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De naam Kampen komt voor het eerst voor in
1227, maar archeologische vondsten hebben
aangetoond dat er al rond 1150houten bebou
wing was. Kampen maakte in de 12e en 13e
eeuw een enorme economische groei door,
waardoor de oorspronkelijke nederzetting al
snel een stedelijk karakter kreeg. De gunstige
ligging als zeehaven aan de IJssel, langs de
druk bevaren verbindingsroute tussen Zuider
zee en Rijn, maakte van Kampen een machtig
handelscentrum. Tussen 1200 en 1500 ont
wikkelde Kampen zich tot een van de mach
tigste steden in Noordwest-Europa, mede
dankzij de Hanze, een verbond van Noordeu
ropese handelssteden onder leiding van
Lubeck. Kampen werd aileen lid als het haar
uitkwam, want macht en rijkdom maakten het
de stadsregering mogelijk een onafhankelijke
politieke koers te varen.

Kampen, op de top van haar trots als keizerlij
ke vrije Rijksstad, tooide zich in de 15e eeuw
met het stadswapen met de Habsburgse kei
zerskroon. Maar in 1430 was het geleidelijke
verval ingezet. De IJssel verzandde en het
economisch zwaartepunt verschoof naar
West-Nederland (Amsterdam). Kampen raak
te ge"lsoleerddoor oorlogsgeweld in het ach
terland. De handel op de Oostzeegebieden,
van essentiele waarde voor Kampen, werd
minder belangrijk. Kampen heeft eeuwenlang
geprobeerd de verzanding van de IJssel te
stoppen. Pas in het begin van de 1ge eeuw
werd het tij gekeerd met twee lange strekdam
men voor de IJsselmonding in de Zuiderzee.

Tot het begin van de 17e eeuw wist Kampen
zich als stad nog redelijk te handhaven, maar
met het rampjaar 1672 was de voorspoed

voorbij. De Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden raakte in oorlog met de Engel
sen, de Fransen en de bisschoppen van Mun
ster en Keulen. Kampen en Zwolle gaven zich
zonder slag of stoot over, waarna de Fransen
bezit namen van de stad. De ingekwartierde
troepen zogen de stad uit, waarna het stads
bestuur in een wanhoopsoffensief besloot de
stad vrij te kopen. Dit lukte, maar de stad bleef
vernield, blut en ontredderd achter.

Kampen kon zichzelf evenwel redden door het
enorme grondbezit.
Er ontwikkelde zich tot 1850 een vrij klein
schalige textielindustrie voor de lokale rnarkt.
Later werd deze plek ingenomen door de siga
renindustrie. De eerste twee tabaksfabriekjes
vestigden zich in 1813 en in 1826 kwarn de
eerste grote sigarenproducent, de uit Bremen
afkomstige Johannes Lehmkuhl. Rond 1880
werkte 40% van de Kamper beroepsbevolking
in de sigaren: 1400 sigarenrnakers produceer
den 1,5 miljoen sigaren per week (...). In 1921
maakte de invoering van de strenge Wet op
de Tabaksaccijnzen hier een einde aan. De
economische crisis van de jaren dertig, de
Tweede Wereldoorlog en de opkomst van de
sigaret als genotsmiddel deden de rest.
Karnpen is 150 jaar lang een garnizoensstad
geweest met drie kazernes in de binnenstad
(Van Heutsz-, Vloeddijk- en Koornmarktkazer
ne). Drieduizend militairen waren in Kampen
gelegerd. In het midden van de jaren zeventig
besloot defensie de in Kampen gelegerde
onderdelen over te plaatsen en de kazernes te
sluiten. Vanaf 1980 werd hun plaats groten
deels ingenomen door studenten, nadat het
de gemeente gelukt was een aantal christelij
ke HBO-opleidingen naar Kampen toe te trek
ken. Tussen 1980 en 1989 bloeide Kampen
op als studentenstad waar duizenden jonge
ren hun opleiding kregen. De sociale acade
mie en de journalistenschool vertrokken in
1987 en 1989 naar de Campus van Hoge
school Windesheirn in Zwolle en het aantal
studenten op de resterende opleidingen nam
af. Karnpen kent nu nog zo'n duizend studen
ten.

Kampen is tegenwoordig een middelgrote
stadsgemeente in Nederland met ruim 32.000
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inwoners op 8200 hectare. Na Zwolle is Kam
pen de grootste gemeente in Noordwest
Overijssel. Verschillende voorzieningen staan
voor een gemeente van deze omvang op een
bijzonder hoog niveau, zoals bijvoorbeeld het
winkelaanbod, lager en middelbaar onderwijs,
ouderenhuisvesting en sportaccommodaties.

Kampen kent een zeer actief en gevarieerd
verenigingsleven, zowel sportief als cultureel.
Een kleine veertig geloofsgemeenschappen
van zeer uiteenlopende aard, verdeeld over
bijna dertig godshuizen, hebben verder een
zeer constante plaats in de gemeenschap.

Naast de dienstensector is met name de
detailhandel en de industrie in Kampen sterk
ontwikkeld. Kampen kent 8200 arbeidsplaat
sen en dit aantal stijgt licht. Enkele grote
bedrijven in Kampen zijn: koffiebranderij
Decaf (Douwe Egberts), melkpoederprodu
cent Nutricia, MBI Beton, Betonson, Van Dijk's
Boekhuis, scheepswerf Peters, drukkerij Bor
rias, Uitgeverij Kok en Houthandel Wijma.

Op cultureel gebied is Kampen door haar rijke
historie goed ontwikkeld. Zo kent de stad 550
rijksmonumenten, haar eigen schouwburg
(Stadsgehoorzaal), een Stedelijk Museum,
een grote openbare bibliotheek annex lees
zaal, een rijk gemeente-archief en het Frans
WalkateArchief. Dit is een particulier archief in
beheer van de SNS-bank, waarin onder ande
re een uniek foto-overzicht van Kampen rond
1900 is opgenomen. Door de aanwezigheid

00 00

van een kunstacademie, verschillende gale
ries en expositieruimtes komt de liefhebber
van (hedendaagse) kunst uitstekend aan zijn
trekken. Ook op het gebied van de watersport
kent Kampen door haar eeuwenlange band
met de IJssel, de Zuiderzee en tegenwoordig
het IJsselmeer een uitstekend aanbod.
In 2000 of 2001 zal de gemeente Kampen
fuseren met IJsselmuiden. De gemeente die
dan ontstaat, zal ongeveer 47.000 inwoners
groot zijn.



1980 1990 1992 1994 1996 1997

Geboren mannelijk 237 246 217 200 215 201

vrouwelhk 207 216 247 200 195 189

totaal 444 472 464 400 410 390

Overleden mannelijk 120 134 143 168 139 145

vrouwelijk 105 158 140 155 170 143

totaal 225 292 283 323 309 288

Inwoners mannelijk 14.990 15.965 15.916 15.936 15.889 15.743

vrouwelijk 15.572 16.714 16.727 16.614 16.509 16.396

totaal 30.562 32.679 32.643 32.550 32.398 32.139

1995 1996 1997 1998

18 tim 24 jaar 405 333 295 427

25 tlQl_34-jaar-- 284 282 248 477

35 tim 44 jaar 162 166 127 251

45 tim 64 jaar 378 371 369 552

65 jaar e.o. 122 128 123 804

Totaal 1351 1280 1162 2511

Dit zijn woningzoekenden die staan ingeschreven bij de beide woningcorporaties. Dit is echter
niet volledig omdat er ook woningzoekenden staan ingeschreven bij particuliere verhuurders en
in de koopsector.
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Huurwoningen

1996 19981995 1997

13122Woningen 12760 12856 13104

6890 6890 6683 6683

De verhouding koop- huurwoningen is in Kampen ongeveer 51% - 49%.

bestuursorganen en -ondersteuning 4,7 min.

infrastructuur en vervoer 8,1 min.

cultuur en recreatie 19,1 min.

-bibliotheek 1,8 min.

-culturele vorming 3,1 min.

-sport 5,4 min.

-kunst 2,2 min.

-oudheidkunde en musea 1,9 min.

-openbaar groen/recreatieve voorzieningen 4,7 min.

economische zaken 2,1 min.

onderwijs 12,9 min.

volksgezondheid & milieu 13,6 min.

-volksgezondheid 0,7 min.

-afvalverwijdering en verwerking 8,0 min.

-riolering en waterzuivering 2,4 min.

-milieubeheer 1,7mln.

-begraafplaatsen 0,8 min.

maatschappelijke zorg 35,6 min.

-sociale voorzieningen 28,8 min.

-maatschappelijke zorg 6,8 min.

algemene lasten 9,5 min.

volkshuisvesting en r.o. 9,8 min.
-ruimtelijke ordening 1,2 min.

-stadsvernieuwing 6,6 min.

-volkshuisvesting 2,0 min.

brandweer en beschermende maatregelen 1,7 min.
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rijk 73,9 min.

-algemene uitkering 46,5 min.

-onderwijs 5,4 min.

-stadsbrug 0,1 min.

-sociale voorzieningen 19,1 min.

-stadsvernieuwing 2,5 min.

-volkshuisvesting 0,3 min.

belastingen 7,2 min.

-onroerende zaakbelastingen 6,8 min.

-hondenbelasting 0,2 min.

-precariorechten 0,2 min.

retributies 12,4 min.

-leges algemeen 0,4 min.

-parkeergelden 0,5 min.

-haven- en kadegelden 0,3 min.

-jacht- en visrechten 0,1 min.

-Iesgelden muziekschool 0,5 min.

-rioolrechten 2,4 min.

-begralenisrechten 0,4 min.

-leges bouwvergunningen 0,7 min.

-marktgelden 0,1 min.

-alvalstoffenheffing 6,0 min.

-reinigingsrechten 0,6 min.

-storten alval door derden 0,4 min.

overige ontvangsten 23,6 min.

-huren en pachten 6,8 min.

-rente 9,0 min. )'
-reserves 4,3 min. .)

-overige goederen en diensten 0,7 min. "

-overige inkomensoverdrachten 2,8 min.
I

:!'
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Tarieven gemeentelijke heffingen 1999
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COA
PVOA
VVO
RPF
SGP
0'66
GPV
PPR-PSP
KAMPEN ALERT
GROEN LINKS
ONAFHANKELlJK
VB
Totaal

8
7
2
3

23

GEMEENTEBESTUUR
Samenstelling gemeenteraad 1998-2000
(Mogelijke datum van mogelijke Herindeling)

COA
W dhr. H. Breman, Wortmanstraat 41, 8265

AA Kampen, tel.3312625
dhr. C.H. Adema, Zilverschoon 84, 8265
HC Kampen, tel. 3317587
mw. J. Jens-Rozendal, Esdoornhof 185,
8266 GG Kampen, tel. 3320508
dhr. C.G. van der Zaag, Bevernel 8, 8265
KN Kampen, tel. 3316604

FVdhr. mr. E.H.H. Schelhaas, 2e Ebbinge
straat 6,8261 VV Kampen, tel. 3325162

RPF
W dhr. H. Keppel, Lisdodde 3,8265 EZ Kam

pen, tel. 3316573
FV dhr. W. Hartman, Ganzebloem 18, 8265

MA Kampen, tel. 3324195
dhr. G. de Vries, Veenmos 8, 8265 HZ
Kampen, tel. 3326367

PVOA
W dhr. J.T.M. Piederiet, Zilverschoon 52,

8265 HB Kampen, tel. 3321211
FV dhr. G. Schinkel, Esdoornhof 52, 8266 GK

Kampen, tel. 3317753
dhr. H. de Goede, Ooievaarstraat 27, 8262

5
4
2
4
1
2

4
3
2
4
2
3

5
3
2
3
2

3 2
2

2
2

2
2323 23

AM Kampen, tel. 3317148

Kampen Alert
W dhr. A. Koffeman, Constructieweg 27, 8263

BA Kampen, tel. 3312188
FVdhr. A. Plender, Orkestlaan 12, 8265 RE

Kampen, tel. 3327739

0'66
FV dhr. J. Elhorst, Geerstraat 16, 8261 HM

Kampen, tel. 3313958

Groen Links
FV dhr. E.P.A.W. Prick, Krabbescheer 60,

8265 JE Kampen, tel. 3319447
dhr. D.JD. Kroeze, Buiten Nieuwstraat 78-
1,8261 AX Kampen, tel. 3318822

SGP
FVdhr. drs. G.J. Bakker, Winde 65,8265 EG

Kampen, tel. 3325080
dhr.A. Juffer, Populierenstraat 14, 8266 BK
Kampen, tel. 3312984

VVO
FV dhr. B.W. Regelmeijer, Zilverschoon 104,

8265 HC Kampen, tel. 3316942
dhr. L. Bomhof, Constructieweg 29, 8263
BA Kampen, tel. 3313525
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Verontruste Burgers
FVmw. H. Woning, Marktsteeg 3, 8261 AK

Kampen, tel. 3319131
dhr. F.J. Strikkers, Rondweg 149, 8262 GT
tel. 3312777

GPV
FV dhr. drs. R. de Boer,Watermunt 3, 8265 EL

Kampen, tel. 3316798

W = wethouder
FV = fraktievoorzitter

ADRESSEN BURGERLEDEN COMMISSIES
Adressen burgerleden commissies zijn ver
krijgbaar bij Bureau communicatie.

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

Secretaris
mr. O. Pol, Lindestraat 3, 8266 BG Kampen

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

Wie de burgemeester of een van de wethou
ders wil spreken, moet vooraf een afspraak
maken met de secretaresse, tel. 3392999.

Burgemeester H.C. Kleemans
- Aigemene bestuurszaken en coordlnatle
- Openbare orde en veiligheid
- Coordinatie regiozaken
- Voorlichting
- Economische zaken, industrie en midden- en
kleinbedrijf

- Hoger beroepsonderwijs en universiteiten
- Cultuur

Wethouder J.T.M. Piederiet
- Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en
stadsvernieuwing

- Verkeer en vervoer
- Grondbedrijf
- Dijkverzwaring

Wethouder H. Breman
- Stadsbeheer en Milieu
- Erven en landerijen
- Sport, jachthavens en speelvoorzieningen
- Coordinatie bejaardenwerk, gehandicapten-
beleid en gezondheidszorg

Wethouder H. Keppel
- Welzijn en sociale aangelegenheden
- Socialevernieuwing(coordinerendportefeuille-
houder)
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- Arbeidsvoorzieningenbeleid
- Onderwijs
- Coordinatie woonwagenbeleid
- Coordinatie jongerenbeleid

Wethouder
A. Koffeman
- Financien
- Personeelszaken, organisatie en informatie-
beleid

- Toerisme en recreatie (inclusief zwembad)

Vergaderdata raad in 1999 (ovb)
De raadsvergaderingen worden zo mogelijk
gehouden op de derde donderdag van de
maand. De commissievergaderingen zullen
op de dinsdag, woensdag en de donderdag in
de laatste en eerste volle week van de maand
worden gehouden.

Op de volgende dagen worden geen vergade
ringen gehouden:
22 februari tim 26 februari: voorjaarsvakantie
3 maart: verkiezingen Provinciale Staten; de
commissievergadering O&C wordt verplaatst
naar 1 maart
11 maart: biddag voor het gewas; de commis
sievergadering O&C wordt verplaatst naar 9
maart
2 april tim 6 april: paasvakantie; de commissie
S&W wordt verplaatst naar 12 april
29 april: lampionoptocht; de commissieverga
dering B&M wordt verplaatst naar 26 april
30 april tim 7 mei: mei-vakantie
4 mei: dodenherdenking; de commissieverga
dering S&W wordt verplaatst naar 3 mei

5 mei: bevrijdingsdag; de commissie O&C
wordt verplaatst naar 10 mei
17 juli tim 5 september: zomervakantie
3 november: dankdag voor het gewas; de
commissie O&C wordt verplaatst naar 1
november

In de eerste week van de aangegeven periode
(Iaatste week van de maand) worden de vol
gende commissievergaderingen gehouden:
dinsdag: commissie ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting en verkeer
woensdag: commissie alg. bestuurszaken
donderdag: commissie beheer en milieu

In de tweede week van de periode (eerste
week van de maand):
dinsdag: commissie sport en welzijn
woensdag: commissie onderwijs en cultuur
donderdag: commissie middelen

Ais bij zon- en feestdagen niet kan worden
vergaderd, wordt voor aile commissievergade
ringen de eerste en eventueel de tweede
maandag van de maand aangewezen.

Raadsvergaderi ngen
De gemeenteraad van Kampen komt een keer
in de vier weken -als regel op de laatste don
derdag in de maand- bij elkaar in de raadzaal
van het stadhuis, aanvangstijd 19.30 uur. De
raadsvergaderingen zijn openbaar, dat wil
zeggen, iedereen heeft vrij toegang.
Het is mogelijk een jaarabonnement te nemen
op de raadsstukken. Deze stukken bestaan uit
een agenda, de raadsvoorstellen en de notu
len. Bij Bureau Communicatie, Oudestraat
133, en bij de Openbare Bibliotheek, Kenne
dylaan 4 liggen de raadsstukken voor ieder
een ter inzage. Via Omroep IJsselmond kunt u
de raadsvergaderingen live volgen.
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De lijst met leden van de commissies en
adviesorganen zijn verkrijgbaar bij Bureau
comrnunicatie. De gemeente Kampen kent de
volgende commissies en adviesorganen:

Commissie algemene bestuurszaken; Com
missie beheer en milieu; Commissie ruimtelij
ke ordening, volkshuisvesting en verkeer;
Commissie middelen; Commissie sport en
welzijn; Commissie onderwijs en cultuur;
Commissie voor Bezwaar- en Beroepsschrif
ten; Commissie Georganiseerd Overleg.

De vergaderingen van de raadscommissies
zijn over het algemeen openbaar. De bezoe
kers die dat willen, kunnen v66r de behande
ling van de agenda het woord voeren over de
agendapunten die aan de orde komen. Bij de
rondvraag kunnen vragen gesteld worden. De
agenda van een commissievergadering wordt
in de week voorafgaande aan de vergadering
in de gemeentelijke informatiepagina in week
blad "De Brug" gepubliceerd. Ook liggen deze
stukken bij de afdeling Voorlichting, Oude
straat 133 en de Openbare Bibliotheek, Ken
nedylaan 4 ter inzaqe, Het is mogelijk een
abonnement te nemen op de agenda en notu
len van de openbare commissies.

Commissie algemene bestuurszaken:
Voorzitter: H.C. Kleemans
Vice-voorzitter: J.T.M. Piederiet
E.H.H. Schelhaas (COA)
W. Hartman (RPF)
G. Schinkel (PvdA)
B.W. Regelmeijer (VVO)
A. Plender (Kampen Alert)
E.PAW. Prick (Groen Links)
G.J. Bakker (SGP)
mw. H. Woning (Verontruste Burgers)
R. de Boer (GPV)
J. Elhorst (0'66)

Commissie beheer en milieu:
Voorzitter: H. Breman
Vice-voorzitter: J.T.M. Piederiet
C.G. van der Zaag (COA)

G. de Vries (RPF)
G. Schinkel (PvdA)
L. Bomhof (VVO)
A. Plender (Kampen Alert)
O.JD. Kroeze (Groen Links)
A. Juffer (SGP)
mw. H. Woning (Verontruste Burgers)
R. de Boer (GPV)
J. Elhorst (0'66)

Commissie ruimtelijke ordening, volks
huisvesting en verkeer:
Voorzitter: JT.M. Piederiet
Vice-voorzitter: H. Breman
C.H. Adema (COA)
W. Hartman (RPF)
G. Schinkel (PvdA)
L. Bomhof (VVO)
A. Plender (Kampen Alert)
E.PAW. Prick (Groen Links)
J. Kattenberg (SGP)*
F.J. Strikkers (Verontruste Burgers)
R. de Boer (GPV)
J. Elhorst (0'66)

Commissie middelen:
Voorzitter: A. Koffeman
Vice-voorzitter: H. Breman
E.H.H. Schelhaas (COA)
H. van der Maten (RPF)*
H. de Goede (PvdA)
B.W. Regelmeijer (VVO)
A. Plender (Kampen Alert)
E.PAW. Prick (Groen Links)
A. Juffer (SGP)
F.J. Strikkers (Verontruste Burgers)
R. de Boer (GPV)
A. Hofman (0'66)*

Commissie Sport en Welzijn:
Voorzitter: H. Keppel
Vice-voorzitter: H. Breman
mw. J. Jens-Rozendal (COA)
G. de Vries (RPF)
H. de Goede (PvdA)
O. Bahadir (VVO)*
GAM. Wiggers (Kampen Alert)*
O.JD. Kroeze(Groen Links)
A. Juffer (SGP)
EJ. Strikkers (Verontruste Burgers)
G. Willems (GPV)* ®
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A Hofman (0'66)*
Twee burgerleden namens de Kamper Sport
raad
G.J. van den Berg
AG. IJzerman

Commissie onderwijs en cultuur:
Voorzitter: H. Keppel
Vice-voorzitter: H.C. Kleemans
mw. J. Jens-Rozendal (COA)
H. van der Maten (RPF)*
H. de Goede (PvdA)
B.W. Regelmeijer (VVO)
GAM. Wiggers (Kampen Alert)*
H. Likkel (Groen Links)*
G.J. Bakker (SGP)
mw. H. Woning (Verontruste Burgers)
G. Willems (GPV)
J. Elhorst (0'66)
Twee burgerleden:
C.J. Hardeman
J.H.R. van de Noort

Commissie voor bezwaar- en beroeps
schriften:
Voorzitter: N.H. Melman (beide kamers) leden:
mr. A.M. van der Giessen (algemene kamer)
A. Juffer (idem)
G. Schinkel (idem)
JA de Vos (idem)
T.B. Juk (kamer sociale zaken)
mw. P.T.Shafei-Sabet-Gerritsen (kamer socia
Ie zaken)

Commissie Georganiseerd Overleg:
Voorzitter: A. Koffeman
H. de Goede (PvdA)
A Juffer (SGP)
A Plender (Kampen Alert)
plaatsvervangers:
E.P.A.w. Prick (Groen Links)
F.J. Strikkers (Verontruste Burgers)
E.H.H. Schelhaas (COA)

* Lijstopvolger/permanente plaatsvervanger
in maximaal 2 raadscommissies
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Ereburger van Kampen is dhr. prof.dr. W. Kolff.
Gouden erepenning, wegens grote verdien
sten voor de stad Kampen, is toegekend aan:
dhr. J.B. Keuter
dhr. P. Klein Starink
dhr. T. Teunissen
dhr. W.C. Veenendaal
mevr. P. van Staveren
dhr. W.H. Zwart
dhr. K.J. Mulder

Kampen heeft de volgende partnersteden:
Soest in Ouitsland
Papa in Hongarije
Eilat in Israel
Meer informatie over deze steden en de
mogelijkheden tot uitwisselingen kunt u ver
krijgen bij mevr. O. Burgers tel: 3392711.

