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winkelaanbod, lager en middelbaar onderwijs,
ouderenhuisvesting en sportaccommodaties.

00 0 0

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 arbeidsplaatsen en dit aantal stijgt licht. Enkele grote
bedrijven in Kampen zijn: koffiebranderij
Decaf (Douwe Egberts), melkpoederproducent 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 particulier archief in
beheer van de SNS bank, waarin onder andere een uniek foto-overzicht van Kampen rond
1900 is opgenomen. Door de aanwezigheid
van een kunstacademie, verschillende galeries 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.

Geboren

Overleden

Inwoners

1990

1992

1993

1994

1995

1996

mannelijk

237

246

217

242

200

139

215

vrouwelijk

207

216

247

174

200

161

195

totaal

444

472

464

416

400

300

410

mannelijk

120

134

143

154

168

104

139

vrouwelijk

105

158

140

151

155

123

170

totaal

225

292

283

305

323

227

309

mannelijk

14.990 15.965 15.916 15.928 15.936 15.958 15.889

vrouwelijk

15.572 16.714 16.727 16.643 16.614 16.634 16.509

totaal

30.562 32.679 32.643 32.571 32.550 32.562 32.398

1995

1996

18 tim 24 jaar

405

333

25 tim 34 jaar

284

282

35 tim 44 jaar

162

166

45 tim 64 jaar

378

371

65 jaar e.o.

122

128

1351

1280

Totaal

@

1980

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 verkoopsector.
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1995

1996

1997

Woningen

12.760

12.856

13104

Huurwoningen

6.890

6890

6683

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

bestuursorganen en -ondersteuning

4,6 min.

infrastructuur en vervoer

7,6 min.
18,5 min.

cultuur en recreatie
-bibliotheek

1,8 min.

-culturele vorming

3,0 min.

-sport

5,5 min.

-kunst

1,8 min.

-oudheidkunde en musea

2,0 min.

-openbaar groen/recreatieve voorzieningen

4,4 min.

economische zaken

2,2 min.

onderwijs

12,8 min.
13,0 min.

volksgezondheid & milieu
-volksgezondheid

0,7 min.

-afvalverwijdering en verwerking

7,7 min.

-riolering en waterzuivering

2,2 min.

-milieubeheer

1,6 min.

-begraafplaatsen

0,8 min.

maatschappelijke

34,8 min.

zorg

-sociale voorzieningen
-overige maatschappelijke zorg

27,9 min.
6,9 min.
7,7 min.

algemene lasten
volkshuisvesting

11,4 min.

en r.o.

-ruimtelijke ordening

1,6 min.

-stadsvernieuwing

8,1 min.

-volkshuisvesting

1,6 min.

brandweer en beschermende maatregelen

1,8 min.
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72,5 min.

rijk
-algemene uitkering

44,4 min.

-onderwijs

5,2 min.

-stadsbrug

0,1 min.

-sociale vernieuwing

0,8 min.

-sociale voorzieningen

18,8 min.

-stadsvernieuwing

3,1 min.

-volkshuisvesting

0,1 min.
7,4 min.

belastingen
-onroerende zaakbelastingen

7,0 min.

-hondenbelasting

0,2 min.

-precariorechten

0,2 min.
11,7 min.

retributies
-leges algemeen

0,4 min.

-parkeergelden

0,5 min.

-haven- en kadegelden

0,2 min.

-jacht- en visrechten

0,1 min.

-Iesgelden muziekschool

0,5 min.

-rioolrechten

2,2 min.

-leges hinderwet

0,1 min.

-begrafenisrechten

0,4 min.

-leges bouwvergunningen

0,6 min.

-marktgelden

0,1 min.

-afvalstoffenheffing

5,6 min.

-reinigingsrechten

0,6 min.

-storten afval door derden

0,4 min.
22,7 min.

overige ontvangsten

~L-

-huren en pachten

6,1 min.

-rente

9,6 min.

-reserves

4,4 min.

-overige goederen en diensten

1,0 min.

-overige inkomensoverdrachten

1,0 min.

~
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CDA

7

8

5

4

PVDA

4

7

4

3

WD

3

2

2

2

RPF

3

3

4

4

SGP

2

D'66

2
2

3

3

2

GPV
PPR-PSP

2

KAMPEN ALERT
GROEN LINKS

2

ONAFHANKELlJK

GEMEENTEBESTUUR
Samenstelling gemeenteraad 1994-1998.
Op 4 maart 1998 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De samenstelling van
het college, de raad en de commissies zal
hierdoor wijzigingen. Na de verkiezingen kunt
u bij bureau communicatie van de gemeente
een lijst krijgen met de nieuwe gegevens.
CDA
W dhr. H. Breman, Wortmanstraat 41,
8265 AA Kampen, tel. 3312625
dhr. L. van Eekeren, Silene 21, 8265 HN
Kampen, tel. 3312090
mw. J. Jens-Rozendal, Esdoornhof 185,
8266 GG Kampen, tel. 3320508
FV dhr. mr. J.A.w.G. Kleinmeulman, Winde
89,8265 EH Kampen, tel. 3314010
RPF
W dhr. A. Hup, Zeebies 1, 8265 EN
Kampen, tel. 3316638
FV dhr. W. Hartman, Ganzebloem 18,
8265 MA Kampen, tel. 3324195
dhr. H. Keppel, Lisdodde 3,
8265 EZ Kampen, tel. 3316573
dhr. G. de Vries, Veenmos 8, 8265 HZ
Kampen, tel. 3326367

