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de IJssel te stoppen. Pas in het begin van de

19e eeuw werd het tij gekeerd met twee

lange strekdammen 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 voor-

spoed voorbij. De Republiek der Zeven

Verenigde Nederlanden raakte in oorlog met

de Engelsen, de Fransen en de bisschoppen

van Münster en Keulen. Kampen en Zwolle

gaven zich zonder slag of stoot over, waarna

de Fransen bezit namen van de stad. De inge-

kwartierde troepen zogen de stad uit, waar-

na het stadsbestuur in een wanhoopsoffen-

sief besloot de stad vrij te kopen. Dit lukte,

maar de stad bleef vernield, blut en ontred-

derd achter.

Kampen kon zichzelf evenwel redden door

het enorme grondbezit.

Er ontwikkelde zich tot 1850 een vrij klein-

schalige textielindustrie voor de lokale

markt. Later werd deze plek ingenomen

door de sigarenindustrie. De eerste twee

tabaksfabriekjes vestigden zich in 1813 en in

1826 kwam de eerste grote sigarenprodu-

cent, de uit Bremen afkomstige Johannes

Lehmkuhl. Rond 1880 werkte 40% van de

Kamper beroepsbevolking in de sigaren:

1400 sigarenmakers produceerden 1,5 mil-

joen sigaren per week (...). In 1921 maakte de

invoering van de strenge Wet op de
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De naam Kampen komt voor het eerst voor

in 1227, maar archeologische vondsten heb-

ben aangetoond dat er al rond 1150 houten

bebouwing was. Kampen maakte in de 12e

en 13e eeuw een enorme economische groei

door, waardoor de oorspronkelijke nederzet-

ting al snel een stedelijk karakter kreeg. De

gunstige ligging als zeehaven aan de IJssel,

langs de druk bevaren verbindingsroute tus-

sen Zuiderzee en Rijn, maakte van Kampen

een machtig handelscentrum. Tussen 1200

en 1500 ontwikkelde Kampen zich tot één

van de machtigste steden in Noordwest-

Europa, mede dankzij de Hanze, een ver-

bond van Noordeuropese handelssteden

onder leiding van Lübeck. Kampen werd

alleen 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 keizer-

lijke vrije Rijksstad, tooide zich in de 15e

eeuwmet het stadswapenmet de Habsburgse

keizerskroon. Maar in 1430 was het geleide-

lijke verval ingezet. De IJssel verzandde en

het economisch zwaartepunt verschoof naar

West-Nederland (Amsterdam). Kampen raak-

te geïsoleerd door oorlogsgeweld in het

achterland. De handel op de Oostzeegebie-

den, van essentiële waarde voor Kampen,

werd minder belangrijk. Kampen heeft

eeuwenlang geprobeerd de verzanding van

Algemeen
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Tabaksaccijnzen hier een einde aan. De eco-

nomische crisis van de jaren dertig, de

Tweede Wereldoorlog en de opkomst van de

sigaret als genotsmiddel deden de rest.

Kampen is 150 jaar lang een garnizoensstad

geweest met drie kazernes in de binnenstad

(Van Heutsz-, Vloeddijk- en Koornmarkt-

kazerne). Drieduizend militairen waren in

Kampen gelegerd. In het midden van de

jaren zeventig besloot defensie de in

Kampen gelegerde onderdelen over te plaat-

sen en de kazernes te sluiten. Vanaf 1980

werd hun plaats grotendeels ingenomen

door studenten, nadat het de gemeente

gelukt was een aantal christelijke HBO-oplei-

dingen naar Kampen toe te trekken. Tussen

1980 en 1989 bloeide Kampen op als studen-

tenstad waar duizenden jongeren hun oplei-

ding kregen. De sociale academie en de jour-

nalistenschool vertrokken in 1987 en 1989

naar de Campus van Hogeschool Windes-

heim in Zwolle en het aantal studenten op

de resterende opleidingen nam af. Kampen

kent nu nog zo’n duizend studenten.

Kampen is tegenwoordig een middelgrote

stadsgemeente in Nederland met ruim

31.000 inwoners op 8200 hectare. Na Zwolle

is Kampen de grootste gemeente in Noord-

west-Overijssel. Verschillende voorzieningen

staan voor een gemeente van deze omvang

op een bijzonder hoog niveau, zoals bijvoor-

beeld het winkelaanbod, lager en middel-

baar onderwijs, ouderenhuisvesting en

sportaccommodaties. Kampen kent een zeer

actief en gevarieerd verenigingsleven, zowel

sportief als cultureel. Een kleine veertig

geloofsgemeenschappen van zeer uiteenlo-

pende aard, verdeeld over bijna dertig gods-

huizen, 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

arbeidsplaatsen en dit aantal stijgt licht.

Enkele grote bedrijven in Kampen zijn: kof-

fiebranderij Décaf (Douwe Egberts), melk-

poederproducent Nutricia, MBI Beton,

Betonson, Van Dijk’s Boekhuis, scheepswerf

Peters, drukkerij Borrias, 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 leeszaal, een rijk gemeente-archief en

het Frans Walkate Archief. Dit is een parti-

culier archief in beheer van de SNS-bank,

waarin onder andere een uniek foto-over-

zicht van Kampen rond 1900 is opgenomen.

Door de aanwezigheid van een kunstacade-

mie, verschillende galeries en expositie-

ruimtes komt de liefhebber van (hedendaag-

se) 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.

Gemeente Kampen
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Bevolking

1980 1990 1992 1994 1996 1998

Geboren mannelijk 237 246 217 200 215 200
vrouwelijk 207 216 247 200 195 209

totaal 444 472 464 400 410 409

Overleden mannelijk 120 134 143 168 139 155
vrouwelijk 105 158 140 155 170 156

totaal 225 292 283 323 309 311

Inwoners mannelijk 14.990 15.965 15.916 15.936 15.889 15.760
vrouwelijk 15.572 16.714 16.727 16.614 16.509 16.428

totaal 30.562 32.679 32.643 32.550 32.398 32.188

Volkshuisvesting (Het aantal woningen in Kampen bedraagt per 1-1-1999: 13456

01-’96 0 01-’97 0 01-’98 0 01-’99

Binnenstad 2.562 10 2.572 2.572 16 2.588
Brunnepe 1.191 1.191 1.191 1.191
Oranjewijk 618 25 643 643 643
Hanzewijk 1.207 1.207 1.207 102 1309
Zuid 967 967 967 16 983
Flevowijk 1.782 1.782 1.782 16 1.798
Industriewijk 195 3 198 3 201 3 204
Zuid-Bovenbroek 482 482 482 482
Cellesbroek 2.787 2.787 2.787 2.787
Hagenbroek 745 745 745 745
De Maten 102 202 304 15 319 180 499
Buitengebied 55 1 56 56 2 58
Buitengebied 25 25 25 25
Kampereiland 118 118 118 118
Mandjeswaard 26 26 26 26

Totalen 12.862 241 13.103 18 13.121 335 13.456

Statistische gegevens over KampenKampen in cijfers

De verhouding koop-huur is ongeveer 52% - 48%. Bijna driekwart van de huurwoningen is in
eigendom bij de woningcorporaties, de overige woningen worden verhuurd door particulieren.
Ongeveer 70% van de totale woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen in diverse prijs-
klassen; de overige 30% betreft appartementen en flats.
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BEGROTE LASTEN 1999 117,1 mln.

bestuursorganen en -ondersteuning 4,7 mln.

infrastructuur en vervoer 8,1 mln.

cultuur en recreatie 19,1 mln.

-bibliotheek 1,8 mln.

-culturele vorming 3,1 mln.

-sport 5,4 mln.

-kunst 2,2 mln.

-oudheidkunde en musea 1,9 mln.

-openbaar groen/recreatieve voorzieningen 4,7 mln.

economische zaken 2,1 mln.

onderwijs 12,9 mln.

volksgezondheid & milieu 13,6 mln.

-volksgezondheid 0,7 mln.

-afvalverwijdering en -verwerking 8,0 mln.

-riolering en waterzuivering 2,4 mln.

-milieubeheer 1,7 mln.

-begraafplaatsen 0,8 mln.

maatschappelijke zorg 35,6 mln.

-sociale voorzieningen 28,8 mln.

-maatschappelijke zorg 6,8 mln.

algemene lasten 9,5 mln.

volkshuisvesting en r.o. 9,8 mln.

-ruimtelijke ordening 1,2 mln.

-stadsvernieuwing 6,6 mln.

