans, Meidoornhof 9 8266 GR
18851

Secretaris
mr. O. Pol, Lindestraat 38266 BG 14589

Vergaderdata raad in 1991
31 januari 1991,28 februari 1991,28 maart
1991,25 april 1991,30 mei 1991,27 juni
1991, 29 augustus 1991, 26 september
1991, 24 oktober 1991, 21 november
1991, 19 december 1991.

Raadsvergaderingen
De gemeenteraad van Kampen komt een
keer in de vier weken -als regel op de
laatste donderdag in de rnaand- bij elkaar
in de raadzaal van het stadhuis. Aan
vangstijd 19.30 uur. De raadsvergaderin
gen zijn openbaar, dat wil zeggen, ieder
een heeft vrij toe0']ng. Ook is het mogelijk
een jaarabonnement te nemen op de
raadsstukken. Deze stukken bestaan uit
een agenda, de raadsvoorstellen en de
notulen. Bij de afdeling Voorlichting, Ou
destraat 133, en bij de Openbare Biblio
theek, Kennedylaan 4 liggen de raads
stukken voor iedereen ter inzage.

College van burgemeester en wethouders
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door
het college van Burgemeester en wet
houders:

Burgemeester H.C. Kleemans
-Algemene bestuurszaken en coordinatie
-Politie
-Brandweer
-Civiele verdediging en rampenbestrijding
-Voorlichting
-Hoger beroepsonderwijs en universiteiten
-Regiozaken en DGGD
-Econornische zaken, industrie en midden-
en kleinbedrijf

Wethouder A. Hengeveld
-Openbare werken en nutsvoorzieningen
(gas, electra, water, CAl)
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-Milieu
-Cultuur (incl. Muziekschool en 't Speel-
werk)
-Coordinerend bejaardenbeleid
-Erven en Landerijen
-Lokale omroep
-Volksgezondheid (w.o. ziekenhuis)

Wethouder ing. G.K. Swillens
-Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en
Stadsvernieuwing
-Verkeer en Vervoer
-Grondbedrijf
-Dijkverzwaring
-Toerisme (T.R.O.P.)

Wethouder H. Veltman
-Financien
-Personeel en Organisatie (incl. huis-
vesting)
-Informatiebeleid
-Onderwijs

Wethouder H. Bastiaan
-Welzijn en sociale aangelegenheden
(coordinerend wethouder sociale ver
nieuwing)
-Werkgelegenheid
-Sport en recratie
-Woonwagenbeleid

Degene die de burgemeester oteen van de
wethouders wil spreken dient vooraf een
afspraak te maken met de secretaresse,
telefoonnummer 92999.

Commissie Aigemene Bestuurszaken
Voorzitter: H.C. Kleemans (C.DA)
Leden: H. Breman (C.DA), J.T.M. Piede
riet (PvdA), J.M. Brouwer (R.P.F.),
H. Krans (V.V.D.), J. Kattenberg (S.G.P.),
Mw. A. van den Bos (Groen Links), drs.
R. de Boer (G.P.V.), A. Koffeman (Kampen
Alert), J. Elhorst (0'66).

Commissie Onderwijs en Cultuur
Voorzitter: H. Veltman (R.P.F.)
Leden: mr. J.A.W.G. Kleinmeulman
(C.DA), Mw. H. Woning (PvdA), A. Hup
(R.P.F.), F.J. Strikkers (Kampen Alert),
G. Verkerk (V.V.D.), J. Elhorst (0'66),
drs. R. de Boer (G.P.V.)
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Fractievertegenwoordigers: P.J. Hen
driksen (Groen Links), G.J. Bakker (S.G.P.)

Commissie Middelen
Voorzitter: H. Veltman (R.P.F.)
Leden: A. Deuzeman (C.DA), G. Schinkel
(PvdA), A. Hup (R.P.F.), F.J. Strikkers
(Kampen Alert), H. Krans (V.V.D.), J. Kat
tenberg (S.G.P.), drs. R. de Boer (G.P.V.),
Mw. A. van den Bos (Groen Links)
Fractievertegenwoordiger: A. Hofman
(0'66)

Commissie Beheer en Milieu
Voorzitter: A. Hengeveld (C.D.A.)
Leden: H. Breman (C.DA), Mw. H. Woning
(PvdA), W. Hartman (R.P.F.), A. Koffeman
(Kampen Alert), H. Krans (V.V.D.), J. EI
horst (0'66), J. Kattenberg (S.G.P.)
Fractievertegenwoordigers: G. Kuper
(G.P.V.), P.J. Hendriksen (Groen Links)

Commissie Ruimtelijke Ordening, Volks
huisvesting en Verkeer
Voorzitter: ing. G.K. Swiliens (PvdA)
Leden: mr. J.A.W.G. Kleinmeulman
(C.DA), J.T.M. Piederiet (PvdA),
J.M. Brouwer (R.P.F.), A. Koffeman (Kam
pen Alert), G. Verkerk (V.V.D.), J. Elhorst
(0'66), J. Kattenberg (S.G.P.), drs. R. de
Boer (G.P.V.), Mw. A. van den Bos (Groen
Links)

Commissie Sport en Welzijn
Voorzitter: H. Bastiaan (0'66)
Leden: Mw. J. Jens-Rozendal (C.DA),
G. Schinkel (PvdA), A. Hup (R.P.F.),
CA Kranenburg (Kampen Alert), G. Ver
kerk (V.V.D.), drs. R. de Boer (G.P.V.), Mw.
A. van den Bos (Groen Links)
Fractievertegenwoordigers: A. Hofman
(0'66), G.J. Bakker (S.G.P.)
Vertegenwoordiging vanuit de Sportraad:
IJ. Ebels en R. Verkerk.

Commissie voor Beroep- en Bezwaar
schriften
Voorzitter: N.H. Melman
Leden: A.Deuzeman (C.D.A), G. Schinkel
(PvdA), H. Krans (VVD.)

De vergaderingen van de raadscommissies
zijn over het algemeen openbaar. De
bezoekers die dat wensen worden in de
gelegenheid gesteld, voorafgaande aan de



behandeling van de agenda het woord te
voeren over aan de orde komende agenda
punten en bij de rondvraag vragen te
stellen. De agenda van een commissiever
gadering wordt in de week voorafgaande
aan de desbetreffende vergadering in de
plaatselijke kranten qepubliceerd. Tevens
liggen deze stukken bij de afdeling Voor
lichting, Oudestraat 133 en de Openbare
Bibliotheek, Kennedylaan 4 ter inzage. Het
is mogelijk een abonnement te nemen op
de notulen van de openbare commissies.

College van Regenten van het Groot
burgerweeshuis
V6orz.: H. Bastiaan (0'66) (namens
B. enW.)
J.T.M. Piederiet (PvdA) (lid van de Raad);
ir, M.A Hemminga; J. van 't Zand, pen
ningm.; N.A Klappe secr., Noordweg 9,
8282 BM; J.J.w. van de Wijde, admini
strateur, Cellebroedersweg 20.

Vertegenwoordigers in het bestuur van de
Regio
IJssel-Vecht
Leden: H. Veltman (R.P.F.), Mw. H. Woning
(PvdA)

Bestuurscommissie Stadsziekenhuis
Kampen
Leden: A Hengeveld (C.D.A.), H. Veltman
(R.P.F.)

Centrale Antenne Inrichting Kampen (C.A.I.)
H. Krans (V.V.D.)

Lid Raad van Beheer zwembad "De Steur"
Voorzitter: H. Bastiaan (0'66) (namens
B. enW.)
A. Deuzeman (C.D.A.) (lid van de raad),
G.A. Brands, ing. L.M. Harland,
J.A. Siurink

Aigemeen bestuur samenwerkingsorgaan
"Almere College KampeniDronten"
Voorzitter: mw. M.P.J. Dudink-Bosch
Leden: H. Veltman (R.P.F.), G. Schinkel
(PvdA), G. Verkerk (V.v.D.), F.J. Strikkers
(Kampen Alert).

CDA - Afd. Kampen
J. Mateboer, voorz.; G.J. van Emous,
secr., IJsseldijk 64, 8261 LM, tel. 25291;
R. Mateboer, penningm.; H.H. van de
Steege, alg. adj.; mw. D.T. Pel-Marijs, 2e
secr.; F.K. Heileman; J. Roetman; L.G. Wi1-
ligenburg; mw. E. Winkeler-v. Dieren;
mw. F.H. Laning; D.H. van Gelder.

CDA - Vrouwenberaad, Afd. Kampen!
IJsselmuiden
mw. E. Winkeler-v. Dieren, voorz.; mw.
J.M. Baij-Ebbinkhuijzen, secr., Waterkers
80, 8265 JL, tel. 19536; mw. M. Schutte
Boeve, penningm.; mw. A Vogel
Ouwerkerk, 2e secr.; mw. A Prins.

Partij van de Arbeid - Afd. Kampen
D. Post, voorz.; F.A Huser, secr., Pinkster
bloem 3, 8265 LE, tel. 22505, Postbus 280,
8260 AG; penningm. AJ. Stomphorst;
mw. C. Hazewinkel; mw. H. Mulder; J. van
Swol.
Namens de tractie: G. Schinkel
Bestuurslid belas, met het werk met de
vrouwelijke leden: mw. H. Mulder.
Fraktie-assistent:
A Leleulya,Tormentil99, 8265 OM,tel. 23908
Mededelingenblad "Het Rode Kontakt"
red.-adres:
J. van Swol, Fonteinkruid 33, 8265 LL, tel.
24304.
Overige redaktieleden: G. Jonkers,
A Sternpher, G. Schinkel
Ledenadministratie:
F.A Huser, Pinksterbloem 3, 8265 LE, tel.
22505.

Reformatorische Politieke Federatie,
R.P.F. - Afd. Kampen
J. Post, voorz.; S. Ferweda, secr., Lorentz
straat 16, 8265 BN, tel. 14837; mw. F. van
Keulen-Pleijsier, penningm.; mw. AM. v.
Werven-Maris; G. Tatema; E. Beldman;
H. Sollie.

R.P.J.O. Reformatorische Politieke Jon
geren Organisatie R.P.F. - Afd. Kampen!
IJsselmuiden
Contactpersoon: C. Hartman, Ganzebloem
18, 8265 MA, tel. 24195.
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie -
Afd. Kampen
I. Carsouw, voorz., tel. 17829; mw.
AG.M. Krans-Wagemans, seer., Burgwal
25,8261 EN, tel. 17550; mw. AG. van 't
Zand-Boerrnan, penningm.; A. Velema,
vice-voorz., tel. 15026; H. Rumph, tel.
15720; G. Koops, tel. 13339; H. Zegeling,
tel. 24981

Staatk. Geref. Partij - Afd. Kampen
Kiesver. "Tot de Wet en tot de Getuigenis"
drs. G.J. Bakker, voorz.; E. Palland, seer.,
Apeldoornsestraat 14, 8266 AL, tel. 20874;
P. v.d. Bos, penningm.; H. Breman;
G.J. van Dorp; L.A Sinke; J. Vos.

Gereformeerd Politieke vereniging
H.R. Schaafsma, voorz.; H. Haaksema,
penningm.; Seeretariaat: W. Ensing, seer.,
Dotterbloem 44, 8265 HH, tel. 17072.

Gereformeerde Politieke Jeugdstudie
Club (G.P.J.C.)
"Dr. R.J. Dam"
Hugo Bos, voorz.; E. Klumpje, seer., Popu
lierenstraat 51,8266 BK, tel. 17030;
J. Douma, penningm.; S. Wijma, alg. adj.

Groen Links Kampen
(PSP/PPR, EVPen CPN)
mw. A Lunenberg, voorz.; P.J. Hendrik
sen, seer., St. Jaeobstraat 1a, 8261 GX,
tel. 16177; T. van Bruggen, Heerensrnit
steeg 3, 8265 BN, tel. 24738; H. Likkel,
penningmeester; T. Weymer

Democraten '66 - Afd. Kampen/lJsselmui
den
C.D. van Veen voorz.,; AH. Bos, seer.,
Oranjesingel 3, 8262 EK, tel. 18796;
A Hofman, penningm.

Stichting Politiek Cafe Kampen
Bestuur: G. Kuper, voorz.; H. v.d. Maten,
1e seer.; F.A Huser,
2e seer.; mw. H. Bay-Ebbinkhuijzen, pen
ningm.; mw. E.A. v.d. Brink; mw. C. Swil
lens-Nagtegaal. Contaetadres: Ereprijs 14,
8265 GP, tel. 16010.
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GEMEENTEHUIS
Bezoekadres: Oudestraat 133, 8261 CK
Telefoon: 05202 - 92999
Telex: 42621 GMKP NL
Telefax: 26849
Postadres: Postbus 5009, 8260 GA
Geopend: maandag tim vrijdag van 8.30 -
12.30 uur
Betalingsverkeer: Postgiro 851771 Bank
rekening BNG Den Haag 28.50.04.409

GEMEENTESECRETARIE
(Wanneer geen adres staat
vermeld is de afdeling geves
tigd aan de Oudestraat 133).

Secretaris
mr. O. Pol, toestel 701

Coordinator informatiebeleid en automa
tisering
R.M. Herpel, toestel 715

Belast met de uitvoering van het informa
tie/automatiseringsplan; de aansehaf van
apparatuur/programmatuur; beveiliging,
automatiseringsopleidingen, onderhoud,
programmeren algemene software.

Stafbureau Kabinet en Voorlichting.
Hoofd: vaeature, toestel 713

Werkzaamheden: o.a. Kabinetszaken en
rampenbestrijding, seeretariaat wethou
ders, promotie, voorliehting en public
relations.

Afdeling Personeel en Organisatie
Interim hoofd:
mr. P.J.N. van de Geyn, toestel 710

De afdeling is belast met het adviseren van
B &W met betrekking tot het personeels
beleid (over reehtspositieregelingen, func
tiewaardering, werving en seleetie, salaris
berekeningen) en organisatie-ontwikkelin
gen.

Afdeling Interne Zaken
Hoofd: J. Maas, toestel 750



Post- en archiefzaken, documentatievoor
ziening, typekamer, reprografie, centrale
inkoop, huishoudelijke- en bodedienst,
receptie en telefooncentrale, admini
strati eve voorbereiding en afwerking van
de vergaderingen van B & W en de raa'd.

Afdeling Aigemene Zaken en Eigendom
men
Hoofd: B. Wever, toestel 720

De afdeling is belast met: Juridische aan
gelegenheden, het beheer van gemeente
eigendommen, aan- en verkoop van on
roerend goed, huisvesting gemeentelijk
apparaat, aangelegenheden betreffende
verkeer- en vervoer, woonwagenzaken,
uitvoering winkelsluitingswet, huursubsidie
~egeling,marktaangelegenheden, toewij
zing vaste standplaatsen, drankwetzaken,
jacht en visserij, huisvesting (algemeen),
kansspelen.

Bureau Stadserven en Landerijen
Adres: IJsselkade 55, 8261 AG
Spreekuren: maandag- en donderdagmor
gen van 9.00 - 12.00 uur Gemeenteland
bouwkundige: ir. H. Kremer

O.a. zorg voor verpachting, herziening van
pachtsommen en behandeling van pacht
bezwaren, onderhoud van opstalien, be
heer van het uitgestrekte grondgebied van
Kampen.

Afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en
Welzijn
Telefoon: 92999
Hoofd: H. van der Werff toestel 770

Bureau Onderwijs en bureau Cultuur:
IJsselkade 40, 8261 AE
Bureau Welzijn en Bureau Sport: Voor
straat 119, 8261 HR

De afdeling is onderverdeeld in vier bu
reaus:
Bureau Onderwijs
O.a. beleidsadvisering en -uitvoering
basisonderwijs, speciaal onderwijs, voort
gezet onderwijs en hoger onderwijs.
Bureau Cultuur
O.a. het algemeen cultuurbeleid, de ge
meentelijke Muziekschool, de Stadsge
hoorzaal en het Stedelijk Museum. Beleid

op het gebied van de beeldende kunst en
stadsarcheologie.
Bureau Welzijn
O.a. het voorbereiden en uitvoeren van het
jaarlijkse programma voor sociaal- en
cultureel werk, minderhedenbeleid jonge
renbeleid, vormings- en ontwikkelingswerk
voor volwassenen. Voorts emancipatiebe
leid, lokale omroep, bejaardenwerk en
gehandicapten- beleid werkzaamheden.
Bureau Sport
O.a. sportbeleid, waaronder subsidies en
beheer en/of exploitatie van velden zalen
en banen voor de sport. Meer bewegen
voor ouderen en sport speel-o-theek.

Afdeling Financien en Belastingen
Adres: Vispoort 1, 8261 CK
Telefoon: 92999
Hoofd: GA Brands, toestel 730

De afdeling is belast met: Het adviseren
van B &W m.b.t. het financiele beleid
(begroting, rekening, belastingen en subsi
dies -w.o. honden- en onroerendgoed
belasting, garanties particuliere woning
bouw, financiele aspecten woningbouw
zaken-, tlnanclete administratie.

Afdeling Stadsontwikkeling
Hoofd: J.H. Scherpenkate, toestel 790

Dezeafdeling is onderverdeeld in 3 bureaus;
Bureau Binnenstadszaken en Ruimtelijke
Ordening
O.a. stadsuitleg, stadsvernieuwing binnen
stad, ruimtelijke ordening.
Bureau Openbare Werken, Bedrijven en
Milieu
O.a. openbare werken, nutsbedrijven,
werkgelegenheidsprojecten, hinderwetza
ken, milieuaangelegenheden en volkshuis
vesting.
Bureau Bedrijfscontacten
O.a. economische zaken, werving van
nieuwe bedrijvigheid voor de industrie
terreinen, behartigen van belangen van het
bedrijfsleven.

Afdeling Burgerzaken
Adres: IJsselkade 55, 8261 AG
Telefoon: 92999
Openingstijden: maandag tim vrijdag van
8.30 - 12.30 uur
Hoofd: J. van den Oever, toestel 760
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O.a. bevolkingsboekhouding, burgerlijke
stand, leerplicht, afgifte van rijbewijzen en
reisdocumenten, militaire zaken, straat
naamgeving en verkiezingen. De admini
stratie van beide algemene begraafplaat
sen wordt door de afdeling Burgerzaken
gevoerd.

Bureau Recreatie en Toerisme
Adres: Voorstraat 119, 8261 HR
Telefoon: 92999
H.W. Woudenberg, toestel 800

O.a. Beheer jachthavens, kampeerterrei
nen, weekend havens, dagrecreatie-terrei
nen subsidieregeling jachthavens.
Zaken aangaande regionaalbeleid recreatie
en toerisme.

Bezoekadres: Buiten Nieuwstraat 2,
8261 AV
Telefoon: 92999
Postadres: Postbus 5002, 8260 GA
Geopend: maandag tim vrijdag van 9.00 -
12.00 uur
Directeur: Ing. L.M. Harland,toestel 810

Sector I : Stadsontwikkeling
Afdeling Stedebouw, Grondzaken en
Landmeten
Hoofd: B. van Essen, toestel 845
- Bureau Stedebouw
O.a. opstellen van inrichtingsplannen voor
stedelijke gebieden, opstellen van (struc
tuur-) bestemmingsplannen.
- Bureau Grondzaken
O.a. opstellen van exploitatie-grondprijs
berekeningen, grond- aankoop en grond
uitgifte.
- Bureau Landmeten
O.a. aanleggen en onderhouden "an een
landmeetkundig kaarten- bestand, ver
richten van metingen.
- Afdeling Monumentenzorg
Hoofd: ir. R.G. Busser, toestel 827
O.a. monumentenzorg, stimulering
restauratie monumenten van
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particulieren, restauratie van gemeentelijke
gebouwen.

Sector II : Openbare Werken
Afdeling Weg- en Waterbouw
Hoofd: ing. F.W. van Dijk, toestel 835

O.a. onderhoud/beheer van weg- en water
bouwkundige werken, verkeersonderzoek,
advisering en uitvoering verkeersmaat
regelen, uitvoering systeem voor rationeel
weg- en rioolbeheer, bediening van de
beweegbare bruggen.

Afdeling Reiniging
Afdeling Plantsoenen

Sector III : Bouwwerken
- Afdeling Burgerbouw
Hoofd: ing. P. Winkler, toestel 830
O.a. technisch beheer van gemeentelijke
gebouwen en woningen, voorbereiden en
begeleiden van verbouw- en nieuwbouw
werken, klein onderhoud (in eigen beheer).
- Afdeling Bouw- en Milieutoezicht
Hoofd: ing. H.H. Seinen, toestel 820
Bureau Bouw- en Woningtoezicht
O.a. bouwaanvragen, gesubsidieerde
woningbouw, opsporen clandestiene
bouw, controle berekeningen (sterkte,
isolatie), diverse subsidies voor woning
bouwverbetering en restauratie van monu
menten, onbewoonbaarverklaring, statis
tieklwoningvoorraad, subsidieregeling
woningaanpassing gehandicapten, recla
mevergunningen.
Bureau Milieutoezicht
O.a. technische uitvoering van en/of in
formatiebron voor de Hinderwet, Wet
Geluidhinder/Geluidhinderverordening,
Wet Chemische Afvalstoffen, Wet Lucht
verontreiniging, Afval-stoffenwet.
Sector IV : Financien en Interne Zaken c.a.
- Afdeling Comptabiliteit
Hoofd: J.C. ten Klooster, toestel 815
O.a. financiele administratie voor Gemeen
tewerken, Grondbedrijf, Interne dienst.
....:Afdeling Archief en Registratuur
Hoofd: H.J. Schoonewelle, toestel 811
O.a. postbehandeling archiefbeheer en
dossiervorming, receptiewerkzaamheden.

Buitendiensten (gemeentewerken)
Afdeling Reiniging
Telefoon: 12414



Adres: Wertweg 4, 8263 BD
Openingstijden: 7.30 - 12.00 uur en 13.00 -
16.30 uur

Hoofd: T. van Warven, toestel 851
O.a. inzameling van huisvuil/grofvuill
tuinafval e.d., exploitatie van een over
laadstation annex proefterrein voor com
postering, uitvoeren van veegdiensten op
open bare wegen, containerdienst, reini
gingspolitie, ongediertebestrijding,
schoonhouden van straatkolken, rioolput
ten, leidingen, open bare urinoirs, abri's
e.d. Bij deze dienst hoort de Reinigings
politie.

Overlaadstation
Adres: Dieselstraat 31,8263 AE
Telefoon: 15275
Openingstijden: 08.00 - 11.30 uur en 13.30
- 16.00 uur; zaterdags 09.00 - 11.30 uur

Afdeling Plantsoenen
Adres: Korteweg 1,8261 DC
Telefoon: 12370
Hoofd: G.W. Zwakenberg, toestel 850
O.a. onderhouden en beheer van het open
baar groen (inclusief natuurterreinen), be
heer van openbare speelterreinen, onder
houd van sportterreinen, kampeerterreinen,
weekendhavens en jachthavens, onder
houd van de algemene begraafplaatsen.

Aigemene begraafplaats
Gelegen aan de Rondeweg 7 in
IJsselmuiden
Telefoon: 12852
Nieuwe algemene begraafplaats
Gelegen aan de Bovenbroeksweg 4
Telefoon: 14634
De administratie van de begraafplaatsen
wordt gevoerd door de afdeling Burgerza-

ken, IJsselkade 55, tel. 92999 toestel. 762.
De begraafplaatsen zijn doorlopend ge
opend.

Markt- en havenwezen
Havenkantoor: Loswal
Telefoon: 16008
Openingstijden: (bereikbaar dinsdag tim
vrijdag van 9.00 - 10.00 uur)
Hoofd: A. Scholten, toestel 826 (kantoor
gemeentewerken)

Adres: Vloeddijk 79, 8261 GE
Telefoon: 92999
Telefax: 25768
Postadres: Postbus 5007, 8260 GA
Spreekuur: ma, di, do en vr 8.30 - 9.30 uur
en van 11.00 - 12.00 uur
Telefonisch spreekuur: maandag tim
vrijdag van 8.30 - 11.00 uur en volgens
afspraak
Directeur: F. van der Wert, toestel 900

Afdeling Buitendienst
Hoofd: M. van Dijl , toestel 920
Onderhouden van contacten met clienten
die een uitkering aanvragen, advisering
over hulpverlening bij financiele schuld en
aandacht voor problemen bij langdurige
werkloosheid.

Afdeling Binnendienst
Hoofd: A. Meijers toestel 901
Beoordeling van adviezen m.b.t. de toe
kenning van uitkeringen (aan de hand van
juridische maatstaven), administratieve
verwerking van de uitkeringen, opstellen
van beschikkingen

Afdeling Boekhouding
Hoofd: J. Breukelman toestel 951
Administreren van uitgaven en ontvang
sten, debiteuren administratie en interne
contole.

Afdeling Interne Zaken
Hoofd: J.w. Kater, toestel 945
Verzorging post- en archiefzaken, type
werkzaamheden, huishoudelijke dienst,
huisvestingsaangelegenheden, inkoop
kantoorbenodigdheden en receptie
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Sociale Recherche toestel 905/906
Houden zich bezig met het opsporen
van fraude en misbruik m.b.t. de sociale
zekerheid in Kampen, Dronten en
IJsselmuiden.

Brugprojekt "Kampermuiden"
Adres: Vloeddijk 82, 8261 GE
Telefoon: 92999
Spreekuur: tijdens kantooruren, liefst op
afspraak
Coordinator: G.F. Posthumus toestel 922.

Het Brugprojekt Kampermuiden is een
samenwerkingsprojekt van het Arbeids
bureau, de gemeenten Kampen, IJsselmui
den en Genemuiden alsmede de Stichting
Werkende Jongeren-C.N.V.
Het projekt heeft tot doel langdurig werk
lozen, door het geven van individuele
begeleiding, te ondersteunen bij het vinden
van betaald werk, eventueel via ':Ieweg
van (bij)-scholing en werkervaringsplaat
sen.

Hiertoe staan een aantal instrumenten ter
beschikking.
1. Het voeren van herorienterinqs
gesprekken met langdurig werkozen
(3 jaar of langer werkloos) van 22 jaar en
ouder.
Het voeren van deze gesprekken heeft tot
doel het analyseren van inpassings
problemen en het ontwikkelen van
initiatieven ter verhoging van de intredings
kansen op de arbeidsmarkt van langdurig
werklozen.
Contactpersoon: Mw. K. Zantinge, tel.
92805
2. Voor jongeren van 16 tot 22 jaar bestaat
de Tijdelijke Voorziening Gemeentelijk
Werkgelegeheidsinitiatief (een voorloper
van het Jeugd-Werk-Garantieplan voor
jongeren van 16 tot 27 jaar).
Jongeren van 16 tot 22 jaar krijgen een
tijdelijke baan aangeboden van 19 uur
gedurende minimaal een half jaar, zodat zij
werkervaring kunnen opdoen.
Een wezenlijk onderdeel hiervan vormt de
mogelijkheid tot scholing.
Contactpersoon: E. van Duyl, tel 92806
3. Voor langdurig werklozen van 22 tot
45 jaar zijn er de zgn. Werkervarings- .
projecten. Gedurende maximaal een half
jaar kunnen werklozen, met behoud van
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uitkering en met een onkostenvergoeding,
aan het werk.
Ook tijdens deze periode bestaat de moge
lijkheid tot scholing.
Contactpersoon: W. Stoffer, tel. 92805

Overigens geldt voor 2 en 3 dat men min
stens een half jaar werkloos moet zijn om
in aanmerking te komen.

4. Bemiddeling en Scholing
Twee konsulenten personeelsvoorziening
houden zich bezig met een actieve bemid
deling van de, via het Brugproject begelei
de, (Iangdurig) werklozen naar de arbeids
markt.
Dit door middel van toepassing van be
staande voorzieningen en regelingen zoals
deze aan het arbeidsbureau ter uitvoering
zijn opgedragen.
Onderdeel hiervan is het werven van rele
vante scholings- en werkervaringsplaatsen.
Contaktpersonen: mw. L. v.d. Kraats en
A. Zwolle, tel. 92804 (aileen op woensdag).

Adres: Molenstraat 28,8261 JW
Telefoon: 19852
Openingstijden: Maandag tim vrijdag van
9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.45 uur
(In verband met de arbeidstijdverkorting is
de archiefdienst in de oneven weken op de
vrijdagmiddag gesloten)
Donderdag van: 19.00 - 22.00 uur (behalve
in juli en augustus)
Archivaris: drs. J. Grooten
Deze dienst draagt zorg voor de in de
gemeentelijke archiefbewaarplaats berus
tende archieven, w.o. die van gemeentelij
ke diensten en bedrijven, commissies, een
aantal plaatselijke kerkgenootschappen,
particuliere instellingen etc. Bovendien
beheer van diverse documentaire collec
ties; zoals een handbibliotheek en een
historisch - topografische atlas

t06-it~
ALS ELKE SECONDETELT



Adres: Werfweg 6, 8263 BD
Telefoon: 92999, toestel 857 of 23820 (aile
diensten)
Alarmnummer: 06-11 (b.g.g. 038 - 211111)
Commandant brandweer: ing. LM. Harland
Plv. commandant; hoofdbrandmeester:
W. Visser
Adjunct hoofdbrandmeesters:
H. van Bruggen en
T. van Warven
De brand weer van
Kampen is een vrijwilli
ge brandweer met een
beroepskern. Zij is
aangesloten bij de
Geregionaliseerde
brandweer Regio
IJssel-Vecht te Zwolle.
Bel bij brand of ongeval
06-11 . Vertel waar
en van wie u hulp verwacht. Informeer
de brandweer om wat voor soort brand
(bv, binnenbrand, schodrsteenbrand)
of ongeval het gaat en waar het exacte
adres is.
De brandweer kan ook hulp verlenen in
gevallen waarbij mensen en/of dieren op
welke wijze dan ook hulp nodig hebben,
omdat zij zichzelf niet meer kunnen be
vrijden of als zich situaties voordoen waar
bij giftige of brandgevaarlijke stoffen zijn
betrokken. Ook bij het te water geraken
van personen of dieren kan de brandweer
reddend optreden. Voor de uitvoering van
deze technische taken beschikken zij over
moderne apparatuur, verbindingsmiddelen,
adembeschermende middelen, veilige en
beschermende kleding. Ook het voorko
men en beperken van schade en overlast
anders dan bij brand is een taak van de
brandweer. De afdeling preventie geeft
gratis adviezen inzake de brandveiligheid
in de meest ruime zin,

Adres: 1e Ebbingestraat 19, 8261 XC
Telefoon: 93111
Telefax: 27882
Alarmnummer: 06 - 11
Postadres: Postbus 5001, 8260 GA

Geopend: Dag en nacht
Commissaris van politie: T. Oldersma

Het politiebureau
Het centrale punt van het politiebureau is
de meldkamer. De meldkamer is 24 uur per
dag bezel. Hier komen aile meldingen
binnen, o.a, van de burger die om hulp
vraagt, iets verdachts heeft gezien of
getuige van een aanrijding is qeweest.Via
het gewone telefoonnummer 93111kunt u
met aile afdelingen in het politiebureau
worden doorverbonden.Voor allerhande
zaken kunt u terecht: bijvoorbeeld, gevon
den voorwerpen, inbraken, het signaleren
van verdachte figuren etc. Het 06 - 11 is
het alarmnummer te gebruiken voor het
melden van een brand, ongeval of andere
spoedeisende zaken.Het korps bestaat uit
drie diensten die elk weer zijn onderver
deeld in een aantal afdelingen.

Aigemene dienst
hoofdinspecteur J.A. de Vos

* Afdeling Surveillance:
- Behandeling van de meest uiteenlopende
zaken door de geuniformeerde man/vrouw,
zorg voor verkeer. ~eelvoorkomende
criminaliteit, openbare orde, hulp- en
dienstverlening.

* Afdeling Planning en Organisatie:
- Planning van de werkzaamheden, regi
stratie van gegevens (zoals klachten over
overlast, aanrijdingen etc.), ooordinatle van
automatisering, herkenninqscienst,

* Afdeling Verkeer:
- Technische controles op de weg, ver
keersadvisering; verlenen van ontheffingen
voor o.a, de promenade; controle op de
parkeermeters en parkeer- en stopver
boden.
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JustitiiHe dienst,
adjudant G.G. van Veen

* Afdeling Recherche, incl. Technische
Opsporingsdienst (T.O.D.): - Behandeling
van de meeste misdrijven; de afdeling
Criminele Inlichtingendienst (C.I.D.).

* Afdeling Vreemdelingen/Bijzondere
Wetten:
- Regelingen treffen LV.m. het verblijf van
vreemdelingen in de gemeente, toezicht
houden op naleving van de Drankwet,
Winkelsluitingswet, Wet op de Kansspelen
etc.

Beheersdienst
AD. van Ommen

* Afdeling Administratie, incl. receptionistel
telefoniste en huishoudelijke dienst:
- Zorg voor administratieve zak-en,voor
materiele zaken, behartiging van personele
belangen (geopend dagelijks van 8.30 _
12.30 uur).

Voorlichting en Voorkoming Misdrijven,
R. Kloppenburg.

De staf wordt gevormd door de korpschef
en de drie diensthoofden.

Stedelijk Museum Kampen (Gotisch Huis)
Adres: Oudestraat 158, 8261 CZ
Telefoon: 17361
Openingstijden: dinsdag tim zaterdag van
11.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Hoogseizoen: 11.00 - 17.00 uur 's zater
dags 13.00 - 17.00 uur 's zondags
Het museum is geopend van februari tim
30 december
Kantoor: IJsselkade 40, 8261 AE
Telefoon: 92777
Conservator: EF.L.M. van de Werdt tel.
92777

Gemeentelijke expositieruimte Kampen
(voormalige Synagoge)
Adres: IJsselkade 33,8261 AC
Telefoon: 17417 (b.q.q, 92777)
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Openingstijden: dinsdag tim zaterdag van
11.00 -12.30 uuren 13.30 -17.00 uur
Hoogseizoen: 11.00 - 17.00 uur 's zater
dags 13.00 - 17.00 uur 's zondags
Correspondentie adres: Postbus 5009,
8260 GA
(t.n.v, Bureau Cultuur,
de heer J.D. Spijker)

Schepenzaal in het Oude Raadhuis
Adres: Oudestraat 133, 8261 CK
Telefoon: 92999
Openingstijden: maandag tim donderdag
van 11.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
Hoogseizoen: 's taterdags 14.00 - 17.00
uur
Correspondentieadres: Postbus 5009,
8260 GA (t.n.v, Bureau Cultuur)

Nieuwe Toren
Adres: Oudestraat 146, 8261 CZ
Telefoon: 92999
Geopend: van mei tim augustus; en de
Open Monumentendag op de 2e zaterdag
van september.
Openingstijden: woensdag en zaterdag van
14.00 -17.00 uur
(Tijdens de Kamper Ui(t)dagen en de Open
Monumentendag van 11.00 -13.00 uur en
1400 - 17.00 uur)
Correspondentieadres: Postbus 5009,
8260 GA (t.n.v, Bureau Cultuur, de heer
J.D. Spijker

Stadsgehoorzaal
Adres: Burgwal 84,
8261 ES
Telefoon: 17343
(administratie)
17373 (kassa)
Kassa geopend:
maandag tim
vrijdag van
10.00 - 12.30 uur
en 1 uur voor aanvang van
de voorstelling
Directeur: Mw. G.A Kroeze-Knol

Gemeentelijke Muziekschool
Kampen
Adres: Vloeddijk 159a,
8261 GM
Telefoon: 13496
Openingstijden administratie:
maandag tim vrijdag van 09.30 - 12.30 uur



en van 13.00 - 17.00 uur vrijdag 09.30 -
13.30 uur
Spreekuur directeur: volgens afspraak
Directeur: A.J. Zoutendijk
De Gemeentelijke Muziekschool is een
door de voormalige Rijksinspectie erkend
instituut voor muzikale kunstzinniqe vor
ming
- In de volgende vakken kunnen lessen
worden gevolgd: dwarsfluit, blokfluit, hobo,
klarinet, trompet, hoorn, trombone, bariton,
tuba, viool, cello, piano, orgel, clavecimbel,
gitaar, electr. gitaar, slagwerk, zang, direc
tie, theorie, muziekgeschiedenis, koor
scholing. Ruime samenspel mogelijkheden.
- Diverse korte cursussen:
muziekgeschiedenis, gitaarspelen met
accoorden, amateur assistent dirigent
opleiding.
- Cursussen: "Spelen met muziek" (6-7
jarigen)
"Op weg naar een instrument" (7-8 jarigen)
Deze cursussen wordt qeqeven in de Dirk
van Dijkschool aan de Rolklaver en in de
Muziekschool
- diverse ensembles
- Opleiding "Vooropleiding conservato-
rium"
- Steunfunctie Basisonderwijs
- Huurinstrumentarium met blaas- en
strijkinstrumenten
- In school studiemogelijkheden voor
leerlingen
- Inschrijving per 1 september en per 1
maart mogelijk
- Voor leden van Hafakorpsen 55% korting
op het lesgeld

De gemeente is belast met een groot
aantal taken. Het is daarom voor een
buitenstaander niet altijd eenvoudig om de
juiste afdeling te vinden. Dit hoofdstuk kan
u een eind op weg helpen. Het geeft een
handleiding voor de meest voorkomende
vragen (zoals hinderwet, de huisvuilop
haaldienst, aanvragen van een paspoort
etc.) Daarbij wordt aangegeven bij welke
afdeling u moet zijn. Adressen van af
delingen, diensten en instellingen worden
in dit hoofdstuk soms weggelaten; u kunt
ze dan vinden in het hoofdstuk GEMEEN
TELlJKE DIENSTEN EN INSTELLINGEN.

MARKT
Wekelijks wordt er op maandagmorgen op
de Nieuwe Markt, Burgwal en de
Meeuwenbrug een warenmarkt gehouden.
Zaterdags is er een kleinere markt met
groente, fruit, brood, kaas e.d. op de
Plantage. Nadere informatie wordt ver-

strekt bij de afdeling Markt-en Haven
wezen, tel. 92999 tst. 826 en 16008 of ter
plaatse op de maandagmorgen door de
marktmeester.

WINKELSLUITING/KOOPAVOND
De gemeente Kampen kent geen verplichte
winkelsluiting. Veel winkels zijn echter op
de maandagmorgen gesloten. Wekelijks op
de vrijdagavond is er in Kampen tot 21.00
uur koopavond.

VISVERGUNNINGEN
Kosten gemeentelijke visvergunningen,
geldig voor het jaar 1991
a. peurvergunningenf J ,00
b. twee gewone hengels f 3,50
c. twee gewone hengels en een speciale
hengel f 11,50
Te verkrijgen bij:
- het WV-kantoor, Oudestraat 85 (gering
bedrag aan administratiekosten)
Ook kunnen de kosten van de vergunning



DOL TERREINEN (honden los)
Op de kaart aangegeven:

- Jan Ligthartstraat, tussen de scholen en
de gracht.
- Horstsingel, tussen de brugjes.
- IJsseldijk, tot het toegangspad van de
molen.
- Wandelgebied 'De Maten' (achter de
garage).
- IJsbaan TOG/Middenwetering lop de
groenstrook)
- Beneluxweg (ten zuiden, Sint Nicolaas
dijk) tot aan kruising Flevoweg/Europa
Ailee).

UITlAAT -POEP-MOGELlJKHEDEN (hon
den vast)
In de goot behalve op wandelgebieden.
Langs de bermen van onderstaande plaat
sen. Op de kaart aangegeven in grijs.

- Buitenbroeksweg
- Bovenbroeksweg
- Cellesbroeksweg
- Flevoweg
- Kamperstraatweg
- IJsseldijk

- Horstsingel
- Constructieweg
- Nijverheidsstraat
- De Hoogte
- Haatlanderdijk

(plus portokosten ad f. 0,75) worden
overgeschreven op postrekening 851771
t.n.v. de gemeente Kampen, onder ver
melding: visvergunning, naam, geboorte
datum en adres. Waarna de vergunning
wordt toegezonden.
Peurvergunningen
Omstreeks oktober bestaat de mogelijk
heid een peurvergunning aan te vragen bij
de gemeente Kampen. Aanvraagformulie
ren zijn bij de receptie van het stadhuis
verkrijgbaar. De juiste periode wordt via de
plaatselijke dagbladen bekend gemaakt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
afdeling Aigemene Zaken en Eigendom
men, Oudestraat 133, tel. 92999 tst. 726
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LOSLOPENDE HONDEN
Vanaf 1 mei 1989 hebben hondenbezitters
in Kampen rekening te houden met stren
gere regels ten aan zien van het uitlaten en
de uitwerpselen van honden.
Deze regels houden het volgende in:
- Binnen de bebouwde kom is het ver
boden uw hond los te laten lopen, behalve
op de daarvoor aangewezen terreinen; de
zogenaamde hondendolterreinen.
- Verboden gebied voor honden zijn de
kinderspeelplaatsen, zandbakken en
speelweiden. Zelfs aan de riem mag de
hond daar niet lopen!
- De hond mag zijn uitwerpselen niet meer
deponeren op plaatsen waar voetgangers



behoren te lopen. Onder "voetgangers
gebied" verstaan we: niet aileen de stoep,
maar ook de wandelparken en speelwei
den.
- De hondenbezitter is verplicht een "op
ruimmiddel" bij zich te hebben, voor het
geval dat de hond "per onqeluk" een
vergissing begaat. Dit "opruimmiddel"
(bijvoorbeeld een hondenpoepzakje of
-schepje) is een in de handel verkrijgbaar
middel, speciaal bedoeld voor het op
ruimen van uitwerpselen.
Vragen:
Voor vragen kunt u terecht bij de Gerneen
tereiniging, tel. 12414 of de afdeling Voor
lichting, tel. 92999 tst. 713

ONROEREND-GOEDBELASTING
Deze belasting is gebaseerd op de econo
mische waarde van het onroerend goed.
Voorbeeld:
De vastgestelde waarde van het pand is
bijvoorbeeld f 60.000,- De berekening van
het bedrag van de aanslag gaat dan als
voigt:
- Aanslag eigenaar: f 60.000,- : f 3000,
(Iandelijk vastgestelde rekeneenheid) x
f 6,10 (=tarief) = f 122,-
- Aanslag gebruiker: f 60.000,- ; f 3000,- x
f 4,90 (=tarief) = f 98,-
-Wanneer de gebruiker tevens eigenaar is
van het pand, dan zal hij worden aange
slagen voor f 122,- + f 98,- = f 220,-
Is de gebruiker aileen huurder van het
pand, dan zal hij worden aangeslagen voor
f 98,-. De aanslag wordt opgelegd aan
degene, die op 1 januari van het belastinq
[aar gebruiker en/of eigenaar is van een
pand, Verkoop of verhuizing in de loop van
het belastingjaar heeft daarop geen in
vloed, Wei is het zo dat bij verkoop van een
onroerend goed het genot krachtens
zakelijk recht (het eigenaarsdeel) veelal
direct bij de notaris wordt verrekend met
de nieuwe eigenaar. De verkoper ontvangt
dan dus een deel terug van de koper.
Kwijtschelding
In principe is het mogelijk om in aan
merking te komen voor kwijtschelding van
de onroerend-goedbelasting. Deze kwijt
schelding moet worden aangevraagd bij de
ontvanger der Rijksbelastingen, Kennedy
laan 2, 8266 BA. Hiervoor zijn speciale
formulieren te verkrijgen. Het Rijk heeft een
aantal normen vastgesteld waaraan uw

verzoek zal worden getoetst. Vooral het
netto-besteedbaar inkomen speelt hierbij
een grote rol. Wanneer men kwijtschelding
heeft van de onroerend-goedbelasting is
het eventueel ook mogelijk kwijtschelding
aan te vragen voor de afvalstoffenheffing,
de rioolrechten en de hondenbelasting
(aileen 1e hond) Voor meer informatie kunt
u terecht bij:
- het Ontvangkantoor der Rijksbelastingen
Kennedylaan 2, 8266 BA, tel, 17800
- de gemeente Kampen, afdeling Flnancien
en belastingen Vispoort 1,8261 CK, tel.
92999 tst. 736 of 737
Tarieven
Onroerendgoed belasting: gebruiker
f 4,90
eigenaar f 6,10
Afvalstoffenheffing: f 226,20
Rioolrechten: f 118,20
Hondenbelasting: 1e hond f 61,-
2e hond f 122,-

DEWET AROB EN DE GEMEENTE
DeWet AROB (Wet Administratieve Recht
spraak Overheidsbeschikkingen), rnaakt
het mogelijk om tegen de meeste be
slissingen van overheidsinstanties

00
een beroep- of bezwaarschrift in te dienen.
Hierbij vaIt bijvoorbeeld te denken aan het
verlenen of weigeren van een vergunning,
ontheffing of subsidie. Niet aileen de
aanvrager kan een AROB-bezwaar maken,
maar ook derden-belang-
hebbenden, die zich in hun belang ge
troffen achten bij een genomen beschik
king. Wanneer u bezwaar kunt maken
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tegen een beschikking dan wordt dat
meestal onderaan het besluit aan u meege
deeld. Besluiten waarbij belangen van
derden betrokken kunnen zijn worden
gepubliceerd in de kolom "Informatie
Burgerij" van de plaatselijke dagbladen.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend
bij de instantie die de beslissing genom en
heeft.
Bent u het vervolgens niet eens met de
beslissing op uw AROB-bezwaarschrift
dan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. U
moet er wei rekening mee houden dat een
beroep- of bezwaarschrift schriftelijk
ingediend moet worden, binnen 30 dagen
na de verzenddatum van de beschikking.
De behandeling van AROB-bezwaren gaat
als voigt: De indiener van een beroep- of
bezwaarschrift wordt uitgenodigd om op
een (openbare) hoorzitting de bezwaren
toe te lichten. Zonodig worden ock andere
belanghebbenden gevraagd daarbij aan
wezig te zijn. Nadat de partijen zijn ge
hoord stelt de commissie voor de Beroep
en Bezwaarschriften, bestaande uit drie
raadsleden en vier onafhankelijke leden,
het advies op. Dit advies gaat vervolgens
naar de instantie die de beslissing moet
nemen: de gemeenteraad, het college van
burgemeester en wethouders of de burge
meester. Wanneer de betreffende instantie
een besluit heeft genomen wordt dit be
kend gemaakt aan de indiener van het
bezwaar en eventuele belanghebbenden.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen
den tot de afdeling Aigemene Zaken en
Eigendommen, tel. 92999 tst. 724

STADSBANK ZWOLLE (voorheen gemeen
telijke kredietbank)
Wanneer u geen lening kunt krijgen bij de
bank (bijvoorbeeld omdat u een bijstands
uitkering heeft) kunt u naar de Stadsbank
Zwolle. Deze instantie heeft, naast het
afhandelen van reguliere bankzaken, een
sociale functie: schuldsanering en schuld
bemiddeling zijn hier twee voorbeelden
van. De procedure voor een kredietaan
vraag is vrij eenvoudig. Aile aanvragen
vanuit Kampen gaan via de Sociale Dienst.
Daar moet u een aanvraagformulier invullen
en eventueel aanvullende gegevens en
bewijsmateriaal verstrekken. Vervolgens
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schrijft de Sociale Dienst een rapport en
stuurt dit, samen met uw gegevens, door
naar de Stadsbank Zwolle. Zij beslissen
tenslotte of u in aanmerking komt voor een
lening.Voor meer informatie kunt u bellen
met de Sociale Dienst, de heer H. Heijen
(contactpersoon), tel. 92999 tst. 916

BEWIJS VAN ONVERMOGEN
Bij de Sociale Dienst kan men een "bewijs
van onvermogen" krijgen. Dit is een ver
kiaring omtrent het inkomen of vermogen,
die men nodig heeft om tegen verminderd
tarief gebruik te kunnen maken van de
diensten van een advokaat. In hoeverre de
vermindering van dat tarief kan worden
toegepast is afhankelijk van het inkomen.
Het bewijs van onvermogen is gratis te
verkrijgen. Vervolgens moet men dit formu
lier zelf invullen en er mee naar een advo
kaat of het Bureau voor Rechtshulp gaan.

AANGIFTE GEBOORTE, HUWELlJK EN
OVERLlJDEN, PASPOORTEN,
RIJBEWIJZEN, VERHUIZING
(Adres: IJsselkade 55)
Hoe te handelen bij ...

Aangifte van geboorte
De aangifte van geboorte moet worden
gedaan in de gemeente waar het kind

J
geboren is. Aangifte is verplicht.
De aangifte moet binrren drie dagen na de
bevalling gedaan worden: de dag van de
geboorte, zaterdagen, zondagen en alge
meen erkende feestdagen niet meegere
kend.



Aangifte van overlijdel1l
Aangifte van overlijden moeten worden
gedaan in de gemeente waar het overlijden
heeft plaatsgevonden. Voor het begraven
of cremeren van een stoffelijk overschot is
veriof nodig van de ambtenaar van de
burgerlijke stand.
Huwelijk
Het is raadzaam ruim van te voren overleg
te plegen met de ambtenaar van de bur
gerlijke stand over datum en tijdstip en
verdere informatie over trouwen. In Kam
pen wordt de gelegenheid gegeven op het
hele en halve uur te trouwen. Het is moge
lijk een en ander telefonisch te laten vast
leggen (tel. 92999 tst. 760). De kosten zijn
afhankelijk van dag en uur van trouwen:
Woensdag: tussen 9.00 - 10.00 uur en
tussen 14.00 - 15.00 uur is kosteloos
Vrijdag: 's middags f 347,00
Zaterdag: 's morgens f 483,00, 's middags
f 712,00
Overige dagen: de kosten varieren van
f 165,00 's morgens tot f 210,00
's middags.
De kosten voor het trouwboekje zijn f 12,00
verder zijn er nog kosten voor de diverse
uittreksels.
Trouwen in de Schepenzaal kost: f 230,00
extra
Rijbewijzen
Wat is er nodig voor het aanvragen van een
rijbewijs:
AFGIFTE
- 2 pasfoto's
- verklaring van rijvaardigheid
- een geneeskundige verklaring
- een ingevuld aanvraagformulier (verkrijg-
baar bij loket rijbewijzen)
VERVOLGAFGIFTE
- 2 pasfoto's
- het eerder afgegeven rijbewijs
- een ingevuld aanvraagformulier
VERNIEUWING RIJBEWIJS BIJ 70 JAAR
OFOUDER
- 2 pasfoto's
- het eerder afgegeven rijbewijs
- een geneeskundige verklaring
- een ingevuld aanvraagformulier
CATEGORIE-UITBREIDING
- 2 pasfoto's
- het eerder afgegeven rijbewijs
- een verklaring van rijvaardigheid, die
betrekking heeft op de categorie uitbrei
ding

- een geneeskundige verklaring
- een ingevuld aanvraagformulier
De aanvrager kan een komplete set formu
lieren verkrijgen om de evt. vereiste "ge
neeskundige verklaring" bij het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen aan te
vragen, kosten f. 21,50. Een uittreksel uit
het persoonsregister kost f. 5,25 De leges
kosten bedragen in aile bovenstaande
gevallen f 25,00
Een rijbewijs is geldig tot de 1ste van de
maand nadat u 70 geworden bent, maar
dient om de 10 jaar vernieuwd te worden;
dit vanwege de verouderde pasfoto of
eventuele adreswijziging.
Afgifte Pas 65
De Pas 65 kan bij de gemeentesecretarie,
afdeling Burgerzaken worden aange
vraagd. Hiervoor is een pasfoto nodig. De
Pas 65 wordt maar een keer uitgereikt en
hoeft dus niet verlengd of vernieuwd te
worden.' ledereen die 65 jaar of ouder is en
echtparen waarvan de man of de vrouw 65
jaar of ouder en de partner 60 jaar of ouder
is, kunnen een Pas 65 aanvragen. Dit geldt
ook voor mensen die duurzaam (meer dan
1 jaar) samenwonen.Op vertoon van de
Pas 65 krijgt men reductie bij het reizen per
tram of bus en het bezoeken yan een
aantal evenemente.: Kosten f. 8,50
Aangifte van verhuizing
Bij vertrek uit de gemeente moet u op de
dag van vertrek of binnen vijf dagen daarna
bij de afdeling Burgerzaken mondeling of
schriftelijk aangifte doen. U ontvangt dan
een verhuiskaart op het nieuwe adres,
deze kaart moet binnen vijf dagen na
dagtekening bij de gemeente van vestiging
ingeleverd worden. Bij verhuizing binnen
de gemeente moet u daarvan niet eerder
dan vijf dagen voor en niet later dan vijf
dagen na de verhuizing aangifte doen bij
de afdeling burgerzaken.
PaspoortfToeristenkaart
Beide documenten kunnen aan het loket
van de afdeling Burgerzaken aangevraagd
worden. Bij de aanvraag moeten twee
pasfoto's (zwart-wit) en de eventueel
eerder verstrekte reispapieren worden
ingeleverd. Tevens dienen dan de kosten
te worden voldaan.
Paspoort
Het paspoort is 5 jaar geldig en de kosten
hieraan verbonden zijn:
16 jaar en ouder: f 79,00
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tot 16 jaar: f 52,00
Met een paspoort dat niet langer dan 5 jaar
verlopen is kan men nog naar de volgende
landen reizen: Andorra, de Beneluxlanden,
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Grie
kenland, Italie, Liechtenstein, Monaco,
Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje,
Turkije en Zwitserland. Een dergelijk pas
poort is uitsluitend bij een verblijf van
minder dan 3 maanden te gebruiken. Be
paalde buitenlandse banken en/of post
kantoren zullen aileen tot verzilvering van
Eurocheques en girobetaalkaarten over
gaan als een geldig paspoort wordt getoond.
Toeristenkaart
De toeristenkaart is twee jaar geldig.
Kosten: meerderjarige: f 39,00
minderjarige: f 21,50
De toeristenkaart is geldig voor: Andorra,
Aruba, de Beneluxlanden, Bondsrepubliek
Duitsland, Denemarken, Eire, Frankrijk,
Griekenland, Groot Brittannie en Noord
lerland, Italie, Liechtenstein, Malta, Mona
co, Nederlandse Antillen, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje,
Turkije, Zweden en Zwitserland. Bijschrij
ven kinderen: Kinderen tot 12 jaar kunnen
bijgeschreven worden in het geldig pas
poort of de geldige toeristenkaart van een
van de ouders, toestemming van de andere
ouder is nodig. Vanaf 12 jaar en ouder
moet een minderjarige zelf een paspoort of
een toeristenkaart hebben. Daarvoor is de
toestemming nodig van beide ouders. De
toestemming dient in persoon bij de af
deling Burgerzaken te worden gegeven.

VERSTANDIG OMGAAN MET AFVAL
Minder afval aanbieden en proberen voor
afvalstoffen nieuwe bestemmingen te
vinden is een goede oplossing voor ons
afvalstoffenprobleem. Aparte inzameling
van glas, papier, chemisch afval, klein
huisraad, lompen, metalen etc. zijn van dit
laatste goede voorbeelden. Het gaat te ver
op deze plaats aile details te noemen
welke met het milieu en haar wetten te
maken hebben. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling Stads
ontwikkeling, Oudestraat 133, tel. 92999
tst. 795 of 797
Inzameling van glas
In de gemeente Kampen staan glasbakken
op de volgend plaatsen:
Esdoornhof, Jan van Arkelstraat, Lorie-
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straat, LelystraatiLovinkstraat, Penning
kruid, Hanzelaan, Dr. Damstraat, Kievit
straat, NoordwegNeerweg, Meeuwenplein,
Muntplein/Schoolstraat, Gemeentehuisl
Voorstraat, Myosotis/Boven Nieuwstraat.
Inzameling van grof huisvuil door de
Reinigingsdienst en de Kringloop Kampen.
ledere inwoner van de gemeente Kampen
kan op afroep grof huisvuil af laten halen
door de gemeentelijke Reinigingsdienst en
de vervoersdienst van de Kringloop Kam
pen. Voor het maken van een afspraak
voor het afhalen van uw grofhuisvuil kunt u
bellen met telefoonnummer 12414.
Milieudienst van de Kringloop Kampen
Wekelijks worden er volgens onderstaand
schema, door de Kringloop Kampen, huis
aan huis glas, papier, lompen, metalen
(zoals blik, oude pannen) en klein huisraad
ingezameld.
Schema: Maandagmorgen-Bruneppel
Oranjewijk
Maandagmiddag-Hanzewijk
Dinsdagmorgen-Zuid
Dinsdagmiddag-Bovenbroek
Woensdagmorgen-Flevowijk
Woensdag-Binnenstad
Donderdagmorgen-Greente/Hagenbroek
Donderdagmiddag-Cellesbroek/Midden
wetering Oost
Vrijdagmorgen-Cellesbroek/Midden
wetering-west
Vrijdagmiddag- Celiesbroek/Midden
wetering (overig)
voo: meer informatie kunt u contact op
nemen met:
Kringloop Kampen, Noordweg 7a,
8262 BM, tel. 26216
Openingstijden zijn:
Maandagmiddag -13.30 tot 18.00 uur
Dinsdag tim vrijdag-09.30 tot 12.30 en
13.30 tot 18.00 uur



Vrijdagavond -19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag -10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot
17.00uur
Maandagmorgen gesloten.
Chemisch afval
Er ontstaan chemische afvalstoffen in de
huishouding die schadetijk zijn voor het
milieu, het zogenaamde klein chemisch
afval (k.c.a.). Nu gaan deze schadelijke
stoffen mee met de grote afvalstroom naar
de stortplaatsen, worden verbrand of
verdwijnen geruisloos in het riool en de
bodem. Schadelijke stoffen apart houden
is bijzonder zinvol. Waar naar toe met uw
chemisch afval? Particuliere huishoudens
kunnen hun klein chemisch afval afgeven
bij het depot van de reinigingsdienst aan
de Werfweg 4 in Kampen, tel. 12414, en
wei op de volgende tijden:
- maandag tim vrijdag 08.00 - 12.00 uur en
13.00 - 16.00 uur
- zaterdag 09.00 - 11.30 uur op het over
laadstation Dieselstraat 31 te Kampen
Kleine bedrijven kunnen maximaal 100 kg
of liter per jaar afgeven, hiervoor worden
kosten in rekening gebracht. De
reinigingsdienst kan u hierover verder
informeren. Tevens kunnen particulieren
bepaalde soorten klein chemisch afval
inleveren bij een groot aantal winkels. Op
dit moment is dit aileen mogelijk voor
batterijen en totochemicalien, De winke
liers die hieraan meewerken kunt u herken
nen aan de gele raamsticker met "Max
Milieu" erop. Begin 1991 zal aan aile huis
houdens een zogenaamde k.c.a.box aan
geboden worden waarin men het k.c.a. kan
verzamelen. Deze box wordt dan enkele
malen per jaar geleegd met inschakeling
van de chemo-car. Milieu-schadelijke
afvalstoffen zijn bijvoorbeeld: accuzuur,
accu's, baterijen, afgewerkte olie, benzine,
bestrijdingsmiddelen, chemische toiletaf
val, chemicalien restant, cosmetica, ets
vloeistof (cyanidehoud.), fixeer, filmafval,
geneesmiddelen, koperhoudend afval,
kWikthermometers, viltstiften.
Inzamelschema vuil,ophaaldienst
Het huisvuil wordt in Kampen een keer per
week opgehaald. Het ophaalschema voor
huisvuil is:
Buitengebied I (Kampereiland/Mandjes
waard) maandag's (een maal in de twee
weken)
Cellesbroek maandag

Cellesbroek-Middenwetering maandag
Brunnepe/Greente dinsdag
Industrieterrein dinsdag
Zuid en Bovenbroek woensdag
Flevowijk woensdag
Binnenstad I donderdag
Binnenstad II donderdag
Hanzewijk donderdag
Hagenbroek vrijdag
Buitengebied II (zijde Zwartendijk) vrijdag's
(een maal in de twee weken)
Uitbreiding Hagenbroek vrijdag
In Kampen wordt gebruik gemaakt van de
minicontainer met een inhoud van 240 liter.
U kunt hierin naast uw gewone huisvuil
bijvoorbeeld ook tuinafval kwijt. Indien u
echter meent dat in uw situatie deze mini
container van 240 liter niet bruikbaar is , is
het ook mogelijk om een kleinere van 120
liter bij de reinigingsdienst te bestellen.

Bedrijfsafval
Voor bedrijfsafval wordt gebruik gemaakt
van een speciale grijze minicontainer.
Bedrijven kunnen tevens gebruik maken
van de diensten van particuliere instanties
zoals Kringloop Kampen.
Ook kan men het bedrijfsvuil zelf naar het
overlaadstation aan de Dieselstraat bren
gen.Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Reinigingsdienst, tel.
12414.
Het lozen van bedrijfsafvalwater
Bepalingen welke het lozen van bedrijfs
afvalwater regelen zijn opgenomen in de
Lozingsverordening. Vaak zal een ver
gunning van het gemeentebestuur nodig
zijn. Voor sommige bedrijven geldt dat er
voorzieningen in de riolering moeten wor
den aangebracht, zodat de grootste ver
ontreiniging kan worden tegengehouden.
Voor bedrijven met bijvoorbeeld een
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stoomcleaner geldt in het algemeen dat
een olie-/vetvanger in de riolering moeten
worden geplaatst. V~~r meer informatie
kunt u contact opnemen met de afdeling
Milieuzaken, tel. 92999 tst. 825 of 826. Het
gaat te ver op deze plaats aile details te
noemen welke met het milieu en haar
wetten te maken hebben. Voor meer in
formatie kunt u contact opnemen met
gemeentewerken, afdeling Milieuzaken, tel.
98999 tst. 825 of 826.

CENTRALISATIEDIENST VOOR
DESTRUCTIEMATERIAAL
Kadavers kunt u opgeven aan de cen
tralisatiedienst voor=:»~
Beltweg 22, 8262 BH, tel. 19281 ,,,

.,

KLACHTENREGISTRATIE
Bent u niet tevreden over het functioneren
van een gemeentelijke afdeling of dienst,
voelt u zich onjuist behandeld door een
medewerker van de gemeente, of vond u
een bepaalde gang van zaken niet prettig,
dan bestaat de mogelijkheid een klacht in
te dienen bij twee meldpunten.
Ten eerste bij de afdeling Voorlichting tel.
92999 tst 713 en ten tweede bij de afdeling
Aigemene Zaken tel. 92999 tst 724.
U kunt uw klacht schriftelijk indienen,
hiervoor is een speciaal klachtenformulier
beschikbaar dat u bij een van beide tele-
foonnummers op te vragen is.
Uw formulier zal doorgegeven worden aan
de afdeling of dienst, waarop de klacht
betrekking heeft. Binnen een maand wordt
u op de hooqte gesteld van de wijze waar
op uw klacht zal worden afgehandeld. Na
deze periode van een maand wordt gecon

!;;3~troleerd of u met de wijze van afhandeling
van uw klacht kunt instemmen.

Drs. Rene van Mierlo
KAMPEN IN FRAGMENTEN

Schetsen over historische aspecten van de Kamper
samenleving.Dit boek is ontstaan uit de gretig gelezen
artikelendiede auteur inde jaren 1987/1988 in de Kamper
Courantpubliceerde.Het iseenveelzijdigboekgeworden
dat de stad Kampen vanuit verschillende aspecten voor
hetvoetlicht brengt rond eenvijftal thema's:Deontwikke
ling van een stad, Drie pijlers van bedrijvigheid (vissers,
boeren en sigarenmakers),Socialeen cultureleaspecten,
Markante personen en Monumemeri en hun bouwge
schiedenis.Eenaantalkarakteristiekefoto's alsaanvulling
op de boeiende beschrijvingen nodigen uit tot kijken en
lezen.
159 biz., f 27,50
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