D'66
FV dhr. J. Elhorst, Geerstraat 16, 8261 HM
Kampen, tel. 3313958
W dhr. H. Bastiaan, Meidoornhof 2,
8266 GR Kampen, tel. 3324630
dhr. A. Hofman, Lijsterbesstraat 4,
8266 AP Kampen, tel. 3320348
PVDA
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 AM Kampen, tel. 3317148
Groen Links
FV mw. mr. I. van der Sioot, Populierenstraat
2,8266 BK Kampen, tel. 3321583
dhr. E.P.A.W. Prick, Krabbescheer 60,
8265 JE Kampen, tel. 3319447
Kampen Alert
dhr. C.A. Kranenburg, Schaepmanlaan
101, 8262 WH Kampen, tel. 3312650
FV dhr. A. Koffeman, Constructieweg 27,
8263 BA Kampen, tel. 3312188
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SGP
FV dhr. drs. G.J. Bakker, Winde 65,
8265 EG Kampen, tel. 3325080
dhr. A. Juffer, Populierenstraat 14,
8266 BK Kampen, tel. 3312984
WD
FV dhr. B.w. Regelmeijer, lilverschoon 104,
8265 HC Kampen, tel. 3316942
dhr. T. van 't land, Apeldoornsestraat 36,
8266 AM Kampen, tel. 3312377
GPV
FV dhr. drs. R. de Boer, Watermunt 3,
8265 EL Kampen, tel. 3316798
W = wethouder
FV = fraktievoorzitter

Burgemeester H.C. Kleemans
- Aigemene bestuurszaken en coordinatie
- Openbare orde en veiligheid
- Cocrdinatie regiozaken
- Voorlichting
- Economische zaken, industrie en middenen kleinbedrijf
- Hoger beroepsonderwijs en universiteiten
- Cultuur
- Gezondheidszorg

ADRESSEN BURGERLEDEN COMMISSIES
Adressen burgerleden commissies zijn
verkrijgbaar 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 wethouders wil spreken, moet u vooraf een afspraak
maken met de secretaresse,
telefoonnummer 3392999.

Wethouder J.T.M. Piederiet
- Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting
en stadsvernieuwing
- Verkeer en vervoer
- Grondbedrijf
- Dijkverzwaring
- liekenhuis

Wethouder H. Breman
- Stadsbeheer.en Milieu
- Erven en landerijen
- Sport,jachthavensen speelvoorzieningen-

•
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Coordinatie bejaardenwerk en gehandicaptenbeleid
Wethouder A. Hup
- Financisn

- Personeelszaken
w.o. automatisering
- Welzijn

Wethouder H. Bastiaan
. Socialeaangelegenheden
- Socialevernieuwing
(coordinerend

portefeuillehouder)
. Arbeidsvoorzieningenbeleid
·Onderwijs
- Toerismeen zwembad

Vergaderdata raad in 1998
Raadsvergaderingen worden zo mogelijk
gehouden op de laatste donderdag van de
maand. De commissievergaderingen op de
dinsdag, woensdag en de donderdag in de
eerste en tweede volle week van een maand.
Door enkele feestdagen en de vakantieperiodes voor het onderwijs moet in een enkel
geval van deze regel worden afgeweken. In
het weekblad De Brug vindt u op de gemeentelijke pagina "Gemeentewijzer" de data en de
agenda van de raads- en commissievergadering.Op de volgende dagen worden geen vergaderingen gehouden:
6 januari: nieuwjaarsconcert.
De vergadering van de commissie ROVV van
6 januari wordt verplaatst naar 12 januari
23 februari tim 27 februari: voorjaarsvakantie
4 maar!: gemeenteraadsverkiezingen; de
commissievergadering ABZ wordt verplaatst
naar 9 maart
11 maart: biddag voor het gewas; de commissievergadering O&C wordt verplaatst naar 9
maart
10 april: Goede Vrijdag

12 april tlm14 april: paasvakantie
14 april: installatie gemeenteraadsleden
5 mei: bevrijdingsdag
6 mei: tweede kamer verkiezingen
21 mei: Hemelvaartsdag; de commissie MID
wordt verplaatst naar 11 mei
31 mei t/m1 juni: Pinksteren
11juli tim 30 augustus: zomervakantie
4 november: dankdag voor het gewas; de
commissie ABZ wordt verplaatst naar 9
november
5 november: begrotingsvergadering; de commissie B&M wordt verplaatst naar 9 november
In de eerste week van de aangegeven periode
worden de volgende commissievergaderingen
gehouden:
dinsdag: commissie ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting en verkeer
woensdag: commissie algemene bestuurszaken
donderdag: commissie beheer en milieu
In de tweede week van de periode:
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 commissievergaderingen de tweede maandag van de maand
aangewezen.
Raadsvergaderingen
De gemeenteraad van Kampen komt een keer
in de vier weken -als regel op de laatste donderdag 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 notulen. Bij
Bureau Communicatie, Oudestraat 133, en bij
de Openbare Bibliotheek, Kennedylaan 4 liggen de raadsstukken voor iedereen ter inzage.
Via Omroep IJsselmond kunt u de raadsvergaderingen live volgen.

De lijst met leden

van de commissies

adviesorganen

verkrijgbaar

zijn

communicatie.

De gemeente

volgende commissies

en

bij Bureau

Kampen kent de

en adviesorganen:

Commissie algemene bestuurszaken:
Commissie beheer en milieu: Commissie ruimtelijke ordening,
Commissie
welzijn:

volkshuisvesting
middelen:

Commissie

Commissie

onderwijs

sport
en

en

cultuur:

en Beroepsschrif-

Georganiseerd

De vergaderingen

en verkeer:

Commissie

voor Bezwaar-

ten: Commissie

Overleg.

van de raadscommissies

zijn over het algemeen

openbaar.

De bezoe-

kers die dat willen, kunnen v66r de be han deling van de agenda het woord voeren over de
agendapunten

T. van 't Zand (VVO)
J. Elhorst (0'66)
A. Juffer (SGP)
R. de Boer (GPV)
G. Schinkel (PvdA)
E.P.A.W. Prick (Groen Links)
G. de Vries (RPF)

die aan de orde komen. Bij de

Commissie ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer:
Voorzitter: J.T.M. Piederiet
Vice-voorzitter: H. Breman
B.A. Endedijk (COA)
W. Hartman (RPF)
A. Koffeman (Kampen Alert)
J. Elhorst (0'66)
G.J. Bakker (SGP)
R. de Boer (GPV)
G. Schinkel (PvdA)
E.P.A.W. Prick (Groen Links)
BW. Regelmeijer (VVO)
J.A.W.G. Kleinmeulman (COA)

rondvraag kunnen vragen gesteld worden. De
agenda van een commissievergadering
in de week voorafgaande
in de gemeentelijke

informatiepagina

blad De Brug gepubliceerd.
stukken

bij de afdeling

wordt

aan de vergadering
in week-

Ook liggen deze

Voorlichting,

Oude-

straat 133 en de Open bare Bibliotheek,
nedylaan

4 ter inzage.

abonnement

Het is mogelijk

Keneen

te nemen op de agenda en notu-

len van de open bare commissies.

Commissie algemene bestuurszaken:
Voorzitter: H.C. Kleemans
Vice-voorzitter: J.T.M. Piederiet
J.A.W.G. Kleinmeulman (COA)
W. Hartman (RPF)
A. Koffeman (Kampen Alert)
mw. I. van der Sioot (Groen Links)
J. Elhorst (0'66)
G. Schinkel (PvdA)
B.W. Regelrneijer (VVO)
R. de Boer (GPV)
G.J. Bakker (SGP)
Commissie beheer en milieu:
Voorzitter: H. Breman
Vice-voorzitter: J.T.M. Piederiet
L. van Eekeren (COA)
W. Hartman (RPF)
A. Koffeman (Kampen Alert)

Commissie middelen:
Voorzitter: A. Hup
Vice-voorzitter: H. Breman
L. van Eekeren (COA)
H. de Goede (PvdA)
H. Keppel (RPF)
CA Kranenburg (Kampen Alert)
A. Hofman (0'66)
A. Juffer (SGP)
R. de Boer (GPV)
E.P.AW. Prick (Groen Links)
B.W. Regelmeijer (VVO)
Commissie sport en welzijn:
Voorzitter: H. Bastiaan
Vice-voorzitter: H. Breman
A. Hup
mw. J. Jens-Rozendal (COA)
H. Keppel (RPF)
CA Kranenburg (Kampen Alert)
A. Hofman (0'66)
H. de Goede (PvdA)
mw. I. van der Sioot (Groen Links)
T. van 't Zand (VVO)
G. de Vries (RPF)
G. Kuper
G.J.L. van den Berg (namens de Kamper
Sportraad)
I.J. Ebels '(narnens de Kamper Sportraad)
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Commissie onderwijs en cultuur:
Voorzitter: H, Bastiaan
Vice-voorzitter: H,C, Kleemans
rnw, J, Jens-Rozendal (CDA)
H, Keppel (RPF)
CA Kranenburg (Kampen Alert)
A. Hofman (D'66)
G, Kuper
G,J, Bakker (SGP)
H, de Goede (PvdA)
rnw, I. van der Sioot (Groen Links)
T. van 't Zand (VVD)
C,J, Hardeman (namens de 'cultuur')
J,H,R, van den Noort (namens de 'cultuur')
Commissie voor bezwaar- en beroepsschriften
voorzitter: de heer N,H, Melman (beide
kamers) leden:
de heer inq. L, Bomhof (algemene kamer)"
de heer A. Juffer
(idem)
de heer G, Schinkel (idem)
de heer JA de Vos (idem)
de heer T.B, Juk (kamer sociale zaken)
mevrouw PT Safiei-Sabet-Gerritsen (kamer
sociale zaken)
Voorzitter: N,H, Melman
Commissie Georganiseerd Overleg
Voorzitter: A. Hup
A. Hofman (D66)
H, de Goede (PvdA)
B, Regelmeijer (VVD)
A. Juffer (SGP),
De vergaderingen van de raadscommissies
zijn over het algemeen openbaar. De bezoekers die dat willen, kunnen v66r de behandeling van de agenda het woord voeren over de
agendapunten die aan de orde kornen, 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 weekblad De Brug gepubliceerd, Ook liggen deze
stukken bij bureau Communicatie, Oudestraat
133 en de Openbare Bibliotheek, Kennedylaan 4 ter inzaqe. Het is mogelijk een abonnement te nemen op de agenda en notulen van
de openbare cornrnissles,

Gemeentelijk 4-mei comite
Belast met de organisatie van de jaarlijkse 4mei herdenking, Leden: J, Winters (voorzitter),
rnr, 0, Pol (secretaris), W Beelen, J, de Groot,
J, Konijn, rnw, D, Burgers (contactpersoon contactadres: Gemeente Kampen, afdeling
Kabinet, tel. 3392711),

Ereburger van Kampen is dhr, prof.dr, W Kolff
Gouden erepenning, wegens grote verdiensten voor de stad Kampen, is toegekend aan:
dhr, J,B, Keuter
dhr, p, Klein Starink
dhr. T. Teunissen
dhr, WC, Veenendaal
mevr. p, van Staveren
dhr, WH, Zwart
dhr, KJ, Mulder

Kampen heeft de volgende partnersteden:
Soest in Duitsland
Papa in Hongarije
Eilat in Israel
Meer informatie over deze steden en de
mogelijkheden tot uitwisselingen kunt u verkrijgen bij mevr. D, Burgers tel: 3392711,
"
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CDA - Afd. Kampen
l-l.Hvan der Steege, voorz., H. Gosker, 2e
seer, Dravik 29,8265 EW, tel. 3322132;
D. ten Hove, penningm.; G. v.d, Linde, RA
Toller, J,P, Tuin, J, Kuiper-Vaatstra, p, Wiekeraad, p, van de Berg- de Hoop, rnevr. E. Winkeler-van Dieren,
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COA - Vrouwenberaad, Afd. Kampen/
IJsselmuiden
mw. A. Prins-Dekker, voorz.; mw. J. KuiperVaatstra, seer., Toon Siurinkhof 81, 8264 DH,
tel. 3325251; mw. H.W. Sehuur-Bulten, penningm.
Partij van de Arbeid - Afd. Kampen
A.J.A. Vierstraete, voorz.; J. Glastra, seer.,
Zilversehoon 62, 8265 HB, W. Bruil, penningm.; A.G. van der Meijden, H. Strengers.
Reformatorische Politieke Federatie, R.P.F.
- Afd. Kampen
J. Brouwer, voorz.; mw A.M. v. Werven-Maris,
seer., Dr. Kolfflaan 40, 8264 DT, tel. 3324797;
dhr. G.J. Fixe, penningm., tel. 3315049;
E.A. Hermans-Roth, H.J. Sollie.
Volkspartij voor Vrijheid en Oemocratie
- Afd. Kampen
I. Carsouw, voorz., mw. M. van Kooten Klapwijk, seer., Lijsterbesstraat 8, 8266.AP,
tel. 3318454; C. van den Belt, penningm.;
F.J van der Woude, W. Staatsen-Stapensea,
J.Bruins Slot - de Joode, M.P.F.Bunge.
Staatk. Geref. Partij - Afd. Kampen
Kiesver. "Tot de Wet en tot de Getuigenis"
J. Bart, voorz.; E. Palland, seer.,
Apeldoornsestraat 14, 8266 AL, tel. 3320874;
L.A. Sinke, penningm.; J. Gerritsen,
J.J. Hoepel, KD. Kasper, A. den Uijl.
Gereformeerd Politieke Vereniging
M.B. Tol, voorz.; K. Mooibroek, penningm.;
Seeretariaat: G. Jonker - Knegt, seer., Colijn
de Nolestraat 3, 8266 OX, mevr. D. Dorgelo.
Groen Links Kampen
Teun van Bruggen, Herensmitsteeg 3,
tel 3324738 voorz.; vaeature, seeretaris;
Henk Likkel, penningm.
Oemocraten '66 - Afd. Kampen/
IJsselmuiden
M. Wiehard, voorz.; K. van Veen, seer.;
S.Orsolie, penningm., B. Veltman.

Kampen Alert
W. Hup, voorz; Mw. Z. Koffeman, Construetieweg 27, 8263 BA Kampen, tel. 3312188,
seer/penningm.

Bezoekadres: Oudestraat 133, 8261 CK
Telefoon: 038-3392999
Telefax: 038-3326849
Postadres: Postbus 5009,
8260 GA Kampen
E-mail:
gemeente.kampen@tref.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

Communieatie adviseur:
T. Koister
Stadhuis, Oudestraat 133
Telefoon: 3392995

Sector bestuur
Bezoekadres: Oudestraat 133
'Interim seetordireeteur B. Koopman
Afdelingen:
- algemene en bestuurlijke zaken
Oudestraat 133
hoofd: P.J.N. van de Geyn
- tinancien
Vispoort 1
hoofd: F. Th. van Diermen
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- personeelszaken
Oudestraat 133
hoofd: mw. E.M. van der Molen

- groen en landschap
Buiten Nieuwstraat 2
hoofd: GW. Zwakenberg

- facilitaire zaken
Oudestraat 133
hoofd: J. Maas

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

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

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

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

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

- 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

Afspraken via de balie
Adres: Vloeddijk 79,
Telefoon: 3392900,
Openingstijden balie: aile werkdagen: 9.0012.30 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 sociaIe zaken behandelt:
a. uw aanvragen voor (periodieke) uitkeringen
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 bijzondere 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 imrnaterieIe hulpverlening. Dit geldt aileen wanneer de
problemen direct verband houden met uw
financiele situatie. Uw aanvragen voor een
lening bij de Stadsbank Zwolle (volkskredietbank), eventueel in combinatie met
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schuldsanering, lopen via de afdeling sociale
zaken.

maar door de advocaat of het Bureau voor
rechtshulp.

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
Samenwerkingsverband
Kampermuiden.
Hierin werken de gemeenten Kampen, IJsselmuiden en Genemuiden en het arbeidsbureau
samen bij de uitvoering van het Jeugdwerk
Garantieplan (JWG), de banenpoolregeling,
individuele trajectbegeleiding (uitzetten van
een traject van scholing en werkervaring), het
kunstenaarsproject, 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.

Minimabeleid
De afdeling sociale zaken voert het secretariaat van de gemeentelijke commissie sociaalminimumbeleid. Deze commissie adviseert
over 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 vertegenwoordigers van het platform "Arme Kant van Kampen".

Fraudepreventie en fraudebestrijding
De afdeling controleert of lopende uitkeringen
nog steeds rechtmatig zijn. Voor de opsporing
van misbruik van bijstandsuitkeringen heeft de
afdeling sociale zaken een onderdeel sociale
recherche. De sociale recherche werkt voor
de gemeenten Kampen, Dronten en l.Jsselmuiden en houdt kantoor aan Vloeddijk 79.
Voorzieningen in verband met een lichamelijke handicap
Gehandicapten kunnen voor een woningaanpassing, vervoersvoorziening of een rolstoel
ook bij sociale zaken terecht. Uitgebreide
informatie kunt u hier opvragen. Verder kunt u
bij de afdeling terecht voor de aanvraag voor
een invalideparkeerkaart en de verlenging
daarvan.
8ewijs van onvermogen
Om tegen een lager tarief gebruik te kunnen
maken van een advocaat hebt u een verklaring 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,

Informatiemateriaal
Bij de receptie zijn folders verkrijgbaar over
o.a. de WVG, bijstand en de declaratieregeling (minimabeleid). De clienten van sociale
zaken ontvangen regelmatig een nieuwsbrief.
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 "socials zaken". Deze informatie
wordt elke maandag am ± 14.30 uur uitgezonden 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, ook op maandag,
van 18.00 tot 19.00 uur. De inhoud van het
wekelijkse column-programma en informatie
over aile radioprogramma's 'Ian Omroep IJsselmond staat op teletekst van TV Oost, pagina 282.

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 belastingen en flnanclele administratie, betalings- en
invorderingsverkeer, kwijtschelding belastingen en het geldverkeer.
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Onroerende-zaakbelasting
Deze belasting is gebaseerd op de economische waarde van de onroerende zaak.
Voorbeeld:
De vastgestelde waarde van het pand is bijvoorbeeld f 100.000,- De berekening van
het bedrag van de aanslag gaat dan als
voigt:
- Aanslag eigenaar: f 100.000,- : f 5000,(Iandelijk 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,-.
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 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
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 aangenomen waarin een vereenvoudiging is neergelegd 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 dezelfde
waarde als uitgangspunt te nemen.
In februari 1997 heeft daarom iedere belastingplichtige een zogenaamde WOZ-beschikking ontvangen. Bij een verhuizing of bij verkoop van een woning kan de nieuwe bewoner
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 waardepeildatum 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
of van sloop zal de waarde kunnen afwijken.
De taxatiewaarde zoals vermeld op de WOZbeschikking wordt niet meer aileen gebruikt
voor de onroerende zaakbelasting van de
gemeente. Ook de belastingdienst en het
waterschap IJsseldelta zullen deze waarde
gaan gebruiken als basis voor respectievelijk
de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting en de heffingsomslag van gebouwde
onroerende zaken.
Kwijtschelding
In principe is het mogelijk om in aanmerking te
komen voor kwijtschelding van de onroerende
zaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de hondenbelasting (aileen 1e
hond). Kwijtschelding moet binnen 2 maand
na dagtekening van de aanslag of de afrekening van IJsselmij/GAZO worden aangevraagd bij de gemeente Kampen, afdeling
Financien. Hiervoor zijn speciale formulieren
te verkrijgen. Het Rijk heeft een aantal normen
vastgesteld 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 Financien,
Vispoort 1, 8261 CK, tel. 3392742.

Tarieven
Onroerende zaakbelasling: gebruiker f 6,89
eigenaar f 8,61
Afvalstoffenheffing: f 426,00
Rioolrechten: f 175,00
Hondenbelasting: 1e hond f 84,00
2e hond f 168,00
3e hond f 252,50
elke volgende hond f 84,00
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Aldeling Burgerzaken
IJsselkade 55
8261 AG Kampen.
Teleloon: 038-3392999
Fax: 038-3325347.
Hoold: J. van der Kamp.
Openingstijden:
maandag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 16.00 uur
dinsdag: 09.00 - 12.30 uur
woensdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 19.00 uur
donderdag: 09.00 - 12.30 uur
vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00
uur
Bij de aldeling Burgerzaken kunt u terecht
voor:
Burgerlijke stand, inlormatie over 01 het opmaken van akten van geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, naamswijziging; algifte van ri]bewijzen en reisdocumenten, militaire zaken,
straatnaamgeving, huisnummering, verkiezingen, naturalisaties, naamswijziging en uitvoering Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie personen), bijv: aangilte van vestiging
(buitenland) en binnengemeentelijke verhuizing.

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 aangifte van overlijden moet worden
gedaan bij de burgerlijke stand van de
gemeente waar het overlijden heeft plaatsge-

I
vonden. Een uitvaartverzorger regelt in het
algemeen de aangilte van het overlijden bij de
burgerlijke stand. Voor het begraven 01 eremeren van een stoffelijk overschot is schriftelijk verlol nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Huwelijk.
Voor 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 voltrokken dient te worden. Tevens kan er dan
een alspraak gemaakt worden voor de ondertrouw. 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 09.0Q- 10.30 uur en tussen 13.30 - 15.00 uur is kosteloos.
Vrijdag: 's middags I425,-Zaterdag: 's morgens I585,--, 's middags
1880,--. Voor de overige dagen varieren de
kosten van I205,-- 's morgens tot I255,-- 's
middags. Verder zijn er nog diverse andere
kosten voor bijv. uiltreksels. Trouwen in de
Schepenzaal kost I280,- extra.
Rijbewijzen.
Voor de algilte van rijbewijzen bestaan er vier
mogelijkheden:
1. Eerste afgifte.
- 2 recente pasloto's (zw.wit 01 kleur)
- verklaring van rijvaardigheid CBR
- geneeskundige verklaring CBR

®
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- ingevuld aanvraagformulier,
is aan het loket

dat verkrijgbaar

vanuit het buitenland
contact opnernen

kunt u het beste vooraf

met de afdeling

ken omdat er andere procedures
nen te worden.

2. Vernieuwing.
- 2 recente pasfoto's (zw.wit of kleur)
- vorige rijbewijs

Identificatieplicht.

- ingevuld aanvraagformulier,
is aan het loket,

Nederland

dat verkrijgbaar

De identificatieplicht
kunnen

geldt voor

identificeren

zijn voor

per 1 januari

- 2 recente pasfoto's (zw.wit of kleur)
- vorige rijbewijs

ten (indien geldigheidsduur
toegestaan:

De aanvrager
lieren verkrijgen
vereiste

verklaring

CBR
set formu-

voor het aanvragen
verklaring

Een uittreksel uit de Gemeentelijke
ministratie kost f 6,50.

2. Europese identiteitskaart.
3. Toeristenkaart.
4. Nederlands rijbewijs (niet in aile gevallen
toegestaan) en:

f 32,30.
Basisad-

dat verkrijgbaar

5. de reeds voor 1 januari 1995 afgegeven
Gemeentelijke

identiteitskaart.

Ais u niet de Nederlandse
zijn de navolgende
- vreemdelingen-

- 2 recente pasfoto's (zw.wit of kleur)
- vorige rijbewijs
CBR

- verklaring van rijvaardigheid
gorie uitbreiding) CBR

(voor de cate-

- ingevuld aanvraagformulier,
is aan het loket

dat verkrijgbaar

bezit,

toegestaan:

vreemdelingendienst
of vluchtelingenpaspoort

- een niet-Nederlands
- W- document
kers.

nationaliteit

documenten

- verblijfsdocument

verklaring

documen-

niet is verstreken)

bij het

4. Categorie-uitbreiding

- geneeskundige

Nederlanders

1995 de navolgende

van de

CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). De kosten hiervan bedragen:

- ingevuld aanvraagformulier,
is aan het loket,

in

1. Nationaal paspoort.

kan een complete

geneeskundige

iedereen

die ouder is dan 12 jaar. Om u te

3. Vernieuwing bij 70 jaar en ouder

- geneeskundige

Burgerza-

gevolgd die-

paspoort

(elektronisch)

voor asielzoe-

Reisdocumenten.
Informatie

vooraf: Ais algemene

regel geldt

dat u zich bij een eerste afgifte voor een reisdocument voldoende dient te kunnen legitime-

De kosten voor een rijbewijs bedragen f38,25

ren. Het

reisdocument

worden aangevraagd

dient

persoonlijk

te

en opgehaald.

Pas 65.
ledereen die 65 jaar is of ouder en echtparen

1. Paspoort.

waarvan de man of vrouw 65 jaar of ouder en

Nodig:

de partner 60 jaar of ouder is, kunnen een Pas

- 2 recente pasfoto's (zw.wit of kleur)
- vorige reisdocument

65 aanvragen.

Hetzellde geldt voor personen

die duurzaam samenwonen.

U heeft nodig:

Het paspoort

is 5 jaar geldig

en de kosten

een pasloto, de kosten bedragen f 10,50.

bedragen van 1 oktober tot 1 april: f 90,--

De Pas 65 hoeft niet verlengd of vernieuwd te
worden.

van 1 april tot 1 oktober: 1 107,50. Kinderen tot
16 jaar kunnen worden bijgeschreven
paspoort van beide ouders.

en

in het

Aangifte van verhuizing.
Ingeval van adreswijziging
dagen na de wijziging
doen

bij die gerneente

ad res heeft

dient u binnen vijf

schriftelijk
waar

aangifte

u uw nieuwe

U dient zich bij de aangifte

doende te kunnen legitimeren.

te

Bij vestiging

vol-

De schriftelijke

toestemming

ouder (na legitimatie),

van de andere

01 degene

die de voog-

dij over het kind heeft, is hierbij vereist
de leeftijd van 16 jaar moeten
zelfstandig

een reisdocument

Vanaf

minderjarigen

hebben.

tit
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De beide ouders (01voogd) dienen ook hiervoor schriftelijk (na legitimatie) hun schriftelijke toestemming te geven.
2. Europese identifeitskaart.
(Nieuw document per 1 januari 1995).
Nodig:
- 2 recente pasloto's (zw.wit 01kleur)
- vorige reisdocument
De Europese identiteitskaart is in de plaats
gekomen van de inmiddels vervallen toeristenkaart en de gemeentelijke identiteitskaart.
De Europese identiteitskaart is uitstekend
geschikt om te dienen als legitimatiebewijs en
reisdocument. De geldigheidsduur is, evenals
een paspoort, vijl jaar. De kosten bedragen
I 35,90. Op de Europese identiteitskaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven.
Indien een kind, jonger dan twaalf jaar, een
verzoek tot afgifte van een Europese identiteitskaart doet, dienen de ouders (na legitimatie) hun schriltelijke toestemming te geven.

Adres: Molenstraat 28,8261 JW
Teleloon: 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: drs. J. Grooten
Deze aldeling is belast met het beheer van de
in de gemeentelijke archief bewaarplaats
berustende archieven, w.o. die van gemeentelijke organen, commissies, een aantal plaatselijke kerkgenootschappen, particuliere instellingen etc. Bovendien beheer van diverse
documentaire collecties, zoals een handbibliotheek en een historisch-topogralische atlas.

Stedelijk Museum Kampen
(Gotisch Huis)
Adres: Oudestraat 158, 8261 CZ
Teleloon: 3317361
Openingstijden: dinsdag tim zaterdag van
11.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Hoogseizoen: 11.00 - 17.00 uur dinsdag tim
zaterdag en 13.00 - 17.00 uur op zondag
Het museum is geopend van lebruari 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 collectie kunst- en gebruiksvoorwerpen, die relatie hebben met Kampen
en omgeving. Er is een aantal semi-permanente presentaties over de geschiedenis van
de stad en jaarlijks zijn er 5 tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast worden er ook evenementen gehouden, zoals de kunst- en antiektaxatiedagen. U kunt hier ook terechtvoor een
rondleiding of inlormatie over de geschiedenis
van Kampen. U moet wei van tevoren een
alspraak maken.Tevens is er een 17e eeuwse
rosmolen te bezichtigen, waarmee bovendien
iedere za. van 14.00 - 16.00 demonstraties
worden gegeven.
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Gemeentelijke expositieruimte Kampen
(voormalige Synagoge)
Adres: IJsselkade 33,8261 AC
Telefoon: 3317417 (b.g.g. 3392999)
Openinqstijden: 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.
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
Hoogseizoen 1 april - 1 oktober: ook op
zaterdag van 14.00 - 17.00 uur
Correspondentieadres: Postbus 5009,
8260 GA (t.a.v. J. Overweg)
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)
Stadsgehoorzaal
Adres: Burgwal 84, 8261 ES
Postadres: Postbus 1026, 8260 BA
Telefoon: 3317343 (administratie)
3317373 (kassa)
Fax: 3328878
Kassa geopend: maandag tim vrijdag van
10.00 - 12.30 uur en 1 uur voor aanvang van
de voorstelling. Interim-directeur: dhr. C. Botschuijver. In de twee zalen van de Stadsgehoorzaal - met een capaciteit van 517, respectievelijk 106 stoelen - zijn jaarlijks ongeveer
120 professionele voorstellingen te zien op
aile terreinen van de podiumkunsten: cabaret,
dans, kinder- en familietheater, mime, musical, muziek (klassiek, jazz en pop), opera,
operette, show en toneel. Verder geven jaarlijks diverse amateurgezelschappen ongeveer

25 voorstellingen in het theater. Daarnaast is
de Stadsgehoorzaal te huur voor recepties,
congressen, seminars en dergelijke. Een seizoenbrochure met informatie over aile voorstellingen is in het theater gratis verkrijgbaar
en kan op telefonisch verzoek worden toegestuurd.
Gemeentelijke Muziekschool Kampen
Adres : Vloeddijk 159a, 8261 GM KAMPEN
Telefoon : 3313496 Telefax: 3321530
Directeur: L. Stoter
Plaatsvervangend directeur: H. Heldoorn
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, blokfluit, hobo, fagot, klarinet,
saxofoon, trompet, hoorn, trombone, bastuba,
bariton, harp, viool, altviool, cello, contrabas,
piano, clavecimbel, kerkorgel, electr. orgel,
keyboard, gitaar, electr. gitaar, basgitaar, slagwerk, drums, directie harmonie/fanfare, solozang, muziektheorie, algemene muziekleer,
muziekgeschiedenis, koorscholing en stemvorming.

- cursussen:
muziekgeschiedenis, gitaar spelen met acecoorden, amateur assistent dirigentenopleiding.
- "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 val-
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len onder de gemeentelijke subsidieregeling geldt een aanzienlijke lesgeldkorting.

- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie.

Be 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.

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

Milieu
Adres: Buiten Nieuwstraat 2, tel: 3392831.
Deze afdeling houdt zich bezig met de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied
van het milieu (Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming e.d.) en het
gemeentelijk milieubeleid, zoals op het gebied
van afvalstoffen, (afval)water, (water)bodem,
duurzaam bouwen, energie, milieuzorg e.d.

Huisvuil
Wekelijks wordt het huisvuil bij u opgehaald.
De ene week wordt het gft-afval opgehaald en
de andere week het restafval. Op de afvalkalender, die jaarlijks huis-aan-huis wordt verspreid, kunt u lien welke container opgehaald
wordt. In de zomermaanden heeft u de mogelijkheid om gft-afval wekelijks aan te bieden.
In 1998 start de gemeente met een proef voor
tariefsdifferentiatie. Dit wil zeggen dat u voor
1998 in theorie moet betalen per keer dat u de
container aanbiedt of per keer dat u afval in de
verzamelcontainer deponeert.. Per 1 januari
1999 wordt deze afrekeningswijze werkelijkheid.

Daarnaast kunt u voor informatie 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.

®
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8edrijfsafvaI
Voor bedrijfsafval wordt gebruik gemaakt van
grijze minicontainers. Daarnaast kunnen
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 ophalell door de reiniging. Naast de
stortkosten van het grof vuil betaalt u ook
voorrijkosten. Bij de reiniging moet u een
afspraak maken voor het ophalen.
2.zelf brengen naar het overlaadstation. U
betaalt dan aileen 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 chemisch afval
kunnen ook bij een aantal winkels worden
ingeleverd (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.
Ongediertebestrijding
Bij overlast van ongedierte, kunt u terecht bij
de reiniging.
Glas
In de gemeente Kampen staan op de volgende plaatsen glasbakken:

Esdoornhof, Jan van Arkelstraat, Loriestraat,
LelystraatiLovinkstraat, Penningkruid, Hanzelaan, DrDamstraat, Kievitstraat, Noordweg/
Veerweg, Meeuwenplein, Muntplein/Schoolstraat, 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 inzamelacties van
diverse charitatieve instellingen.
Oud papier
Bij diverse scholen en insteliingen 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 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.
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, de hondendolterreinen. 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 "voetgangersgebied"
verstaan we niet aileen de stoep, maar ook de
wandelparken en speelweiden. Mocht de
hond daar uitwerpselen deponeren, dan moeten die meteen verwijderd worden.
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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 vergissing begaat.
Dit "opruimmiddel" (bijvoorbeeld een hondenpoepzakje of -schepje) is een in de handel
verkrijgbaar middel, speciaal bedoeld voor het
opruimen van uitwerpselen. Vragen: voct
meer informatie kunt u terecht bij de hondencontroleur, tel: 3312414. Ook is er een informatiefolder te krijgen bij Bureau Communicatie, 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 organisatie die 24 uur per etmaal paraat is. Zij verleent
hulp in aile gevallen waarbij mensen en/of dieren op welke wijze dan ook in gevaarlijke of
bedreigende situaties zijn terechtgekomen.
Deze situaties kunnen bijvoorbeeld voorkomen door brand, bekneliing, te water geraken
of ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Preventie
Naast de actieve hulpverlening houdt de
brandweer zich bezig met de brandpreventie.

Deze heeft tot doel om brand, brandgevaar en
ongevallen bij brand te voorkomen. Mocht er
toch een brand of ongeval plaatsvinden 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, IJsselrnuiden en Zwarlsluis. In totaal wonen hier
ruirn 60.000 mensen.

•

Gemeente Kampen

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
De wijkagent heet nu Wijk Contact Functionaris. Deze treedt op bij bijv. buurtproblemen,
alles wat te maken heeft met onveiligheidsgevoel en problemen die voorkomen in de woonen leefomgeving. De wijkcontactfunctionarissen voor Kampen zijn Wilco van Maanen en
Bart Mulder. De wijkcontactfunctonaris voor
IJsselmuiden is Mike Metselaar. Zij zijn te
bereiken via het districtsbureau.
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 gestolen. Een aanzienlijk deeI daarvan wordt teruggevonden en belandt uiteindelijk op het polltiebureau. Daarom houdt de politie fietskijkdagen. Op de volgende zaterdagen kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur aan het districtsbureau komen kijken: 28 februari, 25 april, 27
juni, 29 augustus, 31 oktober en 19 december
1997.
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 IJsseldelta
De Stichting Stadswachten IJsseldelta is een
project dat medio 1995 in de gemeenten Kam-

pen, Genemuiden, IJsselmuiden en Hasselt
van start is gegaan. Het project heeft een twee
doelen: het bestrijden van de werkloosheid,
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 zit 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 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 wordt. Ais de storing in de afvoer van
de riolering in gemeentegrond zit, komen de
kosten voor rekening van de gemeente. Dit
tenzij de verstopping 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 grondeigenaar of eigenaar
van de woning of bedrijf.
De verstoppingsproblemen in de riolering op
gemeentegrond worden meestal veroorzaakt
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
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rioolzuiveringsinstallatie 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 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 het 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 doolt. 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.
Onderhoud wegen, watergangen, bruggen
en wegmeubilair
Soms moet er snel iets hersteld worden
aan wegen, straten, bruggen of "wegrneubilair"(zoals paaltjes, verkeersborden).
Om ongelukken en schadegevallen te voorkomen horen wij het graag van u als er gevaarlijke situaties zijn. V~~r deze zaken kunt u
terecht bij de buitendienst van de gerneente
Kampen, die bereikbaar is onder telefoonnummer 3312414 tussen 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 veiligheid en de openbare orde.
Verkeerslichten.
Bij storingen in de verkeerslichten kunt u
terecht bij de heer D. Anthony van de afdeling
Water en wegen.

Hij is bereikbaar tussen 08.00 en 16.00 uur
onder het telefoonnummer 3392817. Uiteraard kan in dringende situaties buiten de kantooruren de piketdienst worden gebeld (tel.
3312414).
Parkeermeters
Bij het niet goed werken van de parkeermeters dient u contact op te nemen met de parkeercontroleur 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 verkrijgen van een inrit kunt u de gemeente deