
Aantal inwoners: 1-10-93 32578
Oppervlakte (in hectare): 8200
(waarvan: 1700 ha. water, 850 ha. binnen
bebouwde kom en 5650 ha. buiten
bebouwde kom)

Bereikbaarheid
Zowel voor de handel als voor de toerist
heeft de stad Kampen goede 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 oosten
van het land zijn eenvoudig te bereiken met
de auto, maar ook met trein of bus. 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 be
draagt momenteel bijna 13.000 woningen.
Vooral de wijken die de laatste 10 - 15 jaar
gebouwd zijn, zijn ruim van opzet met veel
groen en veelal eigen buurtvoorzieningen.
Het gaat overwegend om 'aaqbouw, Naast
stadsvernieuwing en stadsrenovatie is er
ook veel nieuwbouw. In Kampen mag men

18

zich overigens vrij vestigen.
Tenslotte zijn er, ten behoeve van
studenten 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 onderwijs). 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. Nieuw is de
reformatorische Scholengemeenschap
Pieter Zandt College, dat aan de rand van
de stad gebouwd is. Verder zijn er 2
Theologische Universiteiten, de Chr.
Hogeschool voor Kunstonderwijs (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 cultuur is
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 ook in Kampen terecht: de
schouwburg (Stadsgehoorzaal) biedt een
zeer gevarieerd programma van hoge
kwaliteit, waarbij ook amateuristische
kwaliteiten aan bod komen. Ook zijn er
diverse gemeentelijke en particuliere
expositieruimtes.

Vrije tijd kan men ook vullen met een goed
boek; de Openbare Leeszaal en
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Bibliotheek zal u graag ontvangen.
Tenslotte kunnen de sportliefhebbers in
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
(randmeren, 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.

Markt
Elke maandagmorgen wordt er een
uitgebreide warenmarkt gehouden op de
Nieuwe Markt, Burgwal en Meeuwenweg;

u kunt daar ondermeer terecht voor
groente en fruit en er is een omvangrijke
"Iapjesmarkt" .
Zaterdags is er een kleinere markt (met
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
infrastructuur is volwassen. De wegver
binding is nog in kwaliteit toegenomen door
het tot stand komen van Rijksweg N 50,
trace Zwolle-Kampen.

00 00

Het op het "droge" industrieterrein geves
tigde bedrijfsleven is gevarieerd en actief.
Behalve ondernemingen als sigarenfabriek
Oud-Kampen met zijn cumlaude produkten,
kunnen ook koffiebranderij Kanis en
Gunnink, de kook- en braadpannen
fabrikant Berk Beccon, Uitgeverij Kok en
Van Dijk's Boekhuis tot de grotere Kamper
ondernemingen gerekend worden.
Naast de bedrijven die veelal van spoor- en
as verbindingen gebruik maken is Kampen,
gezien haar natuurlijke ligging aan de mon
ding van de IJssel wellicht nog geschikter
voor de zogenaamde "natte" industrie. Aan
de Haatlandhaven, waar nog sen hectare
"nat" industrieterrein beschikbaar is, kunnen
binnenvaartschepen tot 2500 ton laden en
lossen. Er is thans nog circa 4 ha. "droog"
industrieterrein direct beschikbaar. Voorts
beschikt de gemeente over enkele tientallen
hectare reserve terrein en is de aanleg van
nieuw nat terreirt in studie.
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Samenstelling gemeenteraad 1990-1994

Op 2 maart 1994 worden er weer gemeen
teraadsverkiezingen gehouden, De samen
stelling van de gemeenteraad en het colle
ge van B&W zal dan waarschijnlijk
wijzigen, Hetzelfde geldt voor de samen
stelling van de op de volgende pagina's
genoemde raadscomrnissies.
Op dit moment is het, zoals u zult begrijpen,
niet mogelijk over deze samenstelling iets
te zeqqen. Op 12 april 1994 wordt de nieu
we gemeenteraad qeinstalleerd, Na die da
tum is ook de nieuwe samenstelling van de
raadscommissies bekend, U kunt vanaf die
datum een overzicht opvragen van de sa
menstelling van de gemeenteraad en
raadscommissies bij de gemeentelijke afde
ling Voorlichting, Bel even (92713/92843)
en u krijgt dit overzicht thuisqestuurd,

C.D.A.
A Hengeveld, (weth.)" Plataanstraat 10,
8266 BH 15168
A Deuzeman, V, Gelderplantsoen 73
8266 HD 16198
H, Breman, (f.v.)" Wortmanstraat 41
8265 AA 12625
rnr. JAW,G, Kleinmeulman, Winde 89
8265 EH 14010
Mw, J, Jens-Rozendal, Esdoornhof 185
8266 GG 20508

P.vdA.
J,T,M, Piederiet, (weth.)" Zilverschoon 52
8265 HB 21211
G, Schinkel, (f.v.)" Esdoornhof 52 8266 GK
17753
PRill, Krabbescheer 57 8265 JG 20107

R.P.F
H. Veltman, (weth.)* Vloeddijk 1388261
GK 12561
J,M, Brouwer, (f.v.)" Tormentil 25 8265 DK
13480
A Hup, Zeebies 1 8265 EN 16638
W. Hartman, Ganzebloem 188265 MA
24195

Kampen Alert
A Koffeman, (t.v.)* Constructieweg 27
8263 BA 12188
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C.A. Kranenburg, Kievitstraat 55 8262 AB
12650
F,J, Strikkers, Dr. Wiersemahof 12 8264 DB
11277

0'66
H, Bastiaan, (weth.)" Meidoornhof 2
8266 GR 24630
J, Elhorst, (t.v.)* Geerstraat 168261 HM
13958

V.V.D.
H. Krans, (t.v.)" IJsselkade 46d 8261 AE
17550
T. van 't Zand, Apeldoornsestraat 36
8266 AM 12377

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

Groen Links
P.J. Hendriksen, (f.v.)* Groenestraat 179
8261 VE 28828

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

Onafhankelijk Raadslid
Mw. H. Woning, (f.v.)" Marktsteeg 3 8261
AK 19131

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

Burgemeester
H.C. Kleemans, Dr. Jacobzehof 8,
8264 BW 18851

Secretaris
rnr. 0, Pol, Lindestraat 3 8266 BG 14589

Vergaderdata raad in 1994
27 januari 1994, 24 februari 1994, 24
maart 1994 (aanbieden geloofsbrieven
nieuwe raadsleden), 28 maart 1994, 12
april 1994 (beediqinq nieuwe gemeente
raad), 28 april 1994, 2 juni 1994, "7 juli
1994, 29 september 1994, 27 oktober
1994, 24 november 1994, 22 december
1994,



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

Degene die de burgemeester of €lenvan
de wethouders wil spreken dient vooraf
een afspraak te maken met de
secretaresse, telefoonnummer 92999.