-volkshuisvesting 2,0 mln.

brandweer en beschermende maatregelen 1,7 mln.
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BEGROTE BATEN 1999 117,1 mln.

rijk 73,9 mln.

-algemene uitkering 46,5 mln.

-onderwijs 5,4 mln.

-stadsbrug 0,1 mln.

-sociale voorzieningen 19,1 mln.

-stadsvernieuwing 2,5 mln.

-volkshuisvesting 0,3 mln.

belastingen 7,2 mln.

-onroerende zaakbelastingen 6,8 mln.

-hondenbelasting 0,2 mln.

-precariorechten 0,2 mln.

retributies 12,4 mln.

-leges algemeen 0,4 mln.

-parkeergelden 0,5 mln.

-haven- en kadegelden 0,3 mln.

-jacht- en visrechten 0,1 mln.

-lesgelden muziekschool 0,5 mln.

-rioolrechten 2,4 mln.

-begrafenisrechten 0,4 mln.

-leges bouwvergunningen 0,7 mln.

-marktgelden 0,1 mln.

-afvalstoffenheffing 6,0 mln.

-reinigingsrechten 0,6 mln.

-storten afval door derden 0,4 mln.

overige ontvangsten 23,6 mln.

-huren en pachten 6,8 mln.

-rente 9,0 mln.

-reserves 4,3 mln.

-overige goederen en diensten 0,7 mln.

-overige inkomensoverdrachten 2,8 mln.
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Samenstelling gemeenteraad 1998-2001

(Mogelijke datum van mogelijke Herindeling)

CDA

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

FV dhr. E.H.H. Schelhaas, 2e Ebbingestraat 6,

8261 VV Kampen, tel. 3325162

RPF

W dhr. H. Keppel, Lisdodde 3,

8265 EZ Kampen, tel. 3332285

FV dhr. W. Hartman, Ganzebloem 18,

8265 MA Kampen, tel. 3324195

dhr. G. de Vries, Veenmos 8,

8265 HZ Kampen, tel. 3326367

PVDA

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

8265 HB Kampen, tel. 3321211

FV dhr. D. Beverwijk, IJsselkade 92,

8261 AJ Kampen, tel. 3330336

dhr. H. de Goede, Ooievaarstraat 27,

8262 AM Kampen, tel. 3317148

KAMPEN ALERT

W dhr. A. Koffeman, Constructieweg 27,

8263 BA Kampen, tel. 3312188

FV dhr. A. Plender, Rondweg 145,

8262 GS Kampen, tel. 3327739

D’66

FV dhr. J. Elhorst, IJsselkade 42,

8261 AE Kampen, tel. 3322358

GROEN LINKS

FV dhr. E.P.A.W. Prick, Krabbescheer

60, 8265 JE Kampen, tel. 3319447

dhr. P.J. Ashouwer, Groenestraat 32,

8261 VH Kampen, tel. 33218

SGP

FV dhr. drs. G.J. Bakker, Winde 65,

8265 EG Kampen, tel. 3325080

dhr. A. Juffer, Populierenstraat 14,

8266 BK Kampen, tel. 3312984

VVD

FV dhr. B.W. Regelmeijer,

Zilverschoon 104, 8265 HC

Kampen, tel. 3316942

dhr. L. Bomhof, Constructieweg

29, 8263 BA Kampen, tel. 3313525

Verontruste Burgers

FV mw. H. Woning, Marktsteeg 3,

8261 AK Kampen, tel. 3319131

dhr. F.J. Strikkers, Sterrekroos 129,

8265 LS Kampen, tel. 3312777

GPV

FV dhr. drs. R. de Boer, Watermunt 3,

8265 EL Kampen, tel. 3316798

W = wethouder

FV = fraktievoorzitter

Gemeente Kampen

Gemeentebestuur

Zetelverdeling gemeenteraad Kampen

1986 1990 1994 1998

CDA 8 5 4 5
PVDA 7 4 3 3
VVD 2 2 2 2
RPF 3 4 4 3
SGP 1 1 2 2
D’66 - 2 3 1
GPV 1 1 1 1
PPR-PSP 1
KAMPEN ALERT 3 2 2
GROEN LINKS 1 2 2
ONAFHANKELIJK 1
VB 2
Totaal 23 23 23 23
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ADRESSEN BURGERLEDEN COMMISSIES

Adressen burgerleden commissies zijn

verkrijgbaar bij Bureau communicatie.

Burgemeester

mr. H. Sybesma, De Woudhorne 89,

9101 NT Dokkum

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 één van de

wethouders wil spreken, moet vooraf een

afspraak maken met de secretaresse,

telefoonnummer 3392999.

Burgemeester H. Sybesma

- Algemene bestuurszaken en coördinatie

- Openbare orde en veiligheid

- Coördinatie 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

- Coördinatie bejaardenwerk, gehandi-

captenbeleid en gezondheidszorg

Gemeente Kampen
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Wethouder H. Keppel

- Welzijn en sociale aangelegenheden

- Sociale vernieuwing

(coördinerend portefeuillehouder)

- Arbeidsvoorzieningenbeleid

- Onderwijs

- Coördinatie woonwagenbeleid

- Coördinatie jongerenbeleid

Wethouder A. Koffeman

- Financiën

- Personeelszaken, organisatie en

informatiebeleid

- Toerisme en recreatie

(inclusief zwembad)

VERGADERINGEN VAN DE

GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad komt één keer in de vier

weken - als regel op de derde donderdag van

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 notulen. Bij Bureau Communicatie,

Oudestraat 133, en bij de Openbare Biblio-

theek, Kennedylaan 4 liggen de raadsstuk-

ken voor iedereen ter inzage. Via Omroep

IJsselmond kunt u de raadsvergaderingen

live volgen.

Commissievergaderingen

De commissievergaderingen worden op de

dinsdag, woensdag en donderdag van de laat-

ste en eerste volle week van de maand gehou-

den, aanvangstijd 19.30 uur.

In de laatste week van de maand worden de

volgende commissievergaderingen gehouden:

dinsdag: commissie ruimtelijke

ordening, volkshuisvesting en

verkeer

woensdag: commissie algemene

bestuurszaken

donderdag: commissie beheer en milieu

In de eerste week van de maand:

dinsdag: commissie sport en welzijn

woensdag: commissie onderwijs en

cultuur

donderdag: commissie middelen

Als bij zon- en feestdagen niet kan worden

Gemeente Kampen
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vergaderd, wordt voor alle commissieverga-

deringen de eerste en eventueel de tweede

maandag van de maand aangewezen.

De vergaderingen van de raadscommissies

zijn over het algemeen openbaar. De bezoe-

kers die dat willen, kunnen vóór de behan-

deling van de agenda het woord voeren over

de agendapunten die aan de orde komen. Bij

de rondvraag kunnen vragen gesteld wor-

den. De agenda van een commissievergade-

ring wordt in de week voorafgaande aan de

vergadering in de gemeentelijke informatie-

pagina in weekblad “De Brug” gepubliceerd.

Ook liggen deze stukken bij de afdeling

Voorlichting, Oudestraat 133 en de Openbare

Bibliotheek, Kennedylaan 4 ter inzage. Het is

mogelijk een abonnement te nemen op de

agenda en notulen van de openbare com-

missies.

De lijst met leden van de commissies en

adviesorganen zijn verkrijgbaar bij Bureau

communicatie. De gemeente Kampen kent

de volgende commissies en adviesorganen:

Commissie algemene bestuurszaken:

Voorzitter: H. Sybesma

Vice-voorzitter: J.T.M. Piederiet

E.H.H. Schelhaas (CDA)

W. Hartman (RPF)

H. de Goede (PvdA)

B.W. Regelmeijer (VVD)

A. Plender (Kampen Alert)

E.P.A.W. Prick (Groen Links)

G.J. Bakker (SGP)

mw. H. Woning (Verontruste Burgers)

R. de Boer (GPV)

J. Elhorst (D’66)

Commissie beheer en milieu:

Voorzitter: H. Breman

Vice-voorzitter: J.T.M. Piederiet

C.G. van der Zaag (CDA)

G. de Vries (RPF)

D. Beverwijk (PvdA)

L. Bomhof (VVD)

A. Plender (Kampen Alert)

D.J.D. Kroeze (Groen Links)

A. Juffer (SGP)

mw. H.Woning (Verontruste Burgers)

R. de Boer (GPV)

J. Elhorst (D’66)

Commissie ruimtelijke ordening,

volkshuisvesting en verkeer:

Voorzitter: J.T.M. Piederiet

Vice-voorzitter: H. Breman

C.H. Adema (CDA)

W. Hartman (RPF)

H. de Goede (PvdA)

L. Bomhof (VVD)

A. Plender (Kampen Alert)

E.P.A.W. Prick (Groen Links)

J. Kattenberg (SGP)*

F.J. Strikkers (Verontruste Burgers)

R. de Boer (GPV)

J. Elhorst (D’66)

Commissie middelen:

Voorzitter: A. Koffeman

Vice-voorzitter: H. Breman

E.H.H. Schelhaas (CDA)

H. van der Maten (RPF)*

H. de Goede (PvdA)

Gemeente Kampen
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B.W. Regelmeijer (VVD)

G.A.M. Wiggers (Kampen Alert)*

E.P.A.W. Prick (Groen Links)

A. Juffer (SGP)

F.J. Strikkers (Verontruste Burgers)

R. de Boer (GPV)

A. Hofman (D’66)*

Commissie Sport en Welzijn:

Voorzitter: H. Keppel

Vice-voorzitter: H. Breman

mw. J. Jens-Rozendal (CDA)

G. de Vries (RPF)

D. Beverwijk (PvdA)

O. Bahadir (VVD)*

A. Plender (Kampen Alert)*

P.J. Ashouwer (Groen Links)

A. Juffer (SGP)

F.J. Strikkers (Verontruste Burgers)

G. Willems(GPV)*

A. Hofman (D’66)*

Twee burgerleden namens de Kamper

Sportraad

G.J. van den Berg

T. de Man

Commissie onderwijs en cultuur:

Voorzitter: H. Keppel

Vice-voorzitter: H. Sybesma

mw. J. Jens-Rozendal (CDA)

H.van der Maten (RPF)*

D. Beverwijk (PvdA)

B.W. Regelmeijer (VVD)

G.A.M. Wiggers (Kampen Alert)*

E.P.A.W. Prick (Groen Links)

G.J. Bakker (SGP)

mw. H. Woning (Verontruste Burgers)

G. Willems (GPV)

J. Elhorst (D’66)

P.J. Ashouwer (Groen Links)

Twee burgerleden:

C.J. Hardeman

J.H.R. van de Noort

Commissie voor bezwaar-

en beroepschriften:

Voorzitter: de heer N.H. Melman

(beide kamers)

Leden:

vacature

de heer A. Juffer (algemene kamer)

de heer ing. L. Bomhof (idem)

de heer J.A. de Vos (idem)

de heer drs. T.B. Juk (kamer sociale zaken)

mevrouw P.T. Shafei-Sabet-Gerritsen

(kamer sociale zaken)

Voorzitter: N.H. Melman

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 (CDA)

* Lijstopvolger/permanente plaatsver-

vanger in maximaal 2 raadscommissies

Ereburger van Kampen is dhr. prof. dr.

W. Kolff.

Gouden erepenning, wegens grote verdien-

sten voor de stad Kampen, is toegekend aan:

Gemeente Kampen

Ereburgerschap en
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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

dhr. H. van Ulsen

Kampen heeft de volgende partnersteden:

Soest in Duitsland

Pápa in Hongarije

Eilat in Israël

Meer informatie over deze steden en de

mogelijkheden tot uitwisselingen kunt u

verkrijgen bij mevr. D. Burgers tel: 3392711.

Belast met de organisatie van de jaarlijkse

4-mei herdenking. Leden: J. Winters (voor-

zitter), mr. O. Pol, W. Beelen, J. de Groot,

J. Konijn, mw. D. Burgers (contactpersoon -

contactadres: Gemeente Kampen, Kabinet,

tel. 3392711).

CDA - Afd. Kampen

R. van Dijk, voorz.; R.A. Töller, Marinus

Postlaan 63/65, 8264 DL,

tel. 3322108, secr.; H. Gosker, 2e secr.,

Dravik 29, 8265 EW, tel. 3322132;

D. ten Hove, penningm.; G. v.d. Linde,

J.P. Tuin, P. Wiekeraad, F. Helleman.

Voorlopig bestuur Kampen/IJsselmuiden:

B.A. Endedijk, voorz.; J. de Groot, 2e voorz.;

mw. W. Pieffers, secr.; H. Gosker, 2e secr.;

D. ten Hove, penningm.

CDA - Vrouwenberaad,

Afd. Kampen/-IJsselmuiden

mw. A. Prins-Dekker, voorz.; mw. H. Palland-

Holtland, Ringmus 2, 8271 HE IJsselmuiden,

tel. 3315211, secretariaat;

mw. M. Schutte-Boeve, penningm.

CDJA - Afd. Kampen/IJsselmuiden

Mw. C. Nies-Knol, voorz.; mw. H. Palland-

Holtland, Ringmus 2, 8271 HE IJsselmuiden,

tel. 3315211, secr.; W. van Dijk, penningm.

Partij van de Arbeid - Afd. Kampen

Th.J. van Amersfoort, voorz.; L. Meijer secr.,

Burgwalstraat 17, 8261 HJ; W. Bruil, pen-

ningm.; A.G. van der Meijden, H. Strengers.

Reformatorische Politieke Federatie,

R.P.F. - Afd. Kampen

A. Hup, voorz.; mw M. Schutte-Brouwer,

Brinkweg 4, 8267 AV, tel. 3388312,

Gemeente Kampen
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secr.; dhr. G.J. Fixe, penningm., tel. 3315049;

mw. E.A. Hermans-Roth, H.J. Sollie,

E. Beldman, N. Pikkert, C.J.J. Wendt.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie -

Afd. Kampen/IJsselmuiden

D. van der Meer, voorzitter; I. Carsouw, vice-

voorz.; A. Weever, secretaris, Dorpsweg 64,

8271 BN IJsselmuiden, tel. 3329537;

G.D. van Enk, 2e secretaris; J.E. Lans, pen-

ningm.; mw E.A. van den Brink,

C.D. Hartog, J.W. Holtland, F.J. van der

Woude.

Staatk. Geref. Partij - Afd. Kampen

Kiesver. “Tot de Wet en tot de Getuigenis”

voorzitter J.J. Hoepel; E. Palland, secr.,

Apeldoornsestraat 14, 8266 AL, tel. 3320874;

L.A. Sinke, penningm.; J. Gerritsen,

K.D. Kasper, A. den Uijl, J. van Vliet.

Gereformeerd Politieke Vereniging

H.R. Schaafsma, voorz.; K. Mooibroek, pen-

ningm.; mw G. Jonker - Knegt, secr., Colijn

de Nolestraat 3, 8266 DX; mw D. Dorgelo;

R. Boddeüs.

Groen Links Kampen

Teun van Bruggen, Herensmitsteeg 3,

tel 3324738 voorz.; vacature, secretaris;

Henk Likkel, penningm.

Politieke Partij Verontruste Burgers

G.B.J. Bosman, voorz.; dhr. F.J. Strikkers,

Sterrekroos 129, 8265 LS Kampen,

tel. 3312777, secretaris; J. Meier, penningm.;

E-mail adres: ppvb@dds.nl;

Internetadres: www.kampen.org/ppvb.

Democraten ‘66 - Afd.

Kampen/IJsselmuiden

mw. M.F. Wichard-den Boggende, voorz.;

C.D. van Veen, Winde 105, 8265 EK,

tel. 3316061, secr.; A. Hofman, penningm.;

E-mailadres: wichard@capitolonline.nl.

Kampen Alert

W. Hup, voorz; G.A.M. Wiggers,

Toon Slurinkhof 56, 8264 DD,

tel. 3325287; secretaris; Mw. Z. Koffeman,

penningm.

Socialistische Partij -Afd. Kampen i.o.

A.J. Vinke, Apeldoornsestraat 17, 8266 AJ

Kampen, tel. 3320811; R. van der Weij.

Bezoekadres: Oudestraat 133, 8261 CK

Telefoon: 038-3392999

Fax: 038-3326849

Postadres: Postbus 5009, 8260 GA Kampen

E-mail adres: kampen@kampen.nl

Internetadres: www.kampen.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag van

8.30 - 12.30 uur, 13.30 - 17.00 uur.

Betalingsverkeer: Postgiro 851771,

Bankrekening BNG Den Haag 28.50.04.409

BUREAU COMMUNICATIE

GEMEENTE KAMPEN

Stadhuis, Oudestraat 133

Telefoon: 3392995

Gemeente Kampen

Gemeentehuis



172

Oudestraat 164

8261 CZ Kampen

Telefoon: 038-3334146

Fax: 038-3334294

E-mail: ijsselsterk@kampen.nl

Openingstijden:

maandag van 9.00 - 13.00 en van

13.30 - 17.00 uur

dinsdag van 13.30 - 17.00 uur

woensdag van 9.00 - 13.00 uur en van

13.30 - 17.00 uur

donderdag van 9.00 - 13.00 uur en van

13.30 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 13.00 uur en van

13.30 - 20.30 uur

zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

Sector bestuur

Bezoekadres: Oudestraat 133

Sectordirecteur L. Bezemer a.i.

Afdelingen:

- algemene en bestuurlijke zaken

Oudestraat 133

hoofd: P.J.N. van de Geyn

- financiën

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 Veen

- welzijnszaken

Meeuwenplein 5

hoofd: F. Dijkstra

- sectorbureau

Vloeddijk 79

hoofd: J. Breukelman

Sector stadsontwikkeling

Bezoekadres: Buiten Nieuwstraat 2

Sectordirecteur J.H. Scherpenkate

Afdelingen:

- ruimtelijke ordening

Buiten Nieuwstraat 2

hoofd: vacature

Gemeente Kampen
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- 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: P. Louwers

- sport en accommodaties

Buiten Nieuwstraat 2

hoofd: vacature

- sectorbureau

Buiten Nieuwstraat 2

hoofd: J.C. ten Klooster

Afspraken via de balie

Adres: Vloeddijk 79,

Telefoon: 3392900,

Openingstijden balie: alle 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) uitkerin-

gen als u onvoldoende eigen inkomen en/of

vermogen heeft om in de noodzakelijke

kosten van het bestaan te kunnen voorzien;

b. uw aanvragen voor incidentele of bijzon-

dere 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 (minimabe-

leid).

Wanneer u een uitkering hebt van sociale

zaken, kunt u voor hulp in aanmerking

komen wanneer de problemen direct ver-

band houden met uw financiële situatie.

Uw aanvragen voor een lening bij de

Stadsbank Zwolle (volkskredietbank), even-

tueel in combinatie met schuldsanering,

lopen via de afdeling sociale zaken.

Verbetering arbeidsmarktpositie 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

reïntegratietraject van de afdeling sociale

zaken; het Samenwerkingsverband Kamper-

muiden. Hierin werken de gemeenten

Kampen, IJsselmuiden en Genemuiden en

het arbeidsbureau samen.

Het doel van het Samenwerkingsverband is

ommensen die zelfstandig geen plaats op de

arbeidsmarkt kunnen vinden, via individue-

le begeleiding en de methode van Individu-

Gemeente Kampen
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ele Trajectbegeleiding naar betaald werk,

sociale activering of inburgering toe te lei-

den. Het Samenwerkingsverband maakt daar-

bij gebruik van de volgende regelingen.

De WIW: De Wet Inschakeling Werkzoek-

enden biedt mensen die langer dan 1 jaar

werkloos zijn de mogelijkheid om 2 jaar wer-

kervaring op te doen. Voor jongeren tot 23

jaar geldt een sluitende aanpak.

De WEP: Werkgevers die een langdurig

werkloze werknemer in dienst nemen

komen in aanmerking voor een loonsubsidie.

Deze loonsubsidie kan via het Samenwer-

kingsverband worden aangevraagd.

De in- en doorstroombanen. (In de volks-

mond ook wel Melkertbanen genoemd) In-

en doorstroombanen zijn volledig gesubsidi-

eerde banen. Instellingen en organisaties die

belangstelling hebben voor een medewerker

kunnen hiertoe een verzoek doen bij het

Samenwerkingsverband. Mensen die langer

dan 1 jaar werkloos zijn en een uitkering

hebben van de afdeling Sociale Zaken, kun-

nen in aanmerking komen voor een in- en

doorstroombaan.

De WIN: De Wet Inburgering Nieuwkomers

biedt mensen van buiten de Europese

Gemeenschap de mogelijkheid om ‘in te bur-

geren’. Aan de WIN nemen zowel vluchtelin-

gen als gezinshervormers deel. In eerste

instantie krijgen deze mensen intensief taal-

onderwijs. Daarna wordt hen via scholing,

Individuele Traject Begeleiding, werkerva-

ring en bemiddeling ondersteuning geboden

bij het vinden van werk. Nieuwkomers zijn

verplicht om aan het inburgeringsprogram-

ma mee te werken.

De REA: De Wet Reïntegratie Arbeidsgehan-

dicapten biedt werkgevers een loonsubsidie

bij indienstname van een arbeidsgehandi-

capte. Aanvragen voor een dergelijke subsi-

die kunnen bij het Samenwerkingsverband

worden ingediend. Daarnaast biedt de wet

REA aan arbeidsgehandicapten de mogelijk-

heid om de afstand die zij hebben tot de

arbeidsmarkt te verkleinen door middel van

Individuele Traject Begeleiding, scholing,

training en werkervaring.

De ITB: Het doel van de Individuele Traject

Begeleiding is om de afstand tot de arbeids-

markt van uitkeringsgerechtigden te verklei-

nen door middel van begeleiding, scholing,

training en werkervaring. Dit traject wordt

met behoud van uitkering en met een

onkostenvergoeding gevolgd.

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

alleenstaande ouders. Alleenstaande en uit-

keringsgerechtigde ouders die een traject in

de richting van de arbeidsmarkt volgen kun-

nen in aanmerking komen voor kinderop-

vang.

Samenwerkingsverband ‘Kampermuiden’,

adres: Meeuwenplein 5. Postadres: Postbus

5009, 8260 GA Kampen, tel: 038-3392870

Fraudepreventie en fraudebestrijding

De afdeling controleert of lopende uitkerin-

gen nog steeds rechtmatig zijn. Voor de

opsporing van misbruik van bijstandsuitke-

ringen heeft de afdeling sociale zaken een

onderdeel sociale recherche. De sociale

recherche werkt voor de gemeenten Kampen,

Dronten en IJsselmuiden en houdt kantoor

aan Vloeddijk 79.

Gemeente Kampen
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Bewijs 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 voor rechtshulp tegen een

lager tarief in aanmerking komt, gebeurt

niet door de afdeling sociale zaken, maar

door de advocaat of het Bureau voor rechts-

hulp.

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 minimum-

inkomen. In de commissie zitten de wethou-

der van sociale zaken (voorzitter), drie leden

van de raadscommissie sport, welzijn en toe-

risme en vertegenwoordigers van het plat-

form “Arme Kant van Kampen”.

Informatie sociale zaken op de radio

Op Omroep IJsselmond (uitzending via 106,4

MHz en op de kabel via 104,5 MHz) is een

radiorubriek “sociale zaken”. Deze informa-

tie wordt elke maandag om ± 16.30 uur uit-

gezonden in het programma “Oud en

nieuws”, van 16.00 tot 17.00 uur, dat speciaal

voor ouderen bedoeld is, en ook éénmaal in

de twee weken in het column-programma,

op donderdag, van 16.00 tot 17.00 uur.

De inhoud van het wekelijkse column-pro-

gramma en informatie over alle radiopro-

gramma’s van Omroep IJsselmond staat op

teletekst van TV Oost, pagina 282.

Wie, waar en wanneer?

Wie?

Bij het Zorgloket Kampen kunt u terecht

voor informatie over en aanmelding voor

vele soorten van hulpverlening. Het Zorg-

loket werkt samen met instellingen op het

terrein van gezondheidszorg en welzijn, bij-

voorbeeld de instelling voor thuiszorg, ver-

pleeg- en verzorgingstehuizen en woning-

bouwcorporaties.

U kunt er terecht met vragen over: senioren-

woningen, interne opname, dagopvang,

Tafeltje-dek-je, alarmering, thuiszorg, man-

telzorg, woningaanpassingen en vervoers-

voorzieningen voor gehandicapten (WVG),

een scootmobiel, rolstoel en invalidenpar-

keerkaart.

Waar?

Adres: Meeuwenplein 5, tel. 33 72 255.

Centraal gelegen en er is ruim 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 en tele-

fonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur en

van 13.30 tot 16.00 uur.

De WVG-medewerksters kunt u alleen bellen

tijdens het telefonisch spreekuur, tussen

11.00 en 12.00 uur.

Gemeente Kampen

Zorgloket Kampen



176

Contactgroep Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg waarbij familie en

vrienden voor een zieke of hulpbehoevende

zorgen. De leden van de Contactgroep

Mantelzorg helpen mantelzorgers bij het

oplossen van problemen. Zij bemiddelen,

verwijzen door en proberen een klankbord

te zijn voor de mantelzorger. De contact-

groep houdt zich bezig met individuele en

collectieve belangenbehartiging, bijv. in de

vorm van voorlichting en themabijeenkom-

sten.

Gezondheidswijzer

Gezondheidswijzer IJssel-Zwartewater loca-

tie Kampen is een informatiecentrum over

gezondheid en gezondheidszorg.

De gezondheidswijzer beschikt over folders

en brochures, tijdschriftartikelen, boeken en

naslagwerken, overzichten van cursussen,

adressenbestanden van patiëntenverenigin-

gen en zelfhulpgroepen en informatie aan-

gaande diensten van diverse organisaties.

De medewerkers van de Gezondheidswijzer

verstrekken informatie, doch geven géén

medische adviezen.

Openingstijden:

op werkdagen van 13.00 - 16.30 uur.

Bezoekadres: Meeuwenplein 5, Kampen

(binnen de accommodatie van het zorg-

loket). Tel. 038-3312233.

Afdeling Financiën

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 belas-

tingen en financiële administratie, beta-

lings- en invorderingsverkeer, kwijtschel-

ding belastingen 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 volgt:

- Aanslag eigenaar: f 100.000,- : f 5000,- (lan-

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 aangesla-

gen voor f 172,-* + f 137,-* = f 309,-*

Is de gebruiker alleen huurder van het

pand, dan zal hij worden aangeslagen voor

f 137,-*. (*de tarieven voor 2000 waren nog

niet bekend bij het ter perse gaan).

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. Wel 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 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
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opgelegd 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 één en de zelfde

waarde als uitgangspunt te nemen.

In februari 1997 heeft daarom iedere belas-

tingplichtige een zogenaamde WOZ-beschik-

king ontvangen. Bij een verhuizing of bij ver-

koop van een woning kan de nieuwe bewo-

ner c.q. eigenaar vragen om een nieuwe

beschikking. Hierop is onder meer de

waarde van zijn of 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.

Alleen als er bijvoorbeeld sprake is geweest

van een verbouwing of van sloop zal de

waarde kunnen afwijken.

De taxatiewaarde zoals vermeld op de WOZ-

beschikking wordt niet meer alleen 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 aanmer-

king te komen voor kwijtschelding van de

onroerende zaakbelasting, de afvalstoffen-

heffing, de rioolrechten en de hondenbe-

lasting (alleen 1e hond). Kwijtschelding

moet binnen 2 maand na dagtekening van

de aanslag worden aangevraagd bij de

gemeente Kampen, afdeling Financiën.

Hiervoor zijn speciale formulieren te verkrij-

gen. Het Rijk heeft een aantal normen vast-

gesteld waaraan uw verzoek wordt getoetst.

Vooral 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 Financiën,

Vispoort 1, 8261 CK, tel. 3392742.

Tarieven

(De tarieven waren nog niet definitief bekend

bij het ter perse gaan)

Onroerende zaakbelasting: gebruiker f 6,89,

eigenaar f 8,61

Afvalstoffenheffing: nog nader te bepalen

i.v.m. invoering Diftar

Rioolrechten: f 175,00

Hondenbelasting: 1e hond f 85,80

2e hond f 171,60

3e hond f 257,40

elke volgende hond f 85,80
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Afdeling Burgerzaken

IJsselkade 55

8261 AG Kampen

Telefoon: 038-3393999

Fax: 038-3325347

Hoofd: De heer J.M. van Veen

(interim tot 1 april 2000)

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en

13.30 - 16.00 uur

Avondopenstelling:

woensdag tot 19.00 uur

De afdeling Burgerzaken beheert de gemeen-

telijke basisadministratie personen (het voor-

malige bevolkingsregister) en de registers

van de burgerlijke stand van de gemeente

Kampen.

De afdeling verstrekt diverse documenten

als bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen,

afschriften uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie, maakt akten van geboorte, overlij-

den, huwelijk en partnerschapsregistratie

op en verstrekt persoonsinformatie aan over-

heidsinstanties, afnemers en derden.

Verder is de afdeling onder meer verantwoor-

delijk voor de organisatie van verkiezingen,

straatnaamgeving en huisnummering en

het behandelen van naturalisatieverzoeken

en verzoeken om naamswijziging.

Een aantal onderwerpen wordt hieronder

nader beschreven. Over het algemeen geldt

dat u zich moet kunnen legitimeren. De

tarieven die vermeld staan zijn de tarieven

van 1999. De tarieven die voor 2000 gelden

kunnen hiervan afwijken.

Geboorte.

De aangifte van geboorte dient binnen drie

dagen na de dag van geboorte te worden

gedaan bij de burgerlijke stand van de

gemeente van geboorte. Deze termijn wordt

zonodig zoveel verlengd dat daarin tenmin-

ste twee dagen voorkomen die niet een zater-

dag, zondag of algemeen erkende feestdag

zijn. De aangifte kan worden gedaan door de

moeder, de vader en door ieder die bij het ter

wereld komen van het kind tegenwoordig is

geweest.

Overlijden.

De aangifte van overlijden moet worden

gedaan bij de burgerlijke stand van de

gemeente waar het overlijden heeft plaats-

gevonden. De uitvaartverzorger regelt in het

algemeen de aangifte. Begraving of verbran-

ding geschiedt in de regel niet eerder dan 36

uur na het overlijden en uiterlijk op de vijf-

de dag na die van het overlijden.

Huwelijk en partnerschapsregistratie.

Trouwen of uw partnerschap laten registre-

ren kunt u in de gemeente van uw keuze.

Deze keuze dient u echter wel te laten vast-

leggen bij de huwelijksaangifte of de aangif-

te van geregistreerd partnerschap die u

moet doen in de gemeente waar in ieder

geval één van beiden is ingeschreven. De

aangifte kan worden gedaan vanaf één jaar

tot uiterlijk veertien dagen voor de voltrek-

king van het huwelijk of de registratie van

het partnerschap.

Voor informatie over huwelijk en partner-
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schapsregistratie, de aangifte hiervan, de

benodigde stukken en het vastleggen van

een datum kunt u het beste ruim van te

voren contact opnemen met de afdeling

Burgerzaken.

De kosten voor het trouwen of de partner-

schapsregistratie zijn afhankelijk van tijd-

stip en locatie (de prijzen voor 2000 waren

bij het ter perse gaan nog niet bekend):

maandagochtend t/m vrijdagochtend f 210,-

maandagmiddag t/m donderdagmiddag

f 260,-

vrijdagmiddag f 435,-

zaterdagochtend f 595,-

zaterdagmiddag f 895,-

Voor voltrekking of registratie in de monu-

mentale Schepenzaal geldt een toeslag van

f 285,-.

Op woensdag tussen 09.00 - 10.30 uur en tus-

sen 13.30 - 15.00 uur is er gelegenheid om

kosteloos te trouwen of uw partnerschap te

laten registreren. U betaalt wel de kosten

voor de diverse uittreksels en het trouw-

boekje.

Reisdocumenten.

Soorten

U heeft de keuze uit twee reisdocumenten:

het paspoort en de Europese identiteitskaart.

Het paspoort is vijf jaar geldig in de hele

wereld, de Europese identiteitskaart is ook

vijf jaar geldig maar alleen in de volgende

Europese landen: Andorra, België, Denemar-

ken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Grieken-

land, Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxem-

burg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oosten-

rijk, Portugal (incl. Azoren en Madeira), San

Marino, Spanje (incl. Canarische eilanden),

Turkije, Zweden en Zwitserland.

Kinderen

Het paspoort en de Europese identiteitskaart

zijn niet leeftijdsgebonden. Kinderen tot 16

jaar kunnen worden bijgeschreven op het

paspoort van beide ouders. Op de identi-

teitskaart kunnen geen kinderen worden bij-

geschreven.

Toestemming

Voor bijschrijving van kinderen in een pas-

poort is de schriftelijke toestemming van de

andere ouder nodig. Voor het verkrijgen van

een paspoort is tot 18 jaar en voor een

Europese identiteitskaart tot 12 jaar de

schriftelijke toestemming van beide ouders

nodig.

Wat is er nodig voor een aanvraag

U dient persoonlijk te verschijnen en daarbij

het volgende mee te nemen:

- twee recente pasfoto’s (kleur of zwartwit)

- huidige reisdocument(en)

- indien vereist de schriftelijke

toestemming van de (andere) ouder(s)

Vermissing/diefstal reisdocument

Bij vermissing van uw reisdocument moet,

ook als deze in het buitenland heeft plaats-

gevonden, altijd aangifte worden gedaan bij

de Nederlandse politie. Bij de aanvraag van

een nieuw document dient u een origineel

afschrift van het procesverbaal over te leg-

gen.