Belast met de organisatie van de jaarlijkse 4-
mei herdenking. Leden: J. Winters (voorzitter),
mr. O. Pol, W. Beelen, J. de Groot, J. Konijn,
mw. O. Burgers (contactpersoon - contact
adres: Gemeente Kampen, afdeling Kabinet,
tel. 3392711).

. : .' Iffi~e~~r&.~~!'il2i~~
, .

CDA- Afd. Kampen
H.H. van der Steege, voorz.; mw J.D, Dekker,
Fonteinkruid 20, 8265 LA Kampen, tel.
3311256, secr.; H. Gosker, 2e secr., Oravik 29,
8265 EW, tel. 3322132; O. ten Hove, pen
ningm.; G. v.d. Linde, RA Toller, J.P. Tuin,
mw P. van de Berg- de Hoop, R. van Oijk, P.
Wiekeraad.
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CDA - Vrouwenberaad, Afd. KampenllJssel
muiden
mw. A Prins-Dekker, voorz.; mw. H. Palland
Holtland, Ringmus 2, 8271 HE IJsselmuiden,
tel. 3315211, seeretariaat; mw. M. Sehutte
Boeve, penningm.

CDJA - Afd. Kampen/lJsselmuiden
M. Kleemans, voorz.; mw. H. Palland-Holt
land, Ringmus 2; 8271 HE IJsselmuiden, tel.
3315211, seer.; W. van Dijk, penningm.

Partij van de Arbeid - Afd. Kampen
A.JA Vierstraete, voorz.; L. Meijer seer.,
Burgwalstraat 17, 8261 HJ; W. Bruil, pen
ningm.; AG. van der Meijden; H. Strengers.
Redaktieadres "Het Rode Kontakt":
A.J.A. Vierstraete, La Sablonierekade 12,
8261 JP, tel. 3322944.

Reformatorische Politieke Federatie, R.P.F.
- Afd. Kampen
A Hup, voorz.; mw A.M. v. Werven-Maris,
seer. Dr. Kolfflaan 40, 8264 DT, tel. 3324797;
dhr. G.J. Fixe, penningm., tel. 3315049; EA
Hermans-Roth, H.J. Sollie, E. Beldman, P.M.
Dijkstra, N. Pikkert, C.J.J. Wendt.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie -
Afd. Kampen
D. van der Meer, voorz.; I. Carsouw, viee
voorz.; A. Weever, seer., Dorpsweg 64, 8271
BN IJsselmuiden, tel. 3329537; G.D. van Enk,
2e seer.; J.E. Lans, penningm.; mw E.A van
den Brink~CD. Hartog, J.w. Holtland, F.J.van
der Woude.

Staatk. Geref. Partij - Afd. Kampen
Kiesver. "Tot de Wet en tot de Getuigenis"
voorz. (vacant); E. Palland, seer., Apeldoorn
sestraat 14, 8266AL, tel. 3320874; LA Sinke,
penningm.; J. Gerritsen, J.J. Hoepel, KD.
Kasper, A. den Uijl.

Gereformeerd Politieke Vereniging
H.R. Sehaafsrna, voorz.; K. Mooibroek, pen
ningrn.; rnw G. Jonker - Knegt, seer., Colijn de
Nolestraat 3, 8266 OX; rnw D. Dorgelo.

Groen Links Kampen
Teun van Bruggen, Herensrnitsteeg 3, tel.
3324738 voorz.; vaeature, seer.; Henk Likkel,
penningrn.

Politieke Partij Verontruste Burgers
G.B.J. Bosman, voorz.; F.Strikkers, Rondweg
149, tel. 3312777, seer.; J. Meier, penningrn.;
E-rnail adres: ppvb@dds.nl; Internetadres:
www.ppvbkampen.8m.eom.

Democraten '66 -Afd. Kampen/lJsselmuiden
mw. M.F.Wiehard-den Boggende, voorz.; C.D.
van Veen, Winde 105, 8265 EK Kampen, tel.
3316061, seer.; S. Orsolie, penningm.; Inter
netadres: www.euronet.nl/-metal/d66.kam
pen.html.

Kampen Alert
W. Hup, voorz; Mw. Z. Koffeman, Construetie
weg 27, 8263 BA Kampen, tel. 3312188, pen
ningm.; GAM. Wiggers, seeretaris.

Socialistische Partij Afdeling Kampen i.o.
AJ. Vinke, Apeldoornsestraat 17, 8266 AJ
Kampen, tel. 3320811; R. Verweij.

Bezoekadres: Oudestraat 133, 8261 CK
Telefoon: 038-3392999
Fax: 038-3326849
Postadres: Postbus 5009, 8260 GA Kampen
E-mailadres:kampen@kampen.nl
Geopend: maandag tim vrijdag van 8.30 -
12.30 uur, 13.30 - 17.00 uur.
Betalingsverkeer: Postgiro 851771,
Bankrekening BNG Den Haag 28.50.04.409
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Stadhuis, Oudestraat 133
Telefoon: 3392995
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Oudestraat 164, 8261 CZ Kampen
Telefoon: 038-3334146
Fax: 038-3334147
E-mail: infocentrum@kampen.nl

Sector bestuur
Bezoekadres: Oudestraat 133
Interim sectordirecteur L. Bezemer

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

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

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

-facilitaire zaken
Oudestraat 133
hoofd: J. Maas

Sector maatschappelijke ontwikkeling
Bezoekadres: Vloeddijk 79
Sectordirecteur R. Vogelzang A. I.

Afdelingen:
-sociale zaken
Vloeddijk 79
hoofd: H. Last

-burgerzaken
IJsselkade 55
hoofd: J. van der Kamp

-welzijnszaken
Meeuwenplein 5
hoofd: F. Dijkstra

-sectorbureau
Vloeddijk 79
hoofd: J. Breukelman

Sector stadsontwikkeling
Bezoekadres: Buiten Nieuwstraat 2
Sectordirecteur J. Scherpenkate

afdelingen:
-ruimtelijke ordening
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: E.J.M. van Leeuwen

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

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

Afdelingen:
-water en wegen
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: M.G. v.d. Woude

-groen en landschap
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: G.w. Zwakenberg

-milieu
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: M. van der Wal

-sport en accommodaties
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: J. van 't Ende

-sectorbureau
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: J.C. ten Klooster
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Afspraken via de balie
Adres: Vloeddijk 79,
Telefoon: 3392900, '
Openingstijden balie: aile werkdagen:
9.00 - 12.30 uur en

13.30 - 16.00 uur.
Telefonische spreekuur: elke dag van 11.00
tot 12.00 uur.
Telefax: 3325768
Postadres; Postbus 5009, 8260 GA
Hoofd: drs. H. Last

Uitkeringen voor levensonderhoud
De afdeling sociale zaken behandelt:
a. uw aanvragen voor (periodieke) uitkeringen
als u onvoldoende eigen inkomen en/of ver
mogen heelt om in de noodzakelijke kosten
van het bestaan te kunnen voorzien;
b. uw aanvragen voor incidentele of bijzonde
re bijstand bij meer dan gemiddelde kosten in
bijzondere situaties (bijv. ziekte of handicap,
kinderopvang, scholing);
c. uw aanvragen voor een tegemoetkoming in
de kosten van deelname aan sportieve en
sociaal-culturele activiteiten (minimabeleid).
Wanneer u een uitkering hebt van sociale
zaken, komt u in aanmerking voor irnrnaterie
Ie hulpverlening. Dit geldt aileen wanneer de
problemen direct verband houden met uw
financiele situatie.
Uw aanvragen voor een lening bij de Stads
bank Zwolle (volkskredietbank), eventueel in
combinatie met schuldsanering, lopen via de
afdeling sociale zaken.

Verbeteringarbeidsmarktpositie van werklozen
Het is ook een taak van de afdeling sociale
zaken om werklozen te helpen om weer
betaald werk te vinden. Dit gebeurt via het
Samenwerkingsverband Kampermuiden.
Hierin werken de gemeenten Kampen, IJssel
muiden en Genemuiden en het arbeidsbureau
samen, bij de uitvoering van de WIW (Wet
inkomensvoorziening werkzoekenden), indivi
duele trajectbegeleiding (uitzetten van een tra
ject van scholing en werkervaring), het kun-

stenaarsproject, het project "vrouwen uit de
bijstand" en het project "opvang nieuwkomers".
Samenwerkingsverband "Kampermuiden",
adres: Meeuwenplein 5. Postadres: Postbus
5009, 8260 GA Kampen, tel: 3392980/
3392981/3392982.

Fraudepreventie en fraudebestrijding
De afdeling controleert of lopende uitkeringen
nog steeds rechtmatig zijn. V~~r de opsporing
van misbruik van bijstandsuitkeringen heelt de
afdeling sociale zaken een onderdeel sociale
recherche. De sociale recherche werkt voor
de gemeenten Kampen, Dronten en IJssel
muiden en houdt kantoor aan Vloeddijk 79.

8ewijs van onvermogen
Om tegen een lager tarief gebruik te kunnen
maken van een advocaat hebt u een verkla
ring over uw inkomen en vermogen nodig.
Zo'n "bewijs van onvermogen" kunt u gratis
krijgen bij de afdeling sociale zaken. De
beoordeling of u hiervoor in aanmerking komt,
gebeurt niet door de afdeling sociale zaken,
maar door de advocaat of het Bureau voor
rechtshulp.

Minimabeleid
De afdeling sociale zaken voert het secretari
aat van de gemeentelijke commissie sociaal
minimumbeleid. Deze commissie adviseert
over o.a. het (aanvullend) gemeentelijk beleid
voor huishoudens met een minimuminkomen.
In de commissie zitten de wethouder van
sociale zaken (voorzitter), drie leden van de
raadscommissie sport en welzijn en vertegen
woordigers van het platform "Arme Kant van
Kampen".

Informatie sociale zaken op de radio
Op Omroep IJsselmond (uitzending via 106,4
MHz en op de kabel via 102,4 MHz) is een
radiorubriek "sociale zaken". Deze informatie
wordt elke maandag om ± 16.30 uur uitgezon
den in het programma "Oud en nieuws", van
14.00 tot 15.00 uur, dat speciaal voor ouderen
bedoeld is, en ook een maal in de twee weken
in het column-programma, op donderdag, van
16.00 tot 17.00 uur.
De inhoud van het wekelijkse column-pro-
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gramma en informatie over aile radioprogram
ma's van Omroep IJsselmond staat op tele
tekst van TV Oost, pagina 282.

Wie, waar en wanneer?

Wie?
Bij het Zorgloket Kampen kunt u terecht voor
informatie over en aanmelding voor vele soor
ten van hulpverlening. Het Zorgloket werkt
samen met instellingen op het terrein van
gezondheidszorg en welzijn, bijvoorbeeld
instellingen voor thuiszorg en algemeen maat
schappelijk werk, verpleeg- en verzorgingste
huizen en woningbouwcorporaties.
U kunt er terecht met vragen over: senioren
woningen, interne opnarne, dagopvang, Tafel
tje-dek-je, alarrnering, thuiszorg, rnantelzorg,
woningaanpassingen en vervoersvoorzienin
gen voor gehandicapten (WVG), een scoot
mobiel, rolstoel en invalidenparkeerkaart.

Waar?
Adres: Meeuwenplein 5, tel. 33 72 255.
Centraal gelegen en er is ruirn parkeergele
genheid. Bezoekers met een rolstoel kunnen
aanbellen; de loketmedewerkster komt dan de
deur voor u open doen.

Wanneer?
Het Zorgloket is voor bezoekers open van
8.30 tot 16.00 uur. Telefonisch is het Zorgloket
bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur.
De WVG-rnedewerksters kunt u aileen bellen
tijdens het telefonisch spreekuur, tussen 11.00
en 12.00 uur.

Contactgroep Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg waarbij farnilie en vrien
den voor een zieke of hulpbehoevende zor
gen. De leden van de Contactgroep Mantel
zorg helpen rnantelzorgers bij het oplossen
van problemen. Zij bemiddelen, verwijzen
door en proberen een klankbord te zijn voor
de mantelzorger. De contactgroep houdt zich
bezig met individuele en collectieve belangen
behartiging, bijv. in de vorrn van voorlichting

en themabijeenkomsten.
De Contactgroep Mantelzorg heeft een inloop
spreekuur op woensdag van 14.00 tot 15.00
uur.

Gezondheidswijzer
Ook bij het Zorgloket vindt u de Gezondheids
wijzer, een initiatief van Thuiszorg IJssel-Zwar
tewater. Deze biedt informatie over alles wat
met gezondheidszorg te maken heeft, voorlich
ting zowel voor particulieren als voor profes
sionele hulpverleners. U kunt in dit informatie
centrum terecht voor vragen over ziektes,
patientenvereniqlnqen, cursussen, voor werk
stukken enz. Openingstijden: op werkdagen
13.00 - 16.30 uur, het telefoonnummer is 33
122 33. (De medewerkers van de Gezond
heidswijzer geven geen medische adviezen.)

Afdeling Financien
Adres: Vispoort 1, 8261 CK
Telefoon: 3392999
Hoofd: F.Th. van Diermen
De afdeling is belast met het adviseren van B
& W over het algemeen financieel beleid
(begroting, rekening) gemeentelijke belastin
gen en financiele administratie, betalings- en
invorderingsverkeer, kwijtschelding belastin
gen en het geldverkeer.

Onroerende-zaakbelasting
Deze belasting is gebaseerd op de economi
sche waarde van de onroerende zaak.
Voorbeeld:
De vastgestelde waarde van het pand is bij
voorbeeld f 100.000,- De berekening van het
bedrag van de aanslag gaat dan als voigt:
-Aanslag eigenaar: f 100.000,- : f 5000,- (Ian
delijk vastgestelde rekeneenheid) x f 8,61
(=tarief) = f 172,-
-Aanslag gebruiker: f 100.000,- ; f 5000,- x
6,89 (=tarief) = f 137,-
-Wanneer de gebruiker tevens eigenaar is van
het pand, dan zal hij worden aangeslagen
voor f 172,- + f 137,- = f 309,-
Is de gebruiker aileen huurder van het pand,
dan zal hij worden aangeslagen voor f 137,-.
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De aanslag wordt opgelegd aan degene, die
op 1 januari van het belastingjaar gebruiker
en/of eigenaar is van een pand, Verkoop of
verhuizing in de loop van het belastingjaar
heeft daarop geen invloed. Wei is het zo dat
bij verkoop van een onroerende zaak het eige
naarsdeel veelal direct bij de notaris wordt
verrekend met de nieuwe eigenaar. De verko
per ontvangt dan dus een deel terug van de
koper.
Wanneer een pand wordt bewoond door
meerdere personen, die geen gezamenlijke
huishouding vormen, wordt de aanslag opge
legd aan degene die hier het langst woont of
degene die het oudste is in leeftijd.

Wet Onroerende Zaakbelastingen
De Tweede Kamer heeft een wet aangeno
men waarin een vereenvoudiging is neerge
legd van de waardering van onroerende
zaken. De vereenvoudiging komt er op neer
dat de hoogte van een aantal belastingen
bepaald moet worden door een en de zellde
waarde als uitgangspunt te nemen.

In februari 1997 heeft daarom iedere betas
tingplichtige een zogenaamde WOZ-beschik
king ontvangen. Bij een verhuizing of bij ver
koop van een woning kan de nieuwe bewoner
c.q. eigenaar vragen om een nieuwe beschik
king. Hierop is onder meer de waarde van zijn
01 haar belastingobject(en) vermeld.
In principe geldt deze WOZ-waarde tot en met
het jaar 2000.

Voor de gemeente Kampen geldt de waarde
peildatum 1-1-1994. De belastingaanslagen
voor de jaren 1995 tot en met 2000 worden op
deze waarde gebaseerd.
Aileen als er bijvoorbeeld sprake is geweest
van een verbouwing 01 van sloop zal de waar
de kunnen alwijken.

De taxatiewaarde zoals vermeld op de WOZ
beschikking wordt niet meer aileen gebruikt
voor de onroerende zaakbelasting van de
gemeente.
Ook de belastingdienst en het waterschap
Groot Salland zullen deze waarde gaan
gebruiken als basis voor respectievelijk de
inkomstenbelasting, de vermogensbelasting

en de heffingsomslag van gebouwde onroe
rende zaken.

Kwijtschelding
In principe is het mogelijk om in aanmerking te
komen voor kwijtschelding van de onroerende
zaakbelasting, de alvalstoffenheffing, de riool
rechten en de hondenbelasting (aileen 1e
hond). Kwijtschelding moet binnen 2 maand
na dagtekening van de aanslag 01 de afreke
ning van de EDON worden aangevraagd bij
de gemeente Kampen, afdeling Financien,
Hiervoor zijn speciale formulieren te verkrij
gen. Het Rijk heeft een aantal normen vastge
steld waaraan uw verzoek wordt getoetst.
Vooral het netto-besteedbaar inkomen speelt
hierbij een grote rot, Voor meer inlormatie of
hulp bij het invullen kunt u terecht bij: de
gemeente Kampen, afdeling Financien, Vis
poort 1, 8261 CK, tel. 3392742.

Tarieven
Onroerende zaakbelasting: gebruiker 16,89
eigenaar f. 8,61
Afvalstoffenheffing: f 426,-
Rioolrechten: f 175,00
Hondenbelasting: 1e hond f 85,80
2e hond f 171,60
3e hond f 257,40
elke volgende hond 185,80

Afdeling Burgerzaken
IJsselkade 55
8261 AG Kampen.
Telefoon: 038-3392999
Fax: 038-3325347.
Hoofd: J. van der Kamp.

Openingstijden:
maandag: 09.00 - 12.30 uur en

13.30 - 16.00 uur
dinsdag:
woensdag:

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur en
13.30 - 19.00 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur en
13.30 - 16.00 uur

donderdag:
vrijdag:

®
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Bij de aldeling Burgerzakenkunt u terecht voor:
Burgerlijke stand, inlormatie over 01het oprna
ken van akten van geboorte, huwelijk, overlij
den, erkenning, naamswijziging; algifte van
diverse documenten, bijvoorbeeld rijbewijzen
en reisdocumenten; straatnaamgeving, huis
nummering, verkiezingen, naturalisaties,
naamswijziging en uitvoering Wet GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie personen),
bijv: aangifte van vestiging (buitenland) en bin
nengemeentelijke verhuizing.

I
Geboorte.
De aangifte van de geboorte dient binnen drie
dagen na de geboorte gedaan te worden bij
de burgerlijke stand van de gemeente waar
het kind is geboren.
De dag van geboorte, zaterdagen, zondagen
en algemeen erkende leestdagen dienen niet
meegerekend te worden. De aangever dient
zich voldoende te kunnen legitimeren.

Overlijden.
Ook aangilte van overlijden moet worden
gedaan bij de burgerlijke stand van de
gemeente waar het overlijden heelt plaatsge
vonden. Een uitvaartverzorger regelt in het
algemeen de aangifte van het overlijden bij de
burgerlijke stand.
Voor het begraven 01cremeren van een stet
lelijk overschot is schriftelijk verlol nodig van
de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Huwelijk.
V~~r inlormatie over trouwen kunt u het beste
vooral contact opnemen met de ambtenaar
van de burgerlijke stand. Hij kan u inlormeren
over datum en tijdstip waarop het huwelijk vol
trokken dient te worden. Tevens kan er dan
een alspraak gemaakt worden voor de onder
trouw.
Deze alspraak kunt u na telelonisch overleg
vast laten leggen.
(Toestelnummers 3392975 en 3392979)
De kosten zijn alhankelijk van dag en uur van
trouwen:
Woensdag: tussen 09.00 - 10.30 uur en tus
sen 13.30 - 15.00 uur is kosteloos.
Vrijdag: 's middags I 435,-
Zaterdag: 's morgensI 595,-, 's middagsI 895,
Voor de overige dagen varieren de kosten van
1210,- 's morgens tot I 260,- 's middags.
Verder zijn er nog diverse andere kosten voor
bijv. uittreksels.
Trouwen in de Schepenzaal kost I 285,- extra.

Rijbewijzen.
Voor de algilte van rijbewijzen bestaan er vier
mogelijkheden:

1. Eerste afgifte.
- 2 recente pasloto's (zw.wit 01kleur)
- verklaring van rijvaardigheid CBR
- geneeskundige verklaring CBR
- ingevuld aanvraaglormulier, dat verkrijgbaar
is aan het loket.

2. Vernieuwing.
- 2 recente pasloto's (zw.wit 01kleur)
- vorige rijbewijs
- ingevuld aanvraaglormulier, dat verkrijgbaar
is aan het lokel.

3. Vernieuwing bij 70 jaar en ouder
- 2 recente pasloto's (zw.wit 01kleur)
- vorige rijbewijs
- geneeskundige verklaring CBR
De aanvrager kan een complete set lormu
lieren verkrijgen voor het aanvragen van de
vereiste geneeskundige verklaring bij het
CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewij
zen)
De kosten hiervan bedragen: I 32,30.(prijs
peil 1998)
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Een uiltreksel uit de Gemeentelijke Basisad
ministratie kost I6,65.

- ingevuld aanvraaglormulier, dat verkrijgbaar
is aan het loke!.

4. Categorie-uitbreiding
- 2 recente pasloto's (zw.wit 01 kleur)
- vorige rijbewijs
- geneeskundige verklaring CBR
- verklaring van rijvaardigheid (voor de cate-
gorie uitbreiding) CBR

- ingevuld aanvraaglormulier, dat verkrijgbaar
is aan het loket,

De kosten voor een rijbewijs bedragen I51,--.

Pas 65.
ledereen die 65 jaar is 01 ouder en echtparen
waarvan de man 01 vrouw 65 jaar 01 ouder en
de partner 60 jaar 01 ouder is, kunnen een Pas
65 aanvragen. Hetzellde geldt voor personen
die duurzaam samenwonen.
U heelt nodig: een pasloto, de kosten bedra
gen I10,75.
De Pas 65 hoeft niet verlengd 01 vernieuwd te
worden.

Aangifte van verhuizing.
Ingeval van adreswijziging dient u binnen vijl
dagen na de wijziging schriftelijk aangifte te
doen bij die gemeente waar u uw nieuwe
adres heel!.
U dient zich bij de aangifte voldoende te kun
nen legitimeren.
Bij vestiging vanuit het buitenland kunt u het
beste vooral contact opnemen met de aldeling
Burgerzaken omdat er andere procedures
gevolgd dienen te worden.

Identificatieplicht.
De identilicatieplicht geldt voor iedereen in
Nederland die ouder is dan 12 jaar.
Om u te kunnen identiliceren zijn voor Neder
landers per 1 januari 1995 de navolgende
documenten (indien geldigheidsduur niet is
verstreken) toegestaan:
1. Nationaal paspoort.
2. Europese identiteitskaart.
3. Toeristenkaart.
4. Nederlands rijbewijs (niet in aile gevallen
toegestaan) en:

5. de reeds voor 1 januari 1995 algegeven
Gemeentelijke identiteitskaart.
De onder 3 en 5 genoemde documenten zijn
inmiddels niet meer verkrijgbaar.

Indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit,
zijn de navolgende documenten toegestaan:
- verblijlsdocument vreemdelingendienst
- vreemdelingen- 01 vluchtelingenpaspoort
- een niet-Nederlands paspoort
- W- document (elektronisch)voor asielzoekers.

Reisdocumenten.
Informatie vooraf:
Ais algemene regel geldt dat u zich bij een
eerste algifte voor een reisdocument voldoen
de dient te kunnen legitimeren.
Het reisdocument dient persoonlijk te worden
aangevraagd en opgehaald.

1. Paspoort.
Nodig:
- 2 recente pasloto's (zw.wit 01 kleur)
- vorige reisdocument
Het paspoort is 5 jaar geldig en de kosten
bedragen van 1 oktober tot 1 april: 192,-- en
van 1 april tot 1 oktober: I109,--.
Kinderen tot 16 jaar kunnen worden bijge
schreven in het paspoort van beide ouders.
De schriltelijke toestemming van de andere
ouder (na legitimatie), 01 degene die de voog
dij over het kind heelt, is hierbij vereis!.
Vanal de leeftijd van 16 jaar moeten minderja
rigen zellstandig een reisdocument hebben.
De beide ouders (01 vooqd) dienen ook hier
voor schriltelijk (na legitimatie) hun schriftelij
ke toestemming te geven.

2. Europese identiteitskaart.
Nodig:
- 2 recente pasloto's (zw.wit 01 kleur)
- vorige reisdocument
De Europese identiteitskaart is in de plaats
gekomen van de inmiddels vervallen toeris
tenkaart en de gemeentelijke identiteitskaart.
De Europese identiteitskaart is uitstekend
geschikt om te dienen als legitimatiebewijs en
reisdocumen!.
De geldigheidsduur is, evenals een paspoort,
vijl jaar.
De kosten bedragen I37,25.
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Op de Europese identiteitskaart kunnen geen
kinderen worden bijgeschreven.
Indien een kind, jonger dan twaalf jaar, een
verzoek tot afgifte van een Europese identi
teitskaart doet, dienen de ouders (na legitima
tie) hun schriftelijke toestemming te geven.

Adres: Molenstraat 28, 8261 JW
Telefoon: 3319852
Openingstijden: Maandag tim vrijdag van 9.00
- 12.30 uur en 13.30 - 16.45 uur
Donderdag van: 19.00 - 22.00 uur (behalve in
juli en augustus)
Archivaris: vacant

Contactpersonen: mw. D. Haze/dhr. Th.M. van
Mierlo
Deze afdeling is belast met het beheer van de
in de gemeentelijke archief-bewaarplaats
berustende archieven, w.o. die van gemeente
lijke organen, commissies, een aantal plaatse
lijke kerkgenootschappen, particuliere instel
lingen etc. Bovendien beheer van diverse
documentaire collecties, zoals een handbiblio
theek en een historisch-topografische atlas.

De gemeente Kampen heeft twee begraaf
plaatsen. De NieuweAigemene Begraafplaats
aan de Bovenbroeksweg en de Aigemene
Begraafplaats van Kampen te IJsselmuiden
aan de Rondweg.
Voor informatie over begraven in Kampen kunt
contact opnemen met de beheerder van de
begraafplaatsen, tel: (NAB) 3314634 en (AB)
3312852 of met de afdeling Groen en Land
schap, tel: 3392823 of 3392802.
Adreswijzigingen of overschrijvingen van graf
rechten moeten schriftelijk worden doorgege
ven aan de afdeling Groen en Landschap,
Buiten Nieuwstraat 2, 8260AV Kampen (post
bus 5009, 8260 GA Kampen).

Stedelijk Museum Kampen
(Gotisch Huis)
Adres: Oudestraat 158, 8261 CZ
Telefoon: 3317361
Openingstijden: dinsdag tim zaterdag van
11.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Hoogseizoen: 11.00 - 17.00 aordinsdag tim
zaterdag
en 13.00 - 17.00 uur op zondag
Het museum is geopend van februari tim 30
december
Kantoor: Oudestraat 158, 8261 CZ
Postadres: postbus 5009, 8260 GA
Conservator: E.F.L.M. van de Werdt.
Het stedelijk museum beheert en behoudt de
gemeentelijke coliectie kunst- en gebruiks
voorwerpen, die relatie hebben met Kampen
en omgeving. Er is een aantal semi-perma
nente presentaties over de geschiedenis van
de stad en jaarlijks zijn er 5 tijdelijke tentoon
steliingen. Daarnaast worden er ook evene
menten gehouden, zoals de kunst- en antiek
taxatiedagen. U kunt hier ook terecht voor een
rondleiding of informatie over de geschiedenis
van Kampen. U moet wei vantevoren een
afspraak maken.

Gemeentelijke expositieruimte Kampen
(voormalige Synagoge)
Adres: IJsselkade 33, 8261 AC
Telefoon: 3317417 (b.g.g. 3392999)
Openingstijden:
dinsdag tim zaterdag van 11.00 - 12.30 uur en
13.30 - 17.00 uur
Hoogseizoen: dinsdag tim zaterdag van 11.00
- 17.00 uur en zondag van 13.00 - 17.00 uur
Correspondentie adres: Postbus 5009,
8260 GA (Contactpersoon: J.D. Spijker).
Beheerder: D. Boersma, tel: 3317417.

Schepenzaal in het Oude Raadhuis
Adres: Oudestraat 133, 8261 CK
Telefoon: 3392999, b.g.g. 3317361.
Openingstijden:
maandag tim donderdag van 10.00 - 12.00
uur en 14.00 - 16.00 uur
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Hoogseizoen 1 april - 1 oktober: ook op zater
dag van 14.00 - 17.00 uur
Correspondentieadres: Postbus 5009, 8260
GA (t.a.v. J. Overweg), tel: 3317361.

Broederpoort
Adres: 2e Ebbingestraat 50
Bezichtiging voor groepen volgens afspraak.
Verder toegankelijk wanneer exposities wor
den gehouden, zoals gepubliceerd in de cultu
rele agenda's.
Correspondentieadres:Postbus500098260GA
Beheerder: R. Roukema, tel: 3392965.

Koornmarktspoort
Adres: IJsselkade 1
Bezichtiging voor groepen volgens afspraak.
Verder toegankelijk wanneer exposities wor
den gehouden, zoals gepubliceerd in de cultu
rele agenda's.
Correspondentieadres:Postbus500098260GA
Beheerder: R. Roukema, tel: 3392965.

Nieuwe Toren
Adres: Oudestraat 146, 8261 CZ
Telefoon: 3392999
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), tel: 3392966.

Stadsgehoorzaal
Stadsgehoorzaal (theater, muziekpodium,
filmhuis)
Directeur: Benjamin Koolstra
Burgwal 84, 8261 ES
Postbus 1026, 8260 AE
Telefoon: 331 73 43 (kantoor/techniek)

331 73 73 (kassa/bespreekbureu)
Fax: 3328878

Kassa/bespreekbureau: ma. tim vr. van 10.30
tot 12.30 uur en €lenuur voor aanvang van de
voorstelling.
In de twee zalen van de Stadsgehoorzaal (een
schouwburqzaal met 516 stoelen en het vest
zaktheater met 106 stoelen) zijn jaarlijks onge
veer 120 professionele voorstellingen te zien
op aile terreinen van de podiumkunsten: caba
ret, dans, kinder- en familietheater, musical,
opera/operette, muziek (van klassiek tot
wereldmuziek en van jazz tot populair), show
en toneel. De sfeervolle foyerruimte wordt o.a.
gebruikt voor het houden van kleine concer
ten. Ook de vele amateur toneel- en muziek
verenigingen weten de weg te vinden naar de
Stadsgehoorzaal voor hun jaarlijkse uitvoe
ring. Het Filmhuis Kampen (voorheen Kamper
Filmclub) heeft onderdak gevonden in het
vestzaktheater. Daarnaast is de Stadsgehoor
zaal te huur voor het houden van recepties,
congressen, vergaderingen en dergelijk. Een
seizoenbrochure met informatie over aile
voorstellingen is gratis verkrijgbaar.

Gemeentelijke Muziekschool Kampen
Adres : Vloeddijk 159a, 8261 GM KAMPEN
Telefoon : 3313496 Telefax: 3321530
Directeur: L. Stoter
Plaatsvervangend directeur: H. Hamer
Openingstijden administratie:
maandag tim vrijdag van 09.30-12.00 uur en
van 13.00-17.00 uur.
Spreekuur directeur: volgens afspraak
De Gemeentelijke Muziekschool is een door
de Landelijke Stichting Kwaliteitsbewaking
Kunstzinnige Vorming en Amateur- kunst
erkende school.
In de volgende vakken kunnen lessen worden
gevolgd: accordeon, piccolo, dwarsfluit, blok
fluit, hobo, fagot, klarinet, saxofoon, trompet,
hoorn, trombone, bastuba, bariton, harp, viool, ®
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altviool, celio, contrabas, piano, clavecimbel,
kerkorgel, electr. orgel, keyboard, gitaar,
electr. gitaar, basgitaar, slagwerk, drums,
directie harmonie/fanfare, solozang, muziek
theorie, algemene muziekleer, muziekge
schiedenis, koorscholing en stemvorming.

cursussen:
muziekgeschiedenis, gitaar spelen met
acccoorden, amateur assistent didgenten
opleiding.
"Spelen met muziek" (6-7 jarigen)
"Op weg naar een instrument" (7-8 jarigen)
Deze cursussen worden gegeven in de
Dirk van Dijkschool aan de Rolklaver en in
de muziekschool.
Diverse ensembles
Opleiding : "Vooropleiding conservatorium"
Steunfunctie Basisonderwijs
Huurinstrumentarium met blaas - en strijk
instrumenten
In school zijn studeermogelijkheden voor
leerlingen.
Gratis introductielessen
Voor leden van orkesten en koren die val
len onder de gemeentelijke subsidierege
ling geldt een aanzienlijke lesgeldkorting.
Voor meer informatie kunt u contact opne
men met de administratie.

De afdeling milieu bestaat uit twee onderde
len, te weten milieu en reiniging.

@

Milieu
Adres: Buiten Nieuwstraat 2, tel: 3392831.

Deze afdeling houdt zich bezig met de uitvoe
ring van de wet- en regelgeving op het gebied
van het milieu (Wet milieubeheer,Wet geluid
hinder, Wet bodembescherming e.d.) en het
gemeentelijk milieubeleid, zoals op het gebied
van afvalstoffen, (alval)water, (water)bodem,
duurzaam bouwen, energie, milieuzorg e.d.
Daarnaast kunt u voor informatie over milieu
vergunningen en klachtenover bedrijvenop het
gebied van het milieu terecht bij deze afdelinq.

Reiniging
Adres: Werfweg 4, tel: 3312414.
Openingstijden: 07.30 - 12.30 uur en 13.00 -
16.30 uur.
Overlaadstation/milieupark, adres Dieselstraat
31, tel: 3315275.
Openingstijden: 08.00 - 12.00 uur en 13.30 -
16.00 uur; zaterdags 09.00 - 11.30 uur.

De sectie reiniging van de afdeling milieu is
belast met de inzameling van afval. Ook de
milieupolitie en de hondencontoleur vallen
onder de reiniging.
Voor informatie over onderstaande zaken kunt
u bij deze afdeling terecht.

Huisvuil
Wekelijkswordt het huisvuil bij u opgehaald. De
enen week wordt het gft-alval opgehaald en de
andere week het restatval, Op de afvalkalen
der, die jaarlijks huis-aan-huis wordt verspreid,
kunt u zien welke container opgehaaldwordt. In
de zomermaanden heeft u de mogelijkheid om
gft-afval wekelijks aan te bieden. In 1998 is de
gemeente gestart met een proef voor tariefsdif
ferentiatie. Dit wil zeggen dat u voor 1998 in



• Gemeente Kampen

theorie moest betalen per keer dat u de contai
ner aanbood 01 per keer dat u alval in de ver
zamelcontainer deponeerde. De proel wordt in
1999 voortgezet.
Bedrijfsafval
Voor bedrijlsafval wordt gebruik gemaakt van
grijze minicontainers. Daarnaast kunnen
bedrijven gebruik maken van diensten van
particuliere bedrijven 01 Kringloop Kampen Of
het alval zelf brengen naar het overlaadstation
aan de Dieselstraat.
Grof vuil
Grol vuil kunt u op twee manieren kwijt:
1. laten ophalen door de reiniging. Naast de
stortkosten van het grol vuil betaalt u ook
voorrijkosten. Bij de reiniging moet u een
alspraak maken voor het ophalen.
2. zell brengen naar het overlaadstation. U
betaalt dan aileen de stortkosten (per kg.).
Klein chemisch afval
Klein chemisch alval kunt u bewaren in de
milieubox, die elk huishouden bezit. Twee
maal per jaar kunt u deze box legen bij de che
mokar. Bovendien kunnen particulieren hun
klein chemisch alval algeven bij het overlaad
station. Bepaalde soorten klein chemisch alval
kunnen ook bij een aantal winkels worden
ingeliverd (batterijen e.d.).
Asbest, puin en vlak glas
Bij het overlaadstation kunnen ook asbest,
puin en vlak glas worden gebracht. Asbest

dient verpakt te worden in speciale zakken,
die verkrijgbaar zijn bij het overlaadstation.
Onged iertebestrijd ing
Bij overlast van ongedierte, kunt u terecht bij
de reiniging.
Glas
In de gemeente Kampen staan op de volgen
de plaatsen glasbakken:
Esdoornhol, Jan van Arkelstraat, Loriestraat,
LelystraatiLovinkstraat, Penningkruid, Hanze
laan, Dr. Damstraat, Kievitstraat, Noordwegl
Veerweg, Meeuwenplein, Muntplein/School
straat, Boven Nieuwstraat (Myosotis), De Bon
gerd en de IJsselkade. Daarnaast wordt huis
aan-huis o.a. glas ingezameld door Kringloop
Kampen.
Kleding
Gebruikte kleding kunt u brengen bij Kringloop
Kampen 01 aanbieden aan inzamelacties van
diverse charitatieve instellingen.
Oud papier
Bij diverse scholen en instellingen kunt u op
bepaalde tijden oud papier brengen. Boven
dien zamelt Kringloop Kampen oud papier in.

Milieudienst Kringloop Kampen
Door Kringloop Kampen wordt om de week
huis-aan-huis glas, papier, kleding, metalen
(blikken, pannen e.d.) en klein huisraad inge
zameld. Op de. alvalkalender vindt u het
ophaalschema. Spullen die herbruikbaar zijn
kunnen ook gebracht worden bij Kringloop
Kampen, Noordweg 7a, tel: 3326216.
Openingstijden: maandag 13.30 - 18.00 uur,
dinsdag tim vrijdag 09.30 - 12.30 uur en 13.30
- 18.00 uur, vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur,
zaterdag 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00
uur. ®
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Honden in Kampen
Hondenbezitters in Kampen hebben voor het
uitlaten van hun hond(en) rekening te houden
met de volgende regels:
- Binnen de bebouwde kom is het verboden
uw hond los te laten lopen, behalve op de
daarvoor aangewezen terreinen; Het honden
dolterreinen.
- Verboden gebied voor honden zijn de kin
derspeelplaatsen, zandbakken en speel
sportvelden. Deze plaatsen zijn met honden
verbodsborden aangegeven. Ook aangelijnd
mag de hond daar niet lopen!
- De hond mag zijn uitwerpselen niet depone
ren op plaatsen waar voetgangers behoren te
lopen. Onder "voetgangersgebied" verstaan
we niet aileen de stoep, maar ook de wandel
parken en speelweiden. Mocht de hond daar
uitwerpselen deponeren, dan moeten die
meteen verwijderd worden.
- De hondenbezitter of begeleider van de
hond is verplicht een duidelijk herkenbaar
"opruimmiddel" bij zich te hebben, voor het
geval dat de hond "per ongeluk" een vergis
sing begaat. Dit "opruimmiddel" (bijvoorbeeld
een hondenpoepzakje of -schepje) is een in
de handel verkrijgbaar middel, speciaal
bedoeld voor het opruimen van uitwerpselen.
Vragen:
Voor meer informatie kunt u terecht bij de hon
dencontroleur, tel: 3312414. Ook is er een
informatiefolder te krijgen bij Bureau Commu
nicatie, de stadwachten, het politiebureau en
afdeling milieu.

Bezoekadres:
Werfweg 6, 8263 BD, Kampen.
Telefoon: 038-3314444.
Fax: 038-3323820
Alarmnummer: 112 (b.g.g. 038-4211111)
Commandant brandweer: Hbm1 L.M. Harland
Plv. commandant: Hbm W. Visser

De brandweer: Een hulpverlenende organisa
tie die 24 uur per etmaal paraat is.
Zij verleent hulp in aile gevallen waarbij men-

sen en/of dieren op welke wijze dan ook in
gevaarlijke of bedreigende situaties zijn
terechtgekomen. Deze situaties kunnen bij
voorbeeld voorkomen door brand, beknelling,
te water geraken of ongevallen met gevaarlij
ke stotten.

Preventie
Naast de actieve hulpverlening houdt de
brandweer zich bezig met de brandpreventie.
Deze heeft tot doeI om brand, brandgevaar en
ongevallen bij brand te voorkomen. Mocht er
toch een brand of ongeval piaatsvinden dan
moeten de schadelijke gevolgen zoveel moge
lijk worden beperkt. Bij vragen over de brand
veiligheid kunt u gratis advies inwinnen bij de
brandweer.
Hoe te handelen bij brand in zes stappen.
Stap 1 Bel de brandweer: 112. Geef door:

- Het brandadres
- De soort brand (schoorsteenbrand,
keukenbrand)

- Uw eigen naam, adres en telefoon
nummer

Stap 2 Sluit bij brand in of bij elektrische
apparaten eerst de stroomtoevoer af

Stap 3 Begin als u durft te blussen met water.
Blus een frituurpan NOOIT met water

Stap 4 Sluit deuren en ramen
Stap 5 Wacht buiten op de brandweer
Stap 6 Laat de brandweer het bluswerk over

nemen.

Het district Noord
De politie IJsseliand is verdeeld in drie distric-
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ten. U woont in het gebied dat valt onder het
district Noord. Het district Noord is verdeeld in
twee afdelingen. Afdeling 2 omvat de
gemeenten Genemuiden, Hasselt, Kampen,
IJsselmuiden en Zwartsluis.
In totaal wonen hier ruim 60.00 mensen.
Omdat Kampen de grootste gemeente met het
meeste werkaanbod in het district is, staat in
deze plaats het districtsbureau.

Districtsbureau Noord
Postadres: Postbus 5001, 8260 GA Kampen
Bezoekadres: 1e Ebbingestraat 19, 8261 CX
Kampen, telefoon:3393111, fax: 3327882
Districtschef : A.M.J.A. Eissens
Afdelingschef : J.A. de Vos

Wijkaangelegenheden
Dewijkagent heet nuWijk Contact Functionaris.
Deze treedt op bij bijv. buurtproblemen, alles
wat te maken heeft met onveiligheidsgevoel
en problemen die voorkomen in de woon- en
leefomgeving.
De wijkcontactfunctionarissen voor Kampen
zijn:
Wilco van Maanen: binnenstad en contactper
soon horeca, tel: 06 51298528.
Bart Mulder: Brunnepe, Hanzewijk en Hagen
broek, tel: 06 51298540.
De wijkcontactfunctonaris voor IJsselmuiden
is Mike Metselaar, tel: 0651268536.

Vreemdelingendienst
Spreekuur: aileen op afspraak.
Mondelinge afspraken kunnen worden
gemaakt van maandag tim donderdag tussen
09.00 en 12.00 uur aan het districtsbureau.
Telefonische afspraken kunt u maken van

maandag tim donderdag tussen 09.00 en
10.00 uur.

Fietskijkdagen
Jaarlijks wordt een groot aantal fietsen gesto
len. Een aanzienlijk deeI daarvan wordt terug
gevonden en belandt uiteindelijk aan het poll
tiebureau. Daarom houdt de politie
fietskijkdagen.
Op de volgende zaterdagen kunt u tussen
09.00 en 12.00 uur aan het districtsbureau
komen kijken:
27 februari, 24 april, 26 juni, 28 augustus, 30
oktober en 18 december 1999.

Gevonden voorwerpen
V~~r inlichtingen over gevonden/verloren
voorwerpen kunt u terecht op werkdagen van
09.00 - 17.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur
en op zaterdag van 09.00 - 13.00 uur.

Stichting Stadswachten IJsseldelta
De Stichting Stadswachten IJsseldelta is een
project dat medio 1995 in de gemeenten
Kampen, Genemuiden, IJsselmuiden en Has
selt van start is gegaan. Het project heeft een
twee doelen: het bestrijden van de werkloos
heid, door mensen via het project door te laten
stromen naar een reguliere plek op de
arbeidsmarkt en het houden van toezicht om
criminaliteit in de vier gemeenten te voorko
men.

Het kantoor van de stadswachten zit in de
Voorstraat 26,8261 HS Kampen, tel. 3311134,
fax. 3321768.

PROBLEMEN MET BEHEER RIOLERING,
OPENBARE VERLICHTING, BRUGGEN,
WATERGANGEN, VERKEERSMAATREGE
LEN, STRAATMEUBILAIR OF WEGEN

Riolering
Bij problemen in de afvoer van de riolering van
uw woning of bedrijf kunt u zelf eerst nagaan
waar de verstopping of het defect in de leiding
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zich bevindt. Het is verstandig om hiervoor
een gespecialiseerd rioolreinigingsbedrijf in te
schakelen. Meestal is het probleem dan snel
opgelost. Heeft u na twee tot drie maanden
weer problemen dan kunt u contact opnemen
met de gemeente. Bij het sectorbureau van de
sector Stadsbeheer en milieu moet vooraf een
opdrachtformulier worden getekend, waarna
de gemeente er voor zorgt dat uw probleem
opgelost word!.
Ais de storing in de afvoer van de riolering in
gemeentegrond zit, komen de kosten voor
rekening van de gemeente. Dit tenzij de ver
stopping te wijten is aan een onzorgvuldig
gebruik door de aangeslotene. Ook worden de
kosten van de rioolreiniging van de twee tot
drie maanden eerdere rioolreiniging op vertoon
van een rekening terugbetaald. Wanneer het
probleem zich op particuliere grond bevindt
komen de kosten voor rekening van de grond
eigenaar of eigenaar van de woning of bedrijf.

De verstoppingsproblemen in de riolering op
gemeentegrond worden meestal veroorzaakt
door de doorgroei van boomwortels, het ver
zakken, afknappen of het scheuren van de
rioolbuis.
Op diverse_plaatsen in de gemeente zijn in de
riolering gemalen aangebracht, die ervoor zor
gen dat het rioolwater richting de rioolzuive
ringsinstallatie loopt, Bij problemen in de
afvoer gaat een rood lampje op het kastje dat
bij het gemaal staat branden. Wanneer u dit
ziet moet u dit doorgeven aan de gemeente,
zodat het probleem zo snel mogelijk kan wor
den opgelost.

Openbare verlichting
De gemeente doet er alles aan om ervoor te
zorgen dat de openbare verlichting het doet.
Toch komt het voor dat lichtmasten niet bran
den, u kunt dit melden bij de gemeente, zodat
de storing of de vervangen van de lamp zo
snel mogelijk kan plaatsvinden. Ais een lamp
niet optimaal brandt, is het verstandig om dit
ook door te geven aan de gemeente, zodat
vervanging van de lamp mogelijk nog kan
plaatsvinden voordat de lamp dooft. De
gemeente verzamelt de onderhoudsgegevens
gedurende twee weken, waarna aan de hand

van deze lijst herstel plaatsvindt. Hiervoor is
gekozen, omdat het zo nu en dan vervangen
van een lamp of het verhelpen van een storing
te kostbaar zou worden.
U kunt storingen melden via telefoonnummer
3312414.
Enkel bij spoedeisende gevallen, zoals een
gevaarlijke situatie of een aanrijding kunt u
telefoonnummer 3392819 bellen.

Onderhoud wegen, watergangen, bruggen
en wegmeubilair
Soms moet er snel iets hersteld worden aan
wegen, straten, bruggen of "wegmeubilair"
(zoals paaltjes, verkeersborden). Om ongeluk
ken en schadegevallen te voorkomen horen wij
het graag van u als er gevaarlijke situaties zijn.
Voor deze zaken kunt u terecht bij de buiten
dienst van de gemeente Kampen, die bereik
baar is onder telefoonnummer 3312414 tus
sen 07.30 uur en 12.00 uur 's ochtends en
13.00 uur en 16.30 uur 's middags.
Buiten de kantooruren kunt u ook bellen met
telefoonnummer 3312414, u ontvangt dan een
bericht hoe u de piketdienst kunt bereiken. In
dringende situaties zal zo snel mogelijk actie
worden ondernomen in het belang van de vei
ligheid en de openbare orde.

Verkeerslichten:
Bij storingen in de verkeerslichten kunt u
terecht bij de afdelinq Water en wegen, tete
foonnummer 3392817. Uiteraard kan in drin
gende situaties buiten de kantooruren de
piketdienst worden gebeld (tel. 3312414).

Parkeermeters
Bij het niet goed werken van de parkeerrne
ters dient u contact op te nemen met de par
keercontroleur van de gemeente, tel. 3393111.

Rioolaansluitingen/inritten
Met het aanvraagformulier voor het aansluiten
van de riolering van een woning of bedrijf op
het hoofdriool van de gemeente of het verkrij
gen van een inrit kunt u de gemeente deze
werkzaamheden laten uitvoeren. Het is niet
toegestaan om zelf in open bare gronden
werkzaamheden te verrichten.
Het aanvraagformulierkunt u krijgen bij het sec-
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torbureau van de sector Stadsbeheeren Milieu.

Gebruik openbare weg
Voor het plaatsen van borden, terrassen en
uitstallingen bij winkels, het plaatsen van stei
gers, bouwketen en andere voorwerpen op de
openbare weg (straat, voetpad, berm of
groenvoorziening) moet u een vergunning van
de gemeente hebben. Dit geldt eveneens voor
ontheffingen van verkeersmaatregelen en ver
gunningen voor stand- en ligplaatsen. Voor
een vergunningaanvraag kunt u contact opne
men met de afdeling Water en Wegen, tel.
3392819.

Kleine verkeersmaatregelen
De eerste donderdag van de maand kunt u
terecht op het politiebureau tussen 9.00 en
9.30 uur voor vragen over kleine verkeers
maatregelen. Hierbij kunt u denken aan het
plaatsen van paaltjes, belijning en het plaat
sen van borden en eenvoudige maatregelen.
U wordt dan ontvangen door een medewerker
van de politie en de afdeling Water en wegen.

Visvergunningen
Te verkrijgen bij:
- het VVV-kantoor, Botermarkt 5

Peurvergunningen
Houders van een peurvergunning ontvangen
elk jaar een brief dat zij een nieuwe vergun
ning voor het volgende jaar kunnen ophalen.
Heeft u geen peurvergunning dan kunt u op de
wachtlijst komen door een brief te schrijven
aan de gemeente, afdeling Groen en Land-

schap. Wilt u in de brief uw naam, adres,
woonplaats en geboortedatum vermelden? De
minimale leeftijd is 18 jaar. Informatie: tel:
3392814 of 3392821.

Kapvergunningen
Voor het kappen van bomen, hakhout, hout
wal, grotere (Iint)begroeiingen van heesters
en struiken of beplantingen van bosplantsoen
is een kapvergunning nodig. Een kapvergun
ning is niet nodig wanneer de bomen - op
borsthoogte gemeten - dunner zijn dan 10 cm
doorsnede (= 30 cm doorsnede).
Een kapvergunning kan aangevraagd worden
bij de afdeling groen en landschap, tel: 038
3392823.

),:8"ii~~~_~~.RiI'/~;~I~:88:
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Wanneer u niet tevreden bent over het func
tioneren van een gemeentelijke afdeling/
dienstlmedewerker, dan bestaat de mogelijk
heid om mondeling of schriftelijk een klacht in
te dienen bij de Afdeling algemene bestuurlij
ke zaken, tel: 3392720.
Hiervoor is een speciaal klachtenformulier
beschikbaar. 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 gecontroleerd of u het eens
bent met de afhandeling van uw klacht.

®



Accountants- en belastingadviseurs Berk en Veltman

Accountants- en belastingadviseurs Mateboer, Meester & Co

Advocaten en Procureurs TSH

Advocatenkantoor Timmer & van Meurs

Anker Grafisch Bedrijf

Architectenbureau J.H. van Lente

Assurantiekantoor Veltman

Autobedrijf Frans Borgmeijer BV

Belastingadviesbureau W.J. Kloppers

Betonmortelcentrale Mebin Kampen BV

Bomefa BV

Boeckhuys Campen

Bos Boeken

Bouwbedrijf De Gilden BV

Bouwbedrijf Wensink en Prins

Dakbedekkingsbedrijf Felix Kampen BV

Damminga Advocaten, IJsselmuiden

De Groot, schilderwerken BV

De Groot Interieurverzorging.

Gastouder Centrale

Hamming BV

Hendriks Grafische vormgeving & prepress CV

Installatiebedrijf Breman Kampen

Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk BV



Makelaardij Hoksbergen

Makelaardij van per Linden BV

Makelaars- en Assurantiekantoor A. Renes

Makelaardij o/g Rook

Makelaars- en Assurantiekantoor "De Kamper Makelaar"

Makelaardij en Assurantlen Oik Vos

Mateboer Aig. Aannemingsmij. BV

Metselaar Schoen mode

Nutsdepartement Kampen

Restaurant "De Bottermarck"

Restaurant "De IJssel"

SNS bank

Speelwerk Centrum voor Kunst Educatie

Sport- en rekreatiebad "De Steur"

Tabaksfabriek "De Olifant'

Tausch juwelier

Telder Bouw en Industrie BV

Toerkoop reisadviesbureau Alferink

Uitgeverij KOK

Van Wendel computers & kantoorefficiency

Westerink Accountants

Zalsman Grafische Bedrijven

Zalsman Huisstijl

G. van 't Zand & zonen, assurantie adviseurs



ZALSMAN
GRAFISCHE BEDRIJVEN

ZALSMAN KAMPEN BV - HAATLANDERDlJK14 - POSTBUS255, 8260 AG KAMPEN
TELEFOON(038) 337 18 00* - FAX(038) 337 18 02



endriks
vormgeving • prepress • webdesign

Groenestraat 99, 8261 VD Kampen - Tel.. (038) 332 49 79, Fax: (038) 331 9639

BOMEFA BOMEFA is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming

®

Meubilair waarover is nagedacht!
rekken en kasten voor opbergen en presenteren - vitrines - (verrijdbare)
archiefrekken - (studie)tafels en IT-tafels - balies - trading & control desks

BOMEFA B.V., Industrieweg 18, Postbus 5014, 8260 GA Kampen
Tel. (038) 331 7878 Fax (038) 331 22 85



A D V 0 CAT E N

Aigemene rechtspraktijk
en mediation voor

bedrijven en particulieren.

Eerste informatieve
gesprek gratis.

Prijsafspraken rnoqelijk,

OOSTERHOLTSEWEG22B, 8271 PT IJSSELMUIDEN,
POSTBUS513, 8260 AM KAMPEN.

TEL. (038) 333 23 66, FAX (038) 333 23 70,
E-MAIL DAMMINGA@ADVOCAAICOM

®

Tabaksfabriek De Olifant
sinus 1832

Tabaksfabriek De Olifant is gevestigd in de
Voorstraat 100-108 te Kampen. Al sinds
1832 worden hier zonder onderbreking
rabaksartikelen geproduceerd. Nog steeds
zijn hier machines van omstreeks de eeuw
wisseling, zoals de oudste nog in funktie
zijnde droogmachinc, die in 1888 in de
Voorstraat werd gemstalleerd en die nog
elke week zijn werk probleemloos doet.
Het doel van De Olifant is het vervaardigen
van tabaksartikelen van de hoogste kwali
teit op tradirioneel ambachtelijke wijze.
Mocht u eens een kijkje willen nemen in
deze historische fabriek en het daaraan
belendende tahakswinkeltje dan kunt u ons
bellen voor een afspraak.
Kosten voor de rondleiding Vlln ± I uur
inclusief een kopje kofjie en een sigaar
zijn/I. 5,-.
In ons winkeltje is het mogelijk sigaren te
kopen.
Openingstijden:
rna tim za Vllll 10.00-17.00 UUI:

De Olifant B.Y.
Postbus 211, 8260 AE Kampen
Voorstraat 100-108, 8261 HV Kampen
Telefoon (038) 331 21 55
Telefax (038) 33232 63
E-mail: olifant.cigars@pi.net



GRAFISCHE BEDRIJVEN • h u iss t i j I

* • • • • • •

Broederweg 7 8261 GS Kampen
Telefoon 038 - 333 21 23 Fax 038 - 333 21 11

Geopend van maandag tim vrijdag van 9.00 - 12.30 uur / 13.30 - 18.00 uur

Architektenburo J.H. van Lente
Ilsselkade 62, 8261 AH Kampen.
Tel. 038 - 3315604,fax 038 - 3310837.

Voor inlichtingen over:
• Bungalow bouw • Renovatie projekten
• Agrarische bouw • Milieu vergunningen
• Utiliteits bouw kunt u vrijblijvend kontakt met ons opnemen.



NVM
MAKELAAR

Ais vertrouwen een naam mag hebben:

..... financieringen,

_ ..... hypotheken

n~::~~::~~~:~TOORBurgwal29
m~~Ocr: ~~~10~~3~~;~~n
~ ~ ~w__._~ .J Fax 038-3327862

schilderwerk door professionals
.'Y

.~

huur- en verhuur, beheer,

taxaties, cssurantien,

Soml1lige iake~.vereisen
get~aindemensen ...



Tuin, Scholtens en De Hek 6lD Advocaten en Procureurs

Voordeskundig en goed advies

Kantoor Kampen
Broederweg 11
Postbus 161

8260 AD Kampen
Telefoon 038-3316777
Telefax 038-3317296

_fU\ _ ~ BELASTINGADVIESBUREAU

_rvl ~~\___W.J. KLOPPERS_
een zaak van vertrouwen Administraties - Belastingzaken - Bedrijfsadviezen

Kies voor zekerheid en continuiteit.

Hofstraat 23-2
Postbus 45
8260 AA Kampen

Telefoon 038-3320545
b.g.g. 3324026 (prive)
Telefax 038-3330284

BEMII)()ELING AAN- EN VERKOOP
TAXATIES / BEl lEER

IIYPOTIIEKEN / ASSlJRANTIEN

~
NVM

GASTlIlliSSTRAAT 7, KAMPEN
TEL 038-3312080, (l.G.G. 3321333~IAKEIAAR VAN HI.JIS 111T

Oudestraat 81
8261 CH Kampen
Tel. (038) 331 24 68



· deling bij:
BeJll.ld 0 taxat~~S akelaardij

obeheer . en 0 bedn}fsrn
o verzekenng
ohypotheken

[I
1=w£~iii1DWrn~

Meeuwenweg 2, Kampen, tel. 038-3322055
Vestigingen in: Almere, Dronten, Kampen, Lelystad, Zeewolde, Zutphen en Zwolle.

elektrotechniek koldijk c.t=

Onze medewerkers van de
vestiging Kampen zijn u graag van

dienst met elektrotechnische
en beveiligingsinstallaties

Zwolle ; (038)421 3220 Lelystad; (0320)22 1340
Kampen;(038)331 4750 Almere; (036)53000 60



Voetproblemen?

G.H. METSELAAR
podoloog - orthesioloog

voor individuele voetcorrectie
met podologische inlegzooltjes van

superlicht materiaal

Oudestraat 93 - 8261 CH Kampen
Te1efoon(038) 333 23 83

CS'mebin kampen b.v,
. . . Betonmortelcentrale

Haatlandhaven 17,8263 AS Kampen
Telefoon: 038 - 421 06 35
Telefax: 038 - 421 06 60
Kantoor: Botterweg 6, 8042 PA Zwolle

IB3(J;a~I])
Door maak je 't mee.

~ TOERKOOP Reisadvie~burO
Alterink



GRAFISCH
BEDRIJF

gespecialiseerd in full colour drukwerk
kampen

burgwal36, 8261 EP
postbus 177, 8260AD

te/efoon (038) 3370050
te/efax (038) 3370051

muiderberg
badlaan38, 1399 GN

te/efoon (0294) 26 21 91
te/efax (0294) 26 43 39

GEBUNDELDE DAADKRACHT

Vestiging Kampen

Ambachtsstraat 27
8263 AJ Kampen
tel. 038 3315020
fax 038 3320211

e-mail mateboer.kampen@wxs.nl

CIVIELE TECHNIEK b.v. BOUWb.v. MILIEUTECHNIEK b.v. ONTWIKKELING b.v.

Tevens vestigingen in Almere, Emmeloord, Lelystad



NUTSDEPARTEMENT KAMPEN
Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Opgericht 1791 - Heropgricht 1819

Uit het jaarverslag-1822 van de algemeen secretaris van de Maatschappij:
De moed van een Kamper jongen beloond.
Den 21sten van Wijnmaand 1821 valt een kind nabij de Broerbrug aldaar in het water.
Egbert van Beverwijk, een weeskind, verneemt dit nauwelijks, of hij springt ongeagt zijn
eigen zwak ligchaamsgestel het ongelukkige kind na en geniet het loon zijner edele
poging door de redding van het kind.
Tot erkentenis en aanmoediging besloten wij gaarne dezen menschlievenden wees eenen
gouden halven rijder uit te reiken.

Dat was in het verre verleden van 1821, maar Anno 1999 maakt het Nutsdepartement
nog steeds een levend onderdeel uit van de Kamper gemeenschap.
Het boek over ruim 200jaar Kamper Nutsdepartement, in 1997 verschenen onder de titel
'En nooit wordt hij van weldoen moe!', is voor f24,90 verkrijgbaar in de boekhandel en
bij het secretariaat van het departement.

Wilt u meer weten van het Nut en zijn activiteiten?
lnformatie wordt u gegeven door de departementssecretaris

mevr. M. van Kooten-Klapwijk, Lijsterbesstraat 8, 8266 AP te Kampen.

EN HOE FINANCIERT U ZO/N UITBREIDING?
Als u plannen heeft, weten wij hoe u die
financiert.
Financieren is niet bedelen om een gunst.
Financieren begint bij hct vertalen van uw
plannen in termen die de bank begrijpt.
Als uw plannen goed zijn, dan maken wij
het voorslel waar de bank geen nee tegen
kan zeggen. Bel eens met Berk en Veltman.

Het werk van Berk.

Ruitersveldweg 21a
8091 HR Wezep
Tel (038)3760250
Fax (038)3765979

ACCOUNTANTS EN BElASTINGADVISEURS BERK
& VELTMAN

De la Sablonierekade 18
8261 JR Kampen
Tel (038)3312513
Fax (038)3328304

U VINDT BERK IN: ALMELO AMERSFOORT AMSTIRDAM BOXTEL BREDA DEN BOSCH DEN HAAG GENT GOUDA HElMOND
HILVERSUM KAMPEN KATVVUK LEIDEN NOORDWljKERHOUT NlJMECEN UITHOORN UfRECHT ZAANDAM ZWOLLE



ledereen wil wei iets

Niet aileen voor chique kleding, maar ook
voor tal van buitensporten.

hamming

Gastoudercentrale NWO
Mr. Zigher ter Steghestraat 9

Postbus 155, 8330 AD Steenwijk
Telefonisch bereikbaar

tel. 0521 - 53 98 57
dagelijks van 9.00 - 10.00 uur.

Hoksbergen Mekelaardii

• Voor woningen,
bedrijven en agrarisch
• Bemiddeling bij

aan- en verkoop
• Taxaties voor
diverse doeleinden
• Financiering
• Advisering bij
pacht en erfpacht
• Advisering bij
onteigening e.d.

Gastoudercentrale NWO is een onderdeel van Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe I.and

038 - 3331043

~£)
~gastouder

centrale
noord west o v e r I j s s e l

kinderopvang

Makelaardij o/g

·n;;&4!J~~~~~~·················



Bouwbedrijf
Wensink en Prins B.V.
Industrieweg 11, Kampen
Postbus 133, 8260 AC Kampen
Telefoon 038 - 333 29 90
Fax 038 - 332 73 26

c::) Woning- en utiliteitsbouw
c::) Renovatie
c::) Restauratie
c::) Verbouw
c::) Onderhoud
c::) Machinale houtbewerking

IJ BOSBOEKEN
(SINDS 1883)

OUDESTRAAT 41-43,8261 CD KAMPEN
tel. 038-3322522

Lihris.UwComplete Boekhandel.

ruimte

sport- en rekreatiebad
ii 'De Steur'

Broedersingel 1 Kampen Telefoon 038 - 331 6884



planten, voo
dige namen, en
pen (zoals genad
Met honderden ill

755 bIz. gebonden
f 79,90

Meeuwenweg 15
8261 VZ Kampen

Postbus 75
8260 AB Kampen

Telefoon 038 - 3317622
Telefax 038 - 3326681

@

ACCOUNTANTS EN
BELASTINGADVISEURS



VERZEKERINGEN
PENSIOENEN
HYPOTHEKEN

Broederweg 37, 8261 GS Kampen
Telefoon 038 - 331 67 67

dochleronderneming van Braman Beheer bv

:::::: :~i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
•••••••••••••••.•••••••.•.••••••••••.••.•••••j

Tel. 038-3316333 Stoomstraat 9

Loodgieters - Electra - Centrale verwarming

Voor een goede prijs / specialisme / service / kwaliteit
tot ziens bi·: i' / t/

/1// t/ t/
/1 r t/ t/
r t/

computers & kantoorefflclency

Betonstraat 27-1 • Kampen. (038) 333 35 45~----------\;I@

~--------------------------



UW hoogteprobleem,
ONZE zorg.~
Telder Verhuur lost
al Uw hoogteproblemen op:
ladders, snelbouw rolsteigers,
hoogwerkers en bouwliften.

Uw adres voor informatie en vakkundig advies

13 Service+e aer Verhuur
Ambachtsstraat 9 - Kampen - tel. (038) 333 1070

Westerink
accountants

Klein genoeg
voor een

persoon/ijk contact,

groot genoeg
voor een

des k u n dig a d vie s.

Burgwal 26, Postbus 104, 8260 Kampen,
Tel. (038) 3313077, Fax (038) 3323107

DEB EST'E Z EKE R H E I D
Op het gebied van hypotheken, lijfrente-polissen,

brandverzekeringen, ziektekostenverzekeringen,
arbeidsongeschiktheid

verzekeri ngen,
pensioenopbouw,
autoverzekeringen

of WA-verzekering

en nog veel meer
zekerheid

op maat.
Voor informatie telefoon 038 - 331 66 66

,GvanrtZand&zonen
A~~U~ANilf COl ADYI~fU~~
~ H r ~ 0 iH f f ~ -~ Burgwall06Kampen



liEN REDENEN VOOR EEN BEZOEK AAN BOECKHUYS CAMPEN:
- Uitgelezenaanbod boeken, cd's en wenskaarten
- Verkoop van nieuwe en gebruikte boeken
- Eerlijk advies met kennis van zaken
- Eengoedeen vlotte bestelservice
- Uitstekendebereikbaarheldvoor fiets en auto
- Goedeparkeergelegenheidvoor de deur
- Relevanteactueletitels steeds voorradig
- Niet-goed-geld-terug-garantie
- Leestafelsaanwezig
- Wekelijks drie koopavonden

BOECKHUYS

~J
CAMPEN

IJSSELKADE37, 8261 AC KAMPEN, TELEFOON038 - 3322666
L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gasthuisstraat 12/ hoek Nieuwe Markt
8261 BS Kampen

Tel. (038) 333 21 24

Grand-Cafe Restaurant "De IJssel"
IJsselkade 59 - 8261 AH Kampen - Tel. (038) 332 1001

,I, , "'!'!'! '),

TIMMER' 8r_ VAN MEURS
ADVOCATEN EN PROCUREURS

O.A.

·FAMILIERECHT

·ARBEIDSRECHT

·HUURRECHT

·ONDERNEMINGSRECHT

·STRAFRECHT

·1NSOLVENTIERECHT

MR. C.W. TIMMER

MR. j.H. VAN MEURS

MR. MARTHE M.H. CEELEN



DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

FELIX-KAMPEN B. V.
038 - 3322922

• BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
• DAKISOLATIE
• EPDM-DAKSYSTEEM
• STALEN DAK- EN WANDBEPLATING
• LOOD-, KOPER- EN ZINKWERK

Voor nieuwbouw, onderhoud
en renovatie

Stoomstraat 7
Postbus 324 - 8260 AH Kampen

Telefoon 038 - 3322922
Fax 038 - 3324306

~//}IUA'lt

rqz)effi~

Broederstraat 23
8261 GN Kampen
Tel. 038-3319542

IJsseldijk 37 - 8266 AD Kampen - Telefoon 038-3317595 - Fax 038-3325216

BDUWBEDRIJf

[D~LBoarnarn
Betonstraat 9 Kampen. lelefoon 038 - 3330111

~ ~------------------------------------~