Burgemeester
H.C. Kleemans

- Aigemene bestuurszaken en coordlnatie
-Politie
- Brandweer
- Civiele verdediging en rampenbestrijding
- Voorlichting
- Economische zaken, industrie en
midden- en kleinbedrijf

- Hoger beroepsonderwijs en
universiteiten

Wethouder
A. Hengeveld

- Openbare werken en nutsvoorzieningen
-Milieu
- Cultuur
- Coordinerend bejaardenbeleid
- Erven en Landerijen
- Lokale omroep
- Volksgezondheid (w.o. ziekenhuis)

Wethouder
J.J.M. Piederiet

- Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting
en Stadsvernieuwing

- Verkeer en Vervoer
- Grondbedrijf
- Dijkverzwaring

Wethouder
H. Veltman

- Financien
- Personeel en Organisatie (inci.
huisvesting)

- Informatiebeleid en automatisering
-Onderwijs

Wethouder
H. Bastiaan

- Welzijn en sociale aangelegenheden
(coordinerend wethouder sociale
vernieuwing)

- Werkgelegenheid
- Sport en recreatie
- Woonwagenbeleid
- Toerisme (T.R.O.P.)
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Raadsvergaderingen
Oe gemeenteraad van Kampen komt een
keer in de vier weken -als regel op de laat
ste donderdag in de maand- bij elkaar in
de raadzaal van het stadhuis. Aanvangs
tijd 19.30 uur, Oe raadsvergaderingen zijn
openbaar, dat wil zeggen, iedereen heeft
vrij toegang. Ook is het mogelijk een jaar
abonnement te nemen op de raadsstuk
ken. Oeze stukken bestaan uit een agen
da, de raadsvoorstellen en de notulen, Bij
de afdeling Voorlichting, Oudestraat 133,
en bij de Openbare Bibliotheek, Kennedy
laan 4 liggen de raadsstukken voor ieder
een ter inzage.

Commissie Aigemene Bestuurszaken
Voorzitter: H.C. Kleemans (C.OA)
Leden: H. Breman (C.OA), G. Schinkel
(PvdA), J.M. Brouwer (R.P.F.), H. Krans
(V.V.O.), J. Kattenberg (S.G.P.), P.J.
Hendriksen (Groen Links), drs. R. de Boer
(G.P.V.), A. Koffeman (Kampen Alert), J.
Elhorst (0'66), Mw. H. Woning (onafhan
kelijk raadslid).

Commissie Onderwijs en Cultuur
Voorzitter: H. Veltman (R.P.F.)
Leden: rnr. JAW.G. Kleinmeulman
(C.OA), P. Rill (PvdA), Mw. H. Woning
(onafhankelijk raadslid), A. Hup (R.P.F.),
F.J. Strikkers (Kampen Alert), T. van 't
land (V.V.O.), J. Elhorst (0'66), drs. R. de
Boer (G.P.V.).
Fractievertegenwoordigers: G.J. Bakker
(S.G.P.), CA de Vries (Groen Links).
Burgerleden: J.L. Meerman, C.J. Harde
man.

Commissie Middelen
Voorzitter: H. Veltman (RP.F.)
Leden: A. Oeuzeman (C.O.A.), G. Schinkel
(PvdA), A. Hup (R.P.F.), F.J. Strikkers
(Kampen Alert), H. Krans (V.V.O.), J. Kat
tenberg (S.G.P.), drs. R. de Boer (G.P.V.),
Mw. P.J. Hendriksen (Groen Links),
Mw. H. Woning (onafhankelijk raadslid).
Fractievertegenwoordiger: A. Hofman
(0'66).
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Commissie Beheer en Milieu
Voorzitter: A. Hengeveld (C.OA)
Leden: H. Breman (C.OA), Mw. H. Wo
ning (onafhankelijk raadslid), W. Hartman
(RP.F.), A. Koffeman (Kampen Alert),
H. Krans (V.V.O.), J. Elhorst (0'66),
J. Kattenberg (S.G.P.), G. Schinkel (PvdA).
Fractievertegenwoordigers: G. Kuper
(G.P.V.), CA de Vries (Groen Links).

Commissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting en Verkeer
Voorzitter: J.T.M. Piederiet (PvdA)
Leden: rnr. JAW.G. Kleinmeulman
(C.OA), P. Rill (PvdA), J.M. Brouwer
(R.P.F.), A. Koffeman (Kampen Alert),
T. van 't land (V.V.O.), J. Elhorst (0'66),
J. Kattenberg (S.G.P.), drs. R de Boer
(G.P.V.), P.J. Hendriksen (Groen Links),
Mw. H. Woning (onafhankelijk raadslid).

Commissie Sport en Welzijn
Voorzitter: H. Bastiaan (0'66)
Leden: Mw. J. Jens-Rozendal (C.OA),
P. Rill (PvdA), W. Hartman (R.P.F.), CA
Kranenburg (Kampen Alert), T. van 't land
(V.V.O.), drs. R. de Boer (G.P.V.),
P.J. Hendriksen (Groen Links),
Mw. H. Woning (onafhankelijk raadslid).
Fractievertegenwoordigers: A. Hofman
(0'66), G.J. Bakker (S.G.P.).
Vertegenwoordiging vanuit de Sportraad:
IJ. Ebels en G.J.L v.d, Berg.

Commissie voor Beroep- en Bezwaar
schriften
Voorzitter: N.H. Melman
Leden: A. Oeuzeman (C.O.A), G. Schinkel
(PvdA), H. Krans (V.V.O.)
Burgerleden: M.H. Melman, JK van
Weerden, ing. L. Bomhof, mr. H. Herwe
ijer.

Commissie Georganiseerd Overleg
Voorzitter H. Veltman (R.P.F.)
A. Oeuzeman (C.DA), G. Schinkel (Pv
dA), H. Krans (VVO.), J. Kattenberg
(S.G.P.).
Plaatsvervangende leden: P.J. Hendriksen
(Groen Links), A. Hup (R.P.F.), J. Elhorst
(0'66), drs. R. de Boer (G.P.V.).



De vergaderingen van de raadscommis
sies zijn over het algemeen openbaar. De
bezoekers die datwensen worden in de
gelegenheid gesteld, voorafgaande aan de
behandeling van de agenda het woord te
voeren over aan de orde komende agen
dapunten 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 gepubliceerd. 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
Voorz.: H. Bastiaan (D'66)
(namens B. en W.)
P. Rill (PvdA) (lid van de Raad); ir. MA
Hemminga; J. van 't land, penningm.;
N.A. Klappe secr., Noordweg 9, 8282 BM;
J.J.W. van de Weijde, administrateur, Cel
lebroedersweg 20, tel: 16268.

Regioraad van de regio IJssel-Vecht
Leden: H.C. Kleemans (C.DA), H. Breman
(C.D.A.), A. Hup (R.P.F.), Mw. H. Woning
(onafhankelijk raadslid).

Commissie algemene en bestuurlijke
zaken van de regio IJssel-Vecht
H. Breman (C.D.A.), A. Hup (R.P.F) plv.

Overlegorgaan stichting Onderwijsad
viescentrum regio Zwolle
Mw. H. Woning (onafhankelijk raadslid),
W. Hartman (R.P.F.) plv.

Aigemeen bestuur bestuursacademie
Oost-Nederland
H. Veltman (R.P.F.), mr. O. Pol.

Bestuurscommissie Stadsziekenhuis
Kampen
Leden: A. Hengeveld (C.D.A.), H. Veltman
(R.P.F.), J. Elhorst (D'66), J.T.M. Piederiet
(PvdA).

Commissaris vennootschap Centrale
Antenne Inrichtingen Kampen (C.A.I.)
Voorzitter: A. Hengeveld (C.D.A.) (namens
B. en W.), H. Krans (V.V.D.) (lid van de
raad).

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

Aigemeen bestuur samenwerkingsor
gaan "Almere College Kampen/Oron
ten"
Leden: H. Veltman (R.P.F.), G. Schinkel
(PvdA), T. v 't land (V.V.D.), F.J. Strikkers
(Kampen Alert).

Aigemeen bestuur IJsselcollege
H. Bastiaan (D'66), mr. JAW.G. Klein
meulman (C.DA), J. Kattenberg (S.G.P.),
drs. R. de Boer (G.P.V.).

Kringcommissie centralisatiedienst
voor destructiemateriaal
Voorzitter: A. Hengeveld (C.D.A.).

Aanwijzing voor verbruikerscontactor
gaan IJsselmij
A. Hengeveld (C.D.A.), G. Schinkel (Pv
dA), J.M. Brouwer (R.P.F.), T. v 't land
(V.V.D.), J. Elhorst (D'66).
Burgerleden: Mw. P. van de Berg, Mw. R.
Kale, J.P. Hoezen, W.E.H. Kamphuis.

Gemeentelijk 4-mei comite
Belast met de organisatie van de jaarlijkse
4-mei herdenking. Leden: J. Winters (voor
zitter), mr. O. Pol (secretaris), W. Beelen,
J. de Groot, J. Konijn, mw. D. Burgers
(contactpersoon - contactadres: Gemeen
te Kampen, tel. 92711).
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Ereburger van Kampen is
dhr. prof.dr. W. Kolff
De Gouden Erepenning wordt toegekend
aan inwoners van de stad Kampen die
zieh bijzonder verdienstelijk hebben ge
maakt voor de ontwikkeling en naamsbe
kendheid van de stad.
De Gouden erepenning is toegekend aan:
dhr. J.B. Keuter
dhr. P. Klein Starink
dhr. T. Teunissen
dhr. W.C. Veenendaal
mevr. P. van Staveren

Kampen heeft drie partnersteden:
Soest in Duitsland;
Papa in Hongarije;
Eilat in Israel.
Meer informatie over deze steden en de
mogelijkheden tot uitwisselingen kunt u
verkrijgen bij de afdeling voorliehting.

CDA - Afd. Kampen
H.H.van der Steege, voorz.; P.van den
Berg- de Hoop, seer., Sint Jaeobstraat 2
8261 GX 23138; R. Mateboer, penningm.;
D.H. van Gelder, alg. adj.; mw. D.P. Pel
Marijs, 2e seer.; F.K. Heileman; S. Hofstra;
J. Roetman; mw. E. Winkeler-v. Dieren
(CDAv); mw. F.J. Laning; D.H. van Gelder;
D. van der Vegt; J.M. Zwart-Hofland.

CDJA
vaeature, seer.; W.J. van der Heijden;
A. Jens; A. den Hollander; J. ten Hove;
A. Rigterink.
CDA - Vrouwenberaad,
Afd. Kampen/lJsselmuiden
mw. E. Winkeler-v. Dieren, voorz.; mw. J.
Kuiper-Vaatstra, seer., Toon Siurinkhof 81,
8264 DH, tel. 25251; mw. HW. Sehuur
Bulten, penningm.
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Partij van de Arbeid - Afd. Kampen
H. de Goede, voorz.; drs. J.B.B. van Swol,
seer., Fonteinkruid 33, 8265 LL, tel.
24304; A.J.(Dolf) Stomphorst jr. pen
ningm.; mw. C. Hazewinkel;
Namens de fraetie: G. Schinkel
Correspondentie-adres gemeenteraads
fraetie: A. Leleulya, Tormentil99, 8265
DM, tel. 23908. Redaktieadres "Het Rode
Kontakt" red.-adres:
dr.G. Jonkers, Fluitekruid 12, 8265 CZ,
Tel. 26182. Overige redaetieleden: A.
Stempher, G. Schinkel, drs. J.B.B. van
Swol, J. v.d. Bos

Reformatorische Politieke Federatie,
R.P.F. - Afd. Kampen
J. Post, voorz.; mw A.M. v. Werven-Maris,
seer. Dr. Kolfflaan 40, 8264 DT, tel. 24797;
dhr. G.J. Fixe, penningm., tel. 15049; G.
Datema; G.J. Fix; G. de Vries; H.J. Sollie;
mevr. R.H.Bergsma-Wierenga.

R.P.J.O. Reformatorische Politieke Jon
geren Organisatie R.P.F. - Afd. Kam
pen/lJsselmuiden
Contaetpersoon: C.E. Hartman, Ganze
bloem 18, 8265 MA, tel. 24195.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
- Afd. Kampen
Carsouw, voorz., tel. 17829; mw. S.M.
Christoffels-van Heyst, seer., Havikskruid
41, 8265 ME AE, tel. 12660; C. van den
Belt, penningm., tel. 13932; mw. W. Staat
sen-Stapensea, viee-voorz., tel. 15026; H.
Rumph, seholing en vorming, tel. 15720;
mw. A.G.M. Krans-Wagemans, pr, tel
17550; H. Zegeling, propaganda, tel. 24981

Staatk. Geref. Partij - Afd. Kampen
Kiesver. "Tot de Wet en tot de Getuigenis"
Vakant, voorz.; E. Palland, seer., Apel
doornsestraat 14, 8266 AL, tel. 20874; L.A.
Sinke, penningm.; G.J. van Dorp, alg.adj.;
K. Kasper; M.H. Breman; A. den Uil.

Gereformeerd Politieke vereniging
H.R. Schaafsma, voorz.; R.J. Hoekstra,
penningm.; Seeretariaat: A. Hoksbergen
Holtland, seer., Stikkenpolderweg 8, 8267
AP, M.B. Tol, mevr. G.v. Kammen



Gereformeerde Politieke Jeugdstudie
Club (G.P.J.C.)
"Dr. R.J. Dam"
R.M. van Dijk, voorz.; E.W. de Boer, seer.,
Watermunt 3,8265 EL, tel. 16798; G.
Hoogendoorn, penningm.

Groen Links Kampen
vaeature, voorz.; Seeretariaat: Postbus
236,8260 AE, tel: 28445 of 21583; Teun
van Bruggen, tel. 24738, alg.adj; Henk Lik
kel, penningmeester; Fraetie: tel: 21583.

Democraten '66 - Afd. Kampen/lJssel
muiden
C.D. van Veen voorz.; A.H. Bos, seer.,
Oranjesingel3, 8262 EK, tel. 18796; A.
Hofman, penningm.

Stichting Politiek Cafe Kampen
Bestuur: G. Kuper, voorz. tel. 16910;
mw. H. Bay-Ebbinkhuijzen, penningm.;
mw. E.A. v.d. Brink.

Bezoekadres: Oudestraat 133, 8261 CK
Telefoon: 05202-92999
Telex: 42621 GMKP NL
Telefax: 26849
Postadres: Postbus 5009,
8260 GA
Geopend: maandag tIm vrij
dag van 8.30 - 12.30 uur
Betalingsverkeer: Postgiro
851771 Bankrekening BNG Den Haag
28.50.04.409

Stadhuis, Oudestraat 133
Telefoon: 92843 en 92713

Het ambtelijk apparaat van de gemeente

Kampen wordt gereorganiseerd. Met in
gang van 1 januari 1994 worden de ge
meentelijke diensten en instellingen opge
heven en ondergebraeht in 4 seetoren.
Hieronder trett u de nieuwe seetoren en
afdelingen van de gemeente aan.

Sector Bestuur
Bezoekadres: Oudestraat 133
Seetordireeteur O. Pol

Afdelingen:
- afdeling algemene bestuurlijke zaken
Oudestraat 133
hoofd: P.J.N. van de Geyn

- afdeling financien
Vispoort 1
hoofd: F. Th. van Diermen

- afdeling personeelszaken
Oudestraat 133
hoofd: mw. E.M. van der Molen

- afdeling faeilitaire zaken
Oudestraat 133
hoofd: J. Maas

Sector maatschappelijke ontwikkeling
Bezoekadres: Vloeddijk 79
Seetordireeteur H. v.d. Werff

Afdelingen:
- afdeling soeiale zaken
Vloeddijk 79
hoofd: H. Last

- afdeling burgerzaken
IJsselkade 55
hoofd: J. van der Kamp

- afdeling welzijnszaken
Meeuwenplein 5
hoofd: G. Wessels

- ssctorbureau
Vloeddijk 79
hoofd: J. Breukelman

Sector stadsontwikkeling
Bezoekadres: Buiten Nieuwstraat 2
SeetordireeteurJ. Seherpenkate
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afdelingen:
- afdeling ruimtelijke ordening
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: B. van Essen

- afdeling bouw en economie
Oudestraat 133
hoofd: C.M. Brugman

Sector stadsbeheer en milieu
Bezoekadres: Buiten Nieuwstraat 2
Sectordirecteur L.M. Harland

Afdelingen:
- afdeling water en wegen
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: F.w. van Dijk

- afdeling groen en landschap
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: J.C. Zwakenberg

- afdeling milieu
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: E.J.M. van Leeuwen

- afdeling accommodatiebeheer
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: vacature

- sectorbureau
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: J.C. ten Klooster

Markt
Wekelijks wordt er op maandagmorgen op
de Nieuwe Markt, Burgwal en de Meeu
wenweg een warenmarkt gehouden.
Zaterdags is er een kleinere markt met
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groente, fruit, brood, kaas e.d. op de Plan
tage. Nadere informatie wordt verstrekt
door de afdeling Markt-en Havenwezen,
tel. 92999 en 16008 of ter plaatse op de
maandagmorgen door de marktmeester.

Winkelsluiting/koopavond
De gemeente Kampen kent geen verplich
te winkelsluiting. Vee I winkels zijn echter
op de maandagmorgen gesloten. Weke
lijks op de vrijdagavond is er in Kampen tot
21.00 uur koopavond.

Visvergunningen
Te verkrijgen bij:
- het VVV-kantoor, Botermarkt 5
- Dierenspeciaalzaak Korteschiel, Voor-
straat 116

Peurvergunningen
Voor peurvergunningen geldt een speciale
regeling. Deze vergunningen, waarvan
slechts een beperkt aantal wordt afgege
yen, moeten omstreeks oktober bij de ge
meente worden aangevraagd. Aanvraag
formulieren zijn dan bij de receptie van het
stadhuis verkrijgbaar. De juiste periode
van aanvragen wordt via de plaatselijke
dagbladen bekend gemaakt.

(voorheen Gemeentelijke Sociale Dienst)
Adres: Vloeddijk 79,8261 GE
Telefoon: 92999
Telefax: 25768



Postadres: Postbus 5009,8260 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

De afdeling is belast met het onderhouden
van contacten met clienten die een uitke
ring aanvragen, advisering over hulpverle
ning bij financiele schuld en aandacht voor
problemen bij langdurige werkloosheid.
Tevens zal de afdeling m.i.v. 1 april 1994
belast zijn met de uitvoering van de Wet
Voorzieningen Gehandicapten, die het
doel heeft het opheffen of verminderen
van belemmering bij het zelfstandig wonen
en het zich binnen of buiten verplaatsen
van gehandicapten en ouderen.

Sociale recherche
Deze bestaat uit twee sociaal rechercheurs
en een administratief medewerkster. Zij
houden zich bezig met het opsproren van
fraude en misbruik van de sociale zeker
heid in Kampen, Dronten en IJsselmuiden.

Samenwerkingsverband "Kampermui
den"
Adres: Vloeddijk 82,8261 GE
Telefoon: 92999
Spreekuur: tijdens kantooruren, liefst op
afspraak
Coordinator: R. de Vries, tel. 14845

Het Samenwerkingsverband Kampermui
den is een samenwerkingsprojekt van Ar
beidsbureau, de gemeenten Kampen, IJs
selmuiden en Genemuiden. Het
Samenwerkingsverband heeft tot doel
langdurig werklozen te ondersteunen bij
het vinden van betaald werk. Dit gebeurt
door het geven van individuele begeleiding
en het opstellen van een trajectplan.

Hiervoor is een aantal instrumenten be
schikbaar.
1. Het voeren van herorienteringsgesprek
ken met langdurig werklozen (3 jaar of lan
ger werkloos) van 21 jaar en ouder in het
kader van de ITS. Het voeren van deze
gesprekken heeft tot doel het analyseren
van inpassingsproblemen en het ontwikke-

len van een trajectplan ter verhoging van
de intredingskansen op de arbeidsmarkt
van langdurig werklozen. In een traject kan
gebruik gemaakt worden van bestaande
voorzieningen en regelingen zoals deze
aan het arbeidsbureau ter uitvoering zijn
opgedragen. De langdurig werklozen wor
den uiteindelijk actief bemiddeld naar de
arbeidsmarkt. Een onderdeel hiervan is
het werven van relevante scholings- en
werkervaringsplaatsen, alsmede het wer
ven van banenpool en J.w.G.-plaatsen.
Contactpersoon: de heer M. van Ommen
en de heer E. Oude Wolbers, tel 14845.
Contactpersoon voor de intake Mw. Y.
Niejenhuis tel. 92805.

2. Voor werklozen van 18 tot en met 20
jaar en 21 en 22-jarige schoolverlaters (die
in 1994 nog geen 23 worden) bestaat de
Jeugd Werk Garantiewet. De jongeren krij
gen een tijdelijke baan aangeboden van
32 uur gedurende minimaal een half jaar,
zodat zij werkervaring kunnen opdoen.
Een wezenlijk onderdeel hiervan vormt de
mogelijkheid tot scholing.
Contactpersoon: Mw. M. Worm, tel. 92806.
3. Voor langdurig werklozen van 22 tot 45
jaar zijn er de zgn. Werkervaringsprojec
ten. Gedurende maximaal een half jaar
kunnen werklozen, met behoud van uitke
ring en met een onkostenvergoeding, aan
het werk.
Ook tijdens deze periode bestaat de mo
gelijkheid tot scholing.
Contactpersoon: W. Stoffer, tel. 92805.

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

4. De banenpools
Een laatste mogelijkheid in het kader van
de bestrijding van de langdurige werkloos
heid vormen de banenpools. De bedoeling
hiervan is betaalde arbeid aan te bieden
op boventallige arbeidsplaatsen in de col
lectieve sector aan personen die 3 jaar of
langer werkloos zijn en die zeer moeilijk
plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt.
Contactpersoon: Mw. W. Stoffer, tel.
92805.
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5. Kunstenaarsproject
Het Kunstenaarsproject is opgezet om
kunstenaars te begeleiden in het verkrij
gen van een economische zelfstandigheid,
waardoor ze niet langer afhankelijk zijn
van een uitkering. Dit vindt plaats door
middel van begeleiding en eventueel her
om- en bijscholing. Contaktpersoon, dhr.
H. Harder, tel 92805.

Afdeling Financlen
Adres: Vispoort 1,8261 CK
Telefoon: 92999
Hoofd: F.Th. van Diermen

De afdeling is belast met: Het adviseren
van B & W m.b.t. het algemeen financieel
beleid (begroting, rekening) gemeentelijke
belastingen en financiele administratie,
betalings en invorderingsverkeer, kwijt
schelding belastingen en het geldverkeer.

Onroerende-zaakbelasting
Deze belasting is gebaseerd op de econo
mische waarde van de onroerende zaak.
Voorbeeld:
De vastgestelde waarde van het pand is
bijvoorbeeld f 60.000,- De berekening van
het bed rag van de aanslag gaat dan als
voigt:
- Aanslag eigenaar: f 60.000,- : f 3000,
(Iandelijk vastgestelde rekeneenheid) x f
6,50 (=tarief) = f 130,-
- Aanslag gebruiker: f 60.000,- ; f 3000,- x
5,20 (=tarief) = f 104,-
- Wanneer de gebruiker tevens eigenaar
is van het pand, dan zal hij worden aange
slagen voor f 130,- + f 104,- = f 234,-
Is de gebruiker aileen huurder van het
pand, dan zal hij worden aangeslagen
voor f 104,-. De aanslag wordt opgelegd
aan degene, die op 1 januari van het be
lastingjaar 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 onroerende zaak het eigenaarsdeel
veelal direct bij de notaris wordt verrekend
met de nieuwe eigenaar. De verkoper ont-
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vangt dan dus een dee I terug van de koper.
Wanneer een pand wordt bewoond door
meerdere personen, die geen gezamenlij
ke huishouding vormen, wordt de aanslag
opgelegd aan degene die hier het langst
woont of degene die het oudste is in leef
tijd.

Kwijtschelding
In principe is het mogelijk om in aanmer
king te komen voor kwijtschelding van de
onroerende zaakbelasting, de afvalstoften
hefting, de rioolrechten en de hondenbe
lasting (aileen 1e hond). Kwijtschelding
moet worden aangevraagd bij de gemeen
te Kampen, afdeling Hnancien en Belas
tingen, Vispoort 1,8261 CK. Hiervoor zijn
speciale formulieren te verkrijgen. Het Rijk
heeft een aantal normen vastgesteld waar
aan uw verzoek zal worden getoetst. Voor
al het netto-besteedbaar inkomen speelt
hierbij een grote rol. Voor meer informatie
of hulp bij het invullen kunt u terecht bij:
- de gemeente Kampen, afdeling Finan
clen en belastingen Vispoort 1,8261 CK,
tel. 92999
Tarieven
Onroerende zaakbelasting: gebruiker f
5,20
eigenaar f. 6,50
Afvalstoftenheffing: f 360,
Rioolrechten: f 132,00
Hondenbelasting: 1e hond f 77,70,-
2e hond f 154,80

Stadsbank Zwolle (voorheen gemeente
lijke 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 at
handelen 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 afdeling Socia
Ie Zaken. Daar moet u een aanvraagfor
mulier invullen en eventueel aanvullende
gegevens en bewijsmateriaal verstrekken.
Vervolgens schrijft de afdeling Sociale Za
ken een rapport en stuurt dit, samen met



uw gegevens, door naar de Stadsbank
Zwolle. Zij beslissen tenslotte of u in aan
merking komt voor een lening. Voor meer
informatie kunt u bellen met de afdeling
Sociale Zaken, tel. 92999.

Bewijs van onvermogen
Bij de afdeling Sociale Zaken kan men een
"bewijs van onvermogen" krijgen. Dit is
een verklaring omtrent het inkomen of ver
mogen, die men nodiq heeft om tegen ver
minderd tarief gebruik te kunnen maken
van de diensten van een advocaat. In hoe
verre de vermindering van dat tarief kan
worden toegepast is afhankelijk van het in
komen. Het bewijs van onvermogen is gra
tis te verkrijgen. Vervolgens moet men dit
formulier zelf invullen en er mee naar een
advocaat of het Bureau voor Rechtshulp
gaan.

Aangifte geboorte, huwelijk en overlij
den, paspoorten, rijbewijzen, verhui
zing
Adres: IJsselkade 55,8261 AG
Telefoon: 92999
Openingstijden: maandag tim vrijdag van
0.30 - 12.30 uur en 13.30 uur tot 16.00 uur
Hier kunt u terecht voor:
bevolkingsboekhouding, burgerlijke stand,
afgifte van rijbewijzen en reisdocumenten,
militaire zaken, straatnaamgeving, huis
nummering en verkiezingen.

Hoe te handel en bij...

Aangifte van geboorte
De aangifte van geboorte moet worden
gedaan in de gemeente waar het kind ge
boren is. Aangifte is verplicht. De aangifte
moet binnen drie dagen na de bevalling
gedaan worden; de dag van de geboorte,
zaterdagen, zondagen en algemeen er
kende feestdagen niet meegerekend.
Aangifte van overlijden.
Aangifte van overlijden moeten worden
gedaan in de gemeente waar het overlij
den heeft plaatsgevonden. Voor het be
graven of cremeren van een stoffelijk over
schot is verlof 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. 92760). De kosten zijn afhan
kelijk van dag en uur van trouwen:
Woensdag: tussen 9.00 - 10.00 uur en tus
sen 14.00 - 15.00 uur is kosteloos
Vrijdag: 's middags f 357,40
Zaterdag: 's morgens f 497,50 's middags
f 733,35
Overige dagen: de kosten varieren van
f 175,00 's morgens tot f 225,50 '5middags.
De kosten voor het trouwboekje zijn f
12,35 verder zijn er nog kosten voor de di
verse uittreksels.
Trouwen in de Schepenzaal kost: f 236,90
extra

Rijbewijzen
Wat is er nodig voor het aanvragen van
een rijbewijs:
Afgifte
- 2 pasfoto's
- verklaring van rijvaardigheid
- geneeskundige verklaring
- ingevuld aanvraagformulier (verkrijg-

baar aan het loket)
Vernieuwing
- 2 pasfoto's
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- eerder afgegeven rijbewijs
- ingevuld aanvraagformulier
Vernieuwing bij 70 jaar of ouder
- 2 pasfoto's
- eerder afgegeven rijbewijs
- geneeskundige verklaring
- ingevuld aanvraagformulier
Categorie-uitbreiding
- 2 pasfoto's
- eerder afgegeven rijbewijs
- verklaring van rijvaardigheid, die betrek-

king heeft op de categorie uitbreiding
- geneeskundige verklaring
- ingevuld aanvraagformulier

De legeskosten bedragen in aile boven
staande gevallen f 26,50.
Een rijbewijs is geldig tot de 1ste van de
maand nadat je 70 geworden bent, maar
dient om de 10 jaar vernieuwd te worden.
De aanvrager kan een complete set formu
lieren verkrijgen om de evt. vereiste "ge
neeskundige verklaring" bij het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen aan te
vragen, kosten f. 28,75. Een uittreksel uit
het persoonsregister kost f. 5,40.

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 van een aan
tal evenementen. Kosten f. 9,00.

Aangifte van verhuizing
Bij vertrek uit de gemeente moet u op de
dag van vertrek of binnen vijf dagen daar
na 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 dag
tekening bij de gemeente van vestiging in
geleverd worden. Bij verhuizing binnen de
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gemeente moet u daarvan niet eerder dan
vijf dagen voor en niet later dan vijf dagen
na de verhuizing aangifte doen bij de afde
ling burgerzaken.

Paspoort/Toeristenkaart
Beide documenten kunnen bij de afdeling
Burgerzaken aangevraagd worden. Bij de
aanvraag moeten twee pasfoto's (zwart
wit) en de eventueel eerder verstrekte reis
papieren worden ingeleverd. Tevens die
nen dan de kosten te worden voldaan.

Paspoort
Het paspoort is 5 jaar geldig en de kosten
hieraan verbonden zijn:
16 jaar en ouder: f 80,00
tot 16 jaar: f 60,00
Toeristenkaart
De toeristenkaart is twee jaar geldig.
Kosten: 16 jaar en ouder: f 39,75
tot 16 jaar: f 22,05
De toeristenkaart is geldig voor: Andorra,
Aruba, Belqie, Denemarken, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brit
tannie en Noord-Ierland, lerland, ltalie,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco,
Nederlandse Antillen, Noorwegen, Oos
tenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Tur
kije, IJsland, Zweden en Zwitserland. Bij
schrijven kinderen: Kinderen tot 16 jaar
kunnen bijgeschreven worden in het pas
poort of de toeristenkaart van beide ou
ders, toestemming van de andere ouder is
nodig. Vanaf 16 jaar en ouder moet een
minderjarige zelf een paspoort of een toe
ristenkaart hebben. Daarvoor is de toe
stemming nodig van beide ouders. Het
reisdocument dient in persoon te worden
aangevraagd en te worden afgehaald.

Begraafplaats
Gelegen in de gemeente 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. De be
graafplaatsen zijn doorlopend geopend.



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 (behal
ve in juli en augustus)
Archivaris: drs. J. Grooten
Deze dienst is belast met het beheer van
de in de gemeentelijke archiefbewaar
plaats berustende archieven, w.o. die van
gemeentelijke organen, commissies, een
aantal plaatselijke kerkgenootschappen,
particuliere insteliingen etc. Bovendien be
heer van diverse documentaire collecties;
zoals een handbibliotheek en een histo
risch - topografische atlas.

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 dinsdag
tim's zaterdag
en 13.00 - 17.00 uur's zondags
Het museum is geopend van februari tim
30 december

Kantoor: Meeuwenplein 5, 8261 WB
Telefoon: 92777
Conservator: E.F.L.M. van de Werdt.

Gemeentelijke expositieruimte Kampen
(voormalige Synagoge)
Adres: IJsselkade 33, 8261 AC
Telefoon: 17417 (b.g.g. 92999)
Openingstijden: dinsdag tim zaterdag van
11.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Hoogseizoen: 11.00 - 17.00 uur dinsdag
tim's zaterdags 13.00 - 17.00 uur 's zon
dags
Correspondentie adres: Postbus 5009,
8260 GA (t.a.v., 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 1 mei - 1 oktober: ook's za
terdags 14.00 -17.00 uur
Correspondentieadres: Postbus 5009,
8260 GA (t.a.v. J. Overweg)

Nieuwe Toren
Adres: Oudestraat 146, 8261 CZ
Telefoon: 92999
Geopend: van mei tim augustus.
Openingstijden: woensdag en zaterdag
van 14.00 - 17.00 uur
(Tijdens de Kamper Ui(t)dagen van 11.00 -
13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur)
Correspondentieadres: Postbus 5009,
8260 GA (t.a.v. 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 .1uur 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 - 12.00 uur
en van 13.00 - 17.00 uur
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Spreekuur directeur: volgens afspraak
Directeur: L. Stoter
De Gemeentelijke Muziekschool is een
door de voormalige Rijksinspectie erkend
Instituut voor muzikale kunstzinnige vor
mingo In de volgende vakken kunnen les
sen worden gevolgd: dwarsfluit, blokfluit,
hobo, klarinet, trompet, hoorn, trombone,
bariton, tuba, viool, cello, contrabas,
piano, orgel, elektronisch orgel, clavecim
bel, gitaar, electr. gitaar, slagwerk, orkest
directie, zang, theorie, keyboard, muziekge
schiedenis, koorscholing en stemvorming.
- Diverse cursussen:
muziekgeschiedenis, gitaarspelen met ac
coorden, amateur assistent dirigentoplei
ding.
- Andere cursussen: "Spelen met muziek"
(6-7 jarigen)
"Opweg naar een instrument" (7-8 jarigen)
Deze cursussen wordt gegeven in de Dirk
van Dijkschool aan de Rolklaver, de rnu
ziekschool en "Ons Erf" (Kamper-eiland)
- Diverse ensembles
- Opleiding "Vooropleiding conservatori-
urn"
- Steunfunctie Basisonderwijs
- Huurinstrumentarium met blaas- en
strijkinstrumenten
- In school studiemogelijkheden voor leer
lingen
- Inschrijving per 1 september en per
1 maart mogelijk
- Voor leden van Hafakorpsen 55% kor
ting op het lesgeld

VERSTANDIG OMGAAN MET AFVAL
Minder afval aanbieden en proberen voor
afvalstoffen nieuwe bestemmingen te vin
den is een goede oplossing voor ons afval
stoffenprobleem. Aparte inzameling van
glas, papier, chemisch afval, klein huis
raad, kleding, metalen etc. zijn van dit laat
ste 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 con
tact opnemen met de Reinigingsdienst
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Gemeentereiniging
Telefoon: 12414
Milieu-informatie gemeente Kampen:
12414.
Adres: Werfweg 4,8263 BD
Openingstijden: 7.30 - 12.00 uur en 13.00
- 16.30 uur
Hier kunt u terecht voor:
inzameling van huisvuil/grofvuil/tuinafval
e.d., exploitatie van een overlaadstation

~annex proefterrein voor compostering, uit
voeren van veegdiensten op open bare we
gen, containerdienst, reinigingspolitie, on
gediertebestrijding, schoonhouden van
straatkolken, rioolputten, leidingen, open
bare urinoirs, abri's e.d. Bij deze dienst
hoort de Reinigingspolitie.
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

Inzameling van gla5
In de gemeente Kampen staan glasbak
ken op de volgende plaatsen:
Esdoornhof, Jan van Arkelstraat, Lorie
straat, Lelystraat/Lovinkstraat, Penning
kruid, Hanzelaan, Dr. Damstraat, Kievit
straat, Noordweg/Veerweg,
Meeuwenplein, Muntplein/Schoolstraat,
Gemeentehuis/Voorstraat, Myosotis/Bo
ven Nieuwstraat.

Inzameling van grot huisvull (w.o. grot
tuinatval)
ledere inwoner van de gemeente Kampen



kan op afroep grof huisvuil af laten halen
door de gemeentelijke reiniging en/of de
vervoersdienst van Kringloop Kampen.
Voor het maken van een afspraak voor het
afhalen van uw grofhuisvuil kunt u bellen
met telefoonnummer 12414.

Milieudienst van de Kringloop Kampen
Door de Kringloop Kampen wordt om de
week huis aan huis glas, papier, kleding,
metalen (zoals blik, oude pannen) en klein
huisraad ingezameld.
Op de huisvuilkalender die jaarlijks in aile
wijken verspreid wordt vindt u het ophaal
schema:
Voor meer informatie:
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
17.00 uur
Maandagmorgen gesloten

Chemisch afval
Er ontstaan chemische afvalstoffen in de
huishouding die schadelijk zijn voor het mi
lieu, het zogenaamde klein chemisch afval
(k.c.a.). Het apart houden van deze
schadelijke stoffen is bijzonder zinvol. U
kunt uw klein chemisch afval bewaren in
de milieubox. Deze box wordt enkele rna
len per jaar bij u afgehaald door de cherno
kar.
Bovendien kunnen particuliere huishou- .
dens hun klein chemisch afval afgeven bij

het depot van de reiniging aan de Werf
weg 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 afdeling
reiniging 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 toto
chemicalien. De winkeliers die hieraan
meewerken kunt u herkennen aan de gele
raarnsticker met "Max Milieu" erop. Milieu
schadelijke atvalstoften zijn bijvoorbeeld:
accuzuur, accu's, batterijen, afgewerkte
olie, benzine, bestrijdingsmiddelen, cherni
sche toiletafval, chernicalien restant, cos
metica, etsvloeistof (cyanidehoud.), fixeer,
filmafval, qeneesmiddelen, koperhoudend
afval, kwikthermometers, filtstiften.

Ongediertebestrijding
Ais u last heeft van plaagdieren, meldt ze
direkt aan de reinigingsdienst.

Inzamelscherna vuilophaaldienst
Zie uw Milieu-kalender die h.a.h. verspreid
wordt.

Bed rijfsafval
Voor bedrijfsafval wordt gebruik gemaakt
van een speciale grijze minicontainer. Be
drijven kunnen ook gebruik maken van de
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diensten van particuliere instanties zeals
Kringloop Kampen.
Ook kan men het bedrijfsvuil zelf naar het
overlaadstation aan de Dieselstraat bren
gen. Voor meer informatie kunt u c.ontact
opnemen met de Reinigingsdienst

Het lozen van bedrijfsafvalwater
Bepalingen die het lozen van bedrijisafval
water regelen zijn opgenomen rn de Lo
zingsverordening. Vaak zal een vergun
ning van het gemeentebestuur nodig zijn.
Voor sommige bedrijven geldt dat er voor
zieningen in de riolering moeten worden
aangebracht, zodat de grootste verontrei
niging kan worden tegengehouden. Voor
bedrijven met bijvoorbeeld een stoomcle
aner geldt in het algemeen dat een olie
Ivetvanger in de riolering moeten worden
geplaatst. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Milieu
zaken, tel. 92999 tst. 825 of 826. Het gaat
te ver op deze plaats aile details te noe
men die met het milieu en de wetten te
maken hebben. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de reinigings
dienst.

Centralisatiedienst voor de
structiemateriaal " ?y-=J1IlIlIl~;::;~
Kadavers kunt u op-
geven aan de /
centralisatie- lJ' .,.,_
dienst voor destruc
tiemateriaal, Belt-
weg 22, 8262 BH, tel. j 928j

Honden in Kampen
Hondenbezitters in Kampen heb
ben voor het uitlaten en de uitwerpselen
van hun hond(en) rekening te houden met
de volgende regels:
- Binnen de bebouwde kom is het verbo
den uw hond los te laten lopen, behalve op
de daarvoor aangewezen terreinen; de zo
genaamde 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
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behoren te lopen. Onder "voetgangersge
bied" verstaan we niet aileen de stoep, maar
ook de wandelparken en speelweiden.
- De hondenbezitter is verplicht een "op
ruimmiddel" bij zich te hebben, voor het
geval dat de hond "per ongeluk" een ver
gissing begaat. Dit "opruimmiddel" (bij
voorbeeld een hondenpoepzakje of -
schepje) is een in de handel verkrijgbaar
middel, speciaal bedoeld voor het oprui
men van uitwerpselen.
Vragen:
Voor vragen kunt u terecht bij de gemeen
telijke hondencontroleur, dinsdag en don
derdag tussen 09.30 uur en j 0.00 uur, tel:
j24j4.

Adres: Werfweg 6, 8263 BD
Telefoon: 92999, toestel 857 of 23820 (ai
le diensten)
Alarmnummer: 06- j j (b.g.g. 038 - 2j j j j t)
Commandant brandweer: ing. L.M. Har
land
Plv. commandant; hoofdbrandmeester: W.
Visser
Adjunct hoofdbrandmeester: T. van Warven

De brandweer van Kampen is een vrijwilli
ge brandweer met een beroepskern. Zij is
aangesloten bij de Geregionaliseerde
brandweer Regio IJssel-Vecht te Zwolle.



Wat moet u precies doen bij brand?
- Ais u een brand ontdekt, moet u in de
eerste plaats uw kalmte bewaren.
- Meld elke begin van brand onmiddelijk
per telefoon aan de brandweer, via 06-11.
Geef meteen door:
1. Het brandadres
2. De soort brand (viam in de pan, schoor
steenbrand, keukenbrand, kamerbrand
e.d.)
3. Uw eigen naam, adres en telefoonnum
mers.
Waarschuw uw eventuele medebewoners.
Houd de ramen en deuren van de ruimte
waarin de brand is begonnen zoveel mo
gelijk gesloten.
Blijf zo mogelijk op of nabij het brandadres
totdat de brandweer is gearriveerd.

De brandweer van Kampen is een vrijwilli
ge brandweer met een beroepskern. Zij is
aangesloten bij de Geregionaliseerde
brandweer Regio IJssel-Vechtte Zwolle.
De brandweer verleent ook hulp in geval
len waarbij mensen en/of dieren op welke
wijze dan ook hulp nodig hebben, omdat
zij zichzelf niet meer kunnen bevrijden of
als zich situaties voordoen waarbij giftige
of brandgevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Bij het te water geraken van personen of
dieren kan de brandweer reddend optre
den. Voor de uitvoering van deze techni
sche taken beschikken zij over moderne
apparatuur, verbindingsmiddelen, adem
beschermende middelen, veilige en be
schermende kleding. Ook het voorkomen
en beperken van schade en overlast an
ders dan bij brand is een taak van de
brandweer.

Preventie
De brandpreventie heeft tot doel om
brand, brandgevaar en ongevallen bij
brand te voorkomen en voor het geval een
brand of ongeval toch plaatsvindt, door
van te voren getroffen voorzieningen en
kennisoverdracht de schadelijke gevolgen
zoveel mogelijk te beperken. De preventie
ve brandweertaken houden daarom meer
in dan het geven van voorlichting.
Omdat B&W verantwoordelijk zijn voor de
brandveiligheid in de gemeente stellen zij

eisen aan bouwers en gebruikers van wo
ningen, fabrieken, werkplaatsen, scholen,
winkels, zieken- en verzorgtehuizen enz.
Dit is nodig om brandgevaar en menselijk
leed door brand te beperken.
Daarnaast worden eisen gesteld aan de
bereikbaarheid van woonwijken en/of bij
zondere objecten voor brandweervoertui
gen. In de gemeentelijke verordeningen
worden eisen vermeld op het gebied van
brandveiligheid. Deze eisen worden in
bouw- en gebruiksvergunningen opgeno
men. Adviezen worden uitgebracht door
de deskundigen van de brandweer. Daar
naast geeft de afdeling preventie gratis ad
viezen over de brandveiligheid in de meest
ruime zin.

{
'I ALARM rA
I06..11~

AlS ElKE SECONOE TElT

District IJsseldelta
Adres: 1e Ebbingestraat 19, 8261 XC
Telefoon: 93111
Telefax: 27882
Alarmnummer: 06 - 11
Postadres: Postbus 5001,8260 GA
Geopend: Dag en nacht
Districtschef: T. Oldersma
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Verkeersspreekuur
ledere 1e woensdag van de maand wordt
er van 9.00 tot 10.00 uur in het politiebu
reau een verkeersspreekuur gehouden.
Hier kunt u voor kleine verkeerszaken, zo
als het plaatsen van borden, paaltjes en
kleine hersteJwerkzaamheden terecht.

DE WET AROB EN DE GEMEENTE
De Wet AROB (Wet Administratieve
Rechtspraak Overheidsbeschikkingen),
maakt het mogelijk om tegen de meeste
beslissingen van overheidsinstanties een
beroep- of bezwaarschrift in te dienen.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het
verlenen of weigeren van een vergunning,
ontheffing of subsidie. Niet aileen de aan
vrager kan een AROB-bezwaar maken,
maar ook derde-belanghebbenden, die
zich in hun belang getrotten achten bij een
genomen beschikking. Wanneer u be
zwaar kunt maken tegen een beschikking
dan wordt dat meestal onderaan het be
sluit aan u meegedeeld. Besluiten waarbij
belangen van derden betrokken kunnen
zijn worden gepubliceerd in de kolom "In
formatie Burgerij" van de plaatselijke dag
bladen. Het bezwaarschrift moet worden
ingediend bij de instantie die de beslissing
genomen heeft. Indien u zich ernstig voelt
benadeeld door een besluit en u bent bang
dat zodra een besluit wordt uitgevoerd dit
niet meer teruggedraaid kan worden, kunt
u de voorzitter van de afdeling rechtspraak
van de Raad van State vragen om het be
sluit te schorsen. Voorwaarde is wei dat u
tevens een bezwaarschrift heeft ingediend.
Bent u het vervolgens niet eens met de be
slissing op uw AROB-bezwaarschrift dan
kunt u in beroep gaan bij de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State, Post
bus 20019, 2500 EA DEN HAAG. U moet
er wei rekening mee houden dat een be
roep- of bezwaarschrift schriftelijk en ge
motiveerd ingediend moet worden, binnen
30 dagen na de verzenddatum van de be
schikking. De behandeling van AROB-be
zwaren gaat als voigt: De indiener van
een beroep- of bezwaarschrift wordt uitge
nodigd om op een (open bare) hoorzitting
de bezwaren toe te lichten. Ook andere
belanghebbenden kunnen gevraagd wor-
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den daarbij aanwezig te zijn. Nadat de par
tijen zijn gehoord stelt de commissie voor
de Beroep- en Bezwaarschriften, bestaan
de uit drie raadsleden en vier onafhankelij
ke leden, het advies op. Dit advies gaat
vervolgens naar de instantie die de beslis
sing op het bezwaarschrift moet nemen:
de gemeenteraad, het college van burge
meester en wethouders of de burgemees
ter. Wanneer de betreffende instantie een
besluit heeft genomen wordt dit bekend
gemaakt aan de indiener van het bezwaar
en eventuele belanghebbenden. Voor na
dere inlichtingen kunt u zich wenden tot de
Afdeling algemene bestuurlijke zaken, tel.
92999.

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 bij de afdeling Aigemene Be
stuurlijke Zaken. Dit kan ook via de atde
ling Voorlichting 92843 en 92713. U kunt
uw klacht schriftelijk indienen. Hiervoor is
een speciaal klachtenformulier beschik
baar. Uw formulier zal doorgegeven wor
den aan de afdeling of dienst, waarop de
klacht betrekking heeft. Binnen een maand
wordt u op de hoogte gesteld van de wijze
waarop uw klacht zal worden afgehandeld.
Na deze periode van een maand wordt ge
controleerd of u mel de wijze van 'afhande
ling van uw klacht kunt instemmen.