Tarieven

(De tarieven voor 2000 waren bij het ter perse gaan

nog niet bekend)

Het paspoort kost tussen 1 april en 1 oktober

f 109,- en tussen 1 oktober en 1 april f 92,-. De

Europese identiteitskaart kost het gehele

jaar f 37,25. Wanneer uw huidige reisdocu-
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ment is vermist betaalt u f 30,50 extra.

Bijschrijving van kinderen in een nieuw pas-

poort is kosteloos, in een bestaand paspoort

kost dit f 13,80 ongeacht het aantal bij te

schrijven kinderen.

Er wordt een klaar-terwijl-u-wacht service

geboden, behalve bij vermissing.

Rijbewijzen.

Het rijbewijs dient persoonlijk te worden

aangevraagd en hierbij moet het volgende

worden overgelegd:

1. Eerste afgifte

- twee recente pasfoto’s (kleur of zwartwit)

- verklaring van rijvaardigheid van het CBR

- verklaring van geschiktheid van het CBR

2. Vernieuwing

- twee recente pasfoto’s (kleur of zwartwit)

- huidige rijbewijs

- indien van toepassing een verklaring van

geschiktheid van het CBR

3. Vernieuwing bij 70 jaar en ouder

- twee recente pasfoto’s (kleur of zwartwit)

- huidige rijbewijs

- verklaring van geschiktheid van het CBR

4. Categorie-uitbreiding

- twee recente pasfoto’s (kleur of zwartwit)

- huidige rijbewijs

- verklaring van rijvaardigheid van het CBR

- verklaring van geschiktheid van het CBR

Voor het aanvragen van een verklaring van

geschiktheid bij het Centraal Bureau Rijvaar-

digheidsbewijzen heeft u een Eigen Verkla-

ring en een afschrift uit de gemeentelijke

basisadministratie nodig. Beide zijn verkrijg-

baar bij de afdeling Burgerzaken. De Eigen

Verklaring kost f 33,50*, het afschrift uit de

gemeentelijke basisadministratie f 6,65*.

Ook voor de rijbewijzen wordt een klaar-ter-

wijl-u-wacht service geboden, behalve bij ver-

missing van het huidige rijbewijs. In dat

geval dient u bovendien bij uw aanvraag een

verklaring van vermissing in te vullen en

worden er extra kosten in rekening gebracht

van f 30,50*. Het rijbewijs kost f 51,-*.

* (de tarieven voor 2000 waren nog niet bekend bij

het ter perse gaan)

Pas 65.

Iedere inwoner van Nederland van 65 jaar en

ouder kan een Pas 65 aanvragen. De zoge-

naamde partnerregeling die inhield dat de

partner van iemand van 65 jaar die zelf 60

jaar of ouder is ook een Pas 65 kan aanvra-

gen is per 1 september 1999 komen te ver-

vallen.

Met de Pas 65 kunt u diverse kortingen ver-

krijgen.

Voor de aanvraag heeft u één pasfoto nodig.

De Pas 65 kost f 10,75*.

* (de tarieven voor 2000 waren nog niet bekend bij

het ter perse gaan)

Aangifte van verhuizing.

Bij wijziging van uw adres dient u binnen

vijf dagen na de wijziging persoonlijk of

schriftelijk aangifte te doen bij die gemeente

waar u uw nieuwe adres heeft. Als u schrif-

telijk aangifte wilt doen, kunt u gebruik

maken van het verhuisaangifteformulier uit

de PTT-verhuisset.

Als er op het nieuwe adres reeds iemand

woont, heeft u bovendien de schriftelijke

toestemming van deze (hoofd)bewoner nodig.

Indien u vertrekt naar het buitenland dient

u hiervan vooraf aangifte te doen bij de afde-

ling Burgerzaken.
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Adres: Molenstraat 28, 8261 JW Kampen.

Telefoon: 3319852

Fax: 3331939

Openingstijden: Maandag t/m 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

Contactpersoon: mw. D. Haze

Deze afdeling is belast met het beheer van

de in de gemeentelijke archief bewaarplaats

berustende archieven, w.o. die van gemeen-

telijke organen, commissies, een aantal plaat-

selijke kerkgenootschappen, particuliere

instellingen etc. Bovendien beheer van diver-

se documentaire collecties, zoals een hand-

bibliotheek en een historisch-topografische

atlas.

De gemeente Kampen heeft twee begraaf-

plaatsen. De Nieuwe Algemene Begraafplaats

aan de Bovenbroeksweg en de Algemene

Begraafplaats van Kampen te IJsselmuiden

aan de Rondeweg.

Voor informatie over de begraafplaatsen

en/of graven kunt u terecht bij de afdeling

groen en landschap, Buiten Nieuwstraat 2 te

Kampen (tel. 3392802 of 3392823) of bij de

beheerder van de begraafplaatsen, tel.

3314634 (NAB) en 3312852 (AB).

Bij de afdeling groen en landschap is een

informatiefolder over de beide begraafplaat-

sen beschikbaar.

Adreswijzigingen of overschrijvingen van

grafrechtenmoeten schriftelijk worden door-

gegeven aan de afdeling groen en landschap,

Buiten Nieuwstraat 2, 8260 AV Kampen

(Postbus 5009, 8260 GA te Kampen).

Stedelijk Museum Kampen

(Gotisch Huis)

Adres: Oudestraat 158, 8261 CZ

Telefoon: 3317361

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van

11.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur

Hoogseizoen: 11.00 - 17.00 uur dinsdag t/m

zaterdag

en 13.00 - 17.00 uur op zondag

Het museum is geopend van februari t/m

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 collectie kunst- en

gebruiksvoorwerpen, die relatie hebben met

Kampen en omgeving. Er is een aantal semi-

permanente presentaties over de geschiede-

nis van de stad en jaarlijks zijn er 5 tijdelijke

tentoonstellingen. Daarnaast worden er ook

evenementen gehouden, zoals de kunst- en
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antiektaxatiedagen. U kunt hier ook terecht

voor een rondleiding of informatie over de

geschiedenis van Kampen. U moet wel van

tevoren een afspraak maken.

Gemeentelijke expositieruimte Kampen

(voormalige Synagoge)

Adres: IJsselkade 33, 8261 AC

Telefoon: 3317417 (b.g.g. 3392999)

Openingstijden:

dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 12.30 uur

en 13.30 - 17.00 uur

Hoogseizoen: dinsdag t/m 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 t/m donderdag van 10.00 - 12.00

uur en 14.00 - 16.00 uur

Hoogseizoen 1 april - 1 oktober: ook op

zaterdag 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 cul-

turele agenda’s.

Correspondentieadres: Postbus 5009, 8260 GA

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 cul-

turele agenda’s.

Correspondentieadres: Postbus 5009, 8260 GA

Beheerder: R. Roukema, tel: 3392965.

Nieuwe Toren

Adres: Oudestraat 146, 8261 CZ

Telefoon: 3392999

Geopend: van mei t/m 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: 038 331 73 43 (kantoor/techniek)

038 331 73 73 (kassa/bespreekbureu)

Fax: 038 332 88 78

Kassa/bespreekbureau: ma. t/m vr. van 10.30

tot 12.30 uur en één uur voor aanvang van

de voorstelling.

In de twee zalen van de Stadsgehoorzaal (een

schouwburgzaal met 516 stoelen en het vest-

zaktheater met 106 stoelen) zijn jaarlijks

ongeveer 120 professionele voorstellingen te

zien op alle terreinen van de podiumkun-

sten: cabaret, dans, kinder- en familiethea-

ter, musical, opera/operette, muziek (van
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klassiek tot wereldmuziek en van jazz tot

populair), show en toneel. De sfeervolle foy-

erruimte wordt o.a. gebruikt voor het hou-

den van kleine concerten. Ook de vele ama-

teur toneel- en muziekverenigingen weten

de weg te vinden naar de Stadsgehoorzaal

voor hun jaarlijkse uitvoering. Het Filmhuis

Kampen 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 alle

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 t/m 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 Amateurkunst

erkende school.

In de volgende vakken kunnen lessen wor-

den gevolgd: accordeon, piccolo, dwarsfluit,

blokfluit, hobo, fagot, klarinet, saxofoon,

trompet, hoorn, trombone, bastuba, bariton,

harp, viool, altviool, cello, contrabas, piano,

clavecimbel, kerkorgel, electr. orgel, key-

board, gitaar, electr. gitaar, basgitaar, slag-

werk, drums, directie harmonie/fanfare,

solozang, muziektheorie, algemene muziek-

leer, muziekgeschiedenis, koorscholing en

stemvorming.

- cursussen:

muziekgeschiedenis, gitaar spelen met

accoorden, amateur assistent dirigen-

ten 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

strijkinstrumenten

- In school zijn studeermogelijkheden

voor leerlingen

- Gratis introductielessen

- Voor leden van orkesten en koren die

vallen onder de gemeentelijke subsidie-

regeling geldt een aanzienlijke lesgeld-

korting.

- Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de administratie.

De afdeling milieu bestaat uit twee onder-

delen, te weten milieu en reiniging.

Milieu

Adres: Buiten Nieuwstraat 2, tel: 3392831.

Deze afdeling houdt zich bezig met de uit-

voering van de wet- en regelgeving op het

gebied van het milieu (Wet milieubeheer,

Wet geluidhinder, Wet bodembescherming

e.d.) en het gemeentelijk milieubeleid, zoals
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op het gebied van afvalstoffen, (afval)water,

(water)bodem, duurzaam bouwen, energie,

milieuzorg e.d. Daarnaast kunt u voor infor-

matie over milieuvergunningen en klachten

over bedrijven op het gebied van het milieu

terecht bij deze afdeling.

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 hondencontroleur vallen

onder de reiniging.

Voor informatie over onderstaande zaken

kunt u bij deze afdeling terecht.

Huisvuil

Wekelijks wordt het afval bij u opgehaald.

De ene week wordt het gft-afval opgehaald

en de andere week het restafval. Op de afval-

kalender, die huis-aan-huis wordt verspreid,

kunt u zien welke container opgehaald

wordt. In de zomermaanden heeft u de

mogelijkheid om gft-afval wekelijks aan te

bieden. In 1998 is de gemeente gestart met

een proef voor tariefdifferentiatie. Dit wil

zeggen dat u voor 1999 in theorie moest

betalen per keer dat u de container aanbood

of per keer dat u afval in de verzamelcontai-

ner deponeerde. Het nieuwe afvalsysteem

treedt naar verwachting in het jaar 2000 in

werking.

Groot wit- en bruingoed

Onder deze noemer vallen alle grote appara-

ten waar een stekker aan vastzit of waar een

batterij in hoort. Als u groot wit- en bruin-

goed kwijt wilt, dan kunt u het zelf naar

Kringloop Kampen brengen. De Kringloop

kan het ook ophalen. Als u wilt dat de

Kringloop het (gratis) ophaalt, kunt u de

afdeling milieu bellen voor een afspraak, tel:

3312414.

Bedrijfsafval

Voor bedrijfsafval wordt gebruik gemaakt

van grijze minicontainers. Daarnaast kun-

nen bedrijven gebruik maken van diensten

van particuliere bedrijven of Kringloop

Kampen. Of het afval zelf brengen naar het

overlaadstation aan de Dieselstraat.

Grof vuil

Grof vuil kunt u op twee manieren kwijt:

1. laten ophalen door de reiniging.

Naast de stortkosten van het grof vuil

betaalt u ook voorrijkosten. Bij de reini-

ging moet u een afspraak maken voor

het ophalen.

2. zelf brengen naar het overlaadstation.

U betaalt dan alleen de stortkosten

(per kg.).

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval kunt u bewaren in de

milieubox, die elk huishouden bezit. Twee

maal per jaar kunt u deze box legen bij de

chemokar. Bovendien kunnen particulieren

hun klein chemisch afval afgeven bij het

overlaadstation. Bepaalde soorten klein che-

misch afval kunnen ook bij een aantal win-

kels worden ingeleverd (batterijen e.d.).
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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.

Ongediertebestrijding

Bij overlast van ongedierte, kunt u terecht

bij de reiniging.

Glas

In de gemeente Kampen staan op de volgen-

de plaatsen glasbakken:

Esdoornhof, Jan van Arkelstraat, Loriéstraat,

Lelystraat/Lovinkstraat, Penningkruid, Hanze-

laan, Dr. Damstraat, Kievitstraat, Noordweg/-

Veerweg, Meeuwenplein, Muntplein/School-

straat, Boven Nieuwstraat (Myosotis), De

Bongerd en de IJsselkade. Daarnaast wordt

huis-aan-huis o.a. glas ingezameld door

Kringloop Kampen.

Kleding

Gebruikte kleding kunt u brengen bij

Kringloop Kampen of aanbieden aan inza-

melacties van diverse charitatieve instellin-

gen.

Oud papier

Bij diverse scholen en instellingen kunt u op

bepaalde tijden oud papier brengen.

Bovendien 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

ingezameld. Op de afvalkalender 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 t/m 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.

Honden in Kampen

Hondenbezitters in Kampen hebben voor het

uitlaten van hun hond(en) rekening te hou-

den met de volgende regels:

- Binnen de bebouwde kom is het verboden

uw hond los te laten lopen, behalve op de

daarvoor aangewezen terreinen: de hon-

dendolterreinen.

- Verboden gebied voor honden zijn de

kinderspeelplaatsen, zandbakken en

speel-sportvelden. Deze plaatsen zijn met

hondenverbodsborden aangegeven. Ook

aangelijnd mag de hond daar niet lopen!

- De hond mag zijn uitwerpselen niet

deponeren op plaatsen waar voetgangers

behoren te lopen. Onder “voetgangers-

gebied” verstaan we niet alleen de stoep,

maar ook de wandelparken en speelwei-

den. Mocht de hond daar uitwerpselen

deponeren, dan moeten die meteen

verwijderd worden.

- De hondenbezitter of begeleider van de

hond is verplicht een duidelijk herken-

baar “opruimmiddel” bij zich te hebben,

voor het geval dat de hond “per ongeluk”

een vergissing begaat. Dit “opruim-

middel” (bijvoorbeeld een hondenpoep-

zakje 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

hondencontroleur, tel: 3312414. Ook is er
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een informatiefolder te krijgen bij Bureau

Communicatie, de stadswachten, het politie-

bureau 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 ing. K. Bastiaan

Plv. commandant: Hbm W. Visser

De brandweer: een hulpverlenende organisa-

tie die 24 uur per etmaal paraat is.

Zij verleent hulp in alle gevallen waarbij

mensen en/of dieren op welke wijze dan ook

in gevaarlijke of bedreigende situaties zijn

terechtgekomen. Deze situaties kunnen bij-

voorbeeld voorkomen door brand, beknel-

ling, te water geraken of ongevallen met

gevaarlijke stoffen.

Preventie

Naast de actieve hulpverlening houdt de

brandweer zich bezig met de brandpreven-

tie. Deze heeft tot doel om brand, brandge-

vaar en ongevallen bij brand te voorkomen.

Mocht er toch een brand of ongeval plaats-

vinden dan moeten de schadelijke gevolgen

zoveel mogelijk worden beperkt. Bij vragen

over de brandveiligheid 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

telefoonnummer

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

overnemen.

Het district Noord

De politie IJsselland is verdeeld in drie

districten. 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

Gemeente Kampen
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Wijkaangelegenheden

De wijkagent heet nu Wijk Contact Functio-

naris. Deze treedt op bij bijv. buurtproble-

men, alles wat te maken heeft met onveilig-

heidsgevoel en problemen die voorkomen in

de woon- en leefomgeving.

De wijkcontactfunctionarissen voor Kampen

zijn:

Wilco van Maanen: binnenstad en contact-

persoon horeca, tel: 06 20305458.

Bart Mulder: Brunnepe, Hanzewijk en

Hagenbroek, tel: 06 22674357.

Bert van de Wetering: West.

Gratis Scheper: Zuid.

De wijkcontactfunctonaris voor

IJsselmuiden is Jan Kraan, tel: 06 51268536.

Vreemdelingendienst

Spreekuur: alleen op afspraak.

Mondelinge afspraken kunnen worden

gemaakt van maandag t/m woensdag tussen

09.00 en 12.00 uur aan het districtsbureau.

Telefonische afspraken kunt u maken van

maandag t/m donderdag tussen 09.00 en

10.00 uur.

Fietskijkdagen

Jaarlijks wordt een groot aantal fietsen

gestolen. Een aanzienlijk deel daarvan wordt

teruggevonden en belandt uiteindelijk op

het politiebureau. Daarom houdt de politie

fietskijkdagen.

Op de volgende zaterdagen kunt u tussen

09.00 en 12.00 uur in het districtsbureau

komen kijken:

26 februari, 22 april, 24 juni, 26 augustus, 28

oktober en 23 december 2000.

Gevonden voorwerpen

Voor 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 IJsselland Noord

De Stichting Stadswachten IJsseldelta is een

project dat medio 1995 in de gemeenten

Kampen, Genemuiden, IJsselmuiden, Hasselt

en Zwartsluis van start is gegaan. Het project

heeft twee doelen: het bestrijden van de werk-

loosheid, 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

voorkomen.

Het kantoor van de stadswachten is in de

Voorstraat 26, 8261 HS Kampen, tel. 3311134,

fax 3321768.

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 zich bevindt. Het is verstandig om

hiervoor een gespecialiseerd rioolreinigings-

bedrijf in te schakelen. Meestal is het pro-

bleem 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

Gemeente Kampen
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milieu moet vooraf een opdrachtformulier

worden getekend, waarna de gemeente er

voor zorgt dat uw probleem opgelost wordt.

Als 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 twee tot drie maanden eer-

dere rioolreiniging op vertoon van een reke-

ning terugbetaald. Wanneer het probleem

zich op particuliere grond bevindt, komen

de kosten voor rekening van de grondeige-

naar of eigenaar van de woning of bedrijf.

De verstoppingsproblemen in de riolering

op gemeentegrond worden meestal veroor-

zaakt door de doorgroei van boomwortels,

het verzakken, afknappen of het scheuren

van de rioolbuis.

Op diverse plaatsen in de gemeente zijn in

de riolering gemalen aangebracht, die

ervoor zorgen dat het rioolwater richting de

rioolzuiveringsinstallatie loopt. Bij proble-

men 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 worden 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

branden, u kunt dit melden bij de gemeente,

zodat de storing of de vervanging van de

lamp zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Als

een lamp niet optimaal brandt, is het ver-

standig 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 telefoonnum-

mer 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 onge-

lukken en schadegevallen te voorkomen

horen wij het graag van u als er gevaarlijke

situaties zijn.

Voor deze zaken kunt u terecht bij de bui-

tendienst van de gemeente Kampen, die

bereikbaar is onder telefoonnummer

3312414 tussen 07.30 uur en 12.00 uur ‘s och-

tends 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 veiligheid en de openbare orde.

Verkeerslichten.

Bij storingen in de verkeerslichten kunt u

terecht bij de afdeling Water en Wegen, tele-

foonnummer 3392817. Uiteraard kan in drin-

gende situaties buiten de kantooruren de

piketdienst worden gebeld (tel. 3312414).

Gemeente Kampen
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Parkeermeters

Bij het niet goed werken van de parkeerme-

ters dient u contact op te nemen met de par-

keercontroleur van de gemeente,

tel. 3393111.

Rioolaansluitingen/inritten

Met het aanvraagformulier voor het aanslui-

ten van de riolering van een woning of

bedrijf op het hoofdriool van de gemeente of

het verkrijgen van een inrit kunt u de

gemeente deze werkzaamheden laten uit-

voeren. Het is niet toegestaan om zelf in

openbare gronden werkzaamheden te ver-

richten.

Het aanvraagformulier kunt u krijgen bij het

sectorbureau van de sector Stadsbeheer en

Milieu.

Gebruik openbare weg

Voor het plaatsen van borden, terrassen en

uitstallingen bij winkels, het plaatsen van

steigers, 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 vergunningen voor stand- en ligplaatsen.

Voor een vergunningaanvraag kunt u con-

tact opnemen 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, het plaatsen

van borden en eenvoudige maatregelen. U

wordt dan ontvangen door een medewerker

van de politie en de afdelingWater enWegen.

Visvergunning

De gemeente Kampen geeft visvergunningen

af voor één of twee hengels. De vergunnin-

gen kunnen worden gekocht bij de V.V.V.,

Botermarkt 5 te Kampen. De prijs van de ver-

gunning bedraagt f 15,00.

Gemeentelijke peurvergunning

De gemeente Kampen mag jaarlijks 400

peurvergunningen verlenen aan inwoners

van Kampen en IJsselmuiden. Er is meer

vraag naar vergunningen dan aanbod en dus

hanteert de afdeling Groen en Landschap

een wachtlijst. Zodra iemand bovenaan deze

wachtlijst staat krijgt hij/zij automatisch

bericht dat de vergunning kan worden opge-

haald.

Mensen die al in het bezit zijn van een ver-

gunning krijgen jaarlijks automatisch

bericht van de gemeente dat zij een nieuwe

vergunning kunnen ophalen bij de V.V.V.

Om op de wachtlijst te worden geplaatst

kunt u een aanvraag indienen bij de afdeling

Groen en Landschap, Buiten Nieuwstraat 2

(postbus 5009, 8260 GA te Kampen). U kunt

ook bellen, telefoonnummer 3392814.

Kapvergunning

Een kapvergunning is vereist voor bomen

waarvan de dikte van de stam op 1,30 meter

hoogte meer dan 10 cm doorsnee is (= ± 30

cm omtrek). Ook voor bomen in eigen tuin

danwel bomen die dood zijn/lijken, is een

kapvergunning vereist. Een kapaanvraag

wordt door de gemeente gepubliceerd op de

informatiepagina van “De Brug”.

Belanghebbenden kunnen binnen veertien

dagen tegen deze aanvraag bedenkingen

indienen. Ingebrachte bedenkingen zullen

bij de besluitvorming over het al dan niet

verlenen van een vergunning worden betrok-

Gemeente Kampen



190

ken. Tevens zal een medewerker van de afde-

ling Groen en Landschap bekijken of de

boom weg kan. Indien een boom erg beeld-

bepalend is voor de omgeving wordt geen

vergunning verleend.

Wanneer de gemeente akkoord is en er

binnen 14 dagen geen bedenkingen zijn

ingediend wordt de vergunning verleend (er

wordt dan vanuit gegaan dat er ook geen

bezwaren zijn).

Voor het verlenen van een kapvergunning

zijn leges verschuldigd. In 1999 bedroegen

deze leges f 27,00 per boom met een maxi-

mum van f 100,00 per aanvraag. Voor het

jaar 2000 zullen de leges trendmatig worden

verhoogd. Voor het aanvragen van een kap-

vergunning kan gebruik worden gemaakt

van een aanvraagformulier welke u kunt ver-

krijgen bij de afdeling Groen en Landschap,

Buiten Nieuwstraat 2. U kunt ook bellen via

telefoonnummer 3392802 of 3392823.

Overhangend groen

Het komt nogal eens voor dat bomen of

beplantingen van particulieren onvoldoen-

de worden gesnoeid en dan over het trottoir

of de straat groeien. Hierdoor kunnen er

voor de weggebruikers gevaar-

lijke/hinderlijke situaties ontstaan. In de

Algemene Plaatselijke Verordening is daar-

om een artikel opgenomen dat eigenaren of

gebruikers van een terrein verplicht zijn een

boom, heg, struik of andere beplanting te

snoeien, wanneer deze beplanting het weg-

verkeer het vrije uitzicht belemmert of op

andere wijzen hinder of gevaar oplevert.

Regelmatig controleert de afdeling Groen en

Landschap of er bij particulieren sprake is

van overhangend groen. Wanneer de beplan-

ting dan niet (voldoende) is gesnoeid wordt

de eigenaar/gebruiker van het groen persoon-

lijk aangeschreven. Wanneer u eventuele

vragen over het overhangend groen hebt

kunt u contact opnemen met de afdeling

Groen en Landschap, telefoonnummer

3392823 of 3312370.

Klachtrecht

Op 1 juli 1999 is hoofdstuk 9 van de

Algemene wet bestuursrecht over het klacht-

recht in werking getreden. In verband hier-

mee heeft het college besloten de bestaande

algemene klachtenregeling van de gemeente

Kampen in te trekken en een instructie vast

te stellen voor het behandelen van klachten

volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wanneer u niet tevreden bent over het han-

delen van één of meer medewerkers van een

afdeling van de gemeente bestaat de moge-

lijkheid om schriftelijk een klacht in te die-

nen bij de afdeling algemene bestuurlijke

zaken, telefoon 3392720.

Hiervoor is een speciaal klachtenformulier

beschikbaar. Op verzoek kan u een klachten-

formulier worden toegezonden.

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht zal

u een schriftelijke ontvangstbevestiging wor-

den toegezonden.

Hierna wordt u uitgenodigd uw klacht mon-

deling toe te lichten. Dit kan ook telefonisch

gebeuren. In sommige gevallen kan van het

horen worden afgezien.

Gestreefd wordt om uw klacht binnen vier

weken af te werken.

Het afhandelen van uw klacht zal binnen

zes weken plaatsvinden.
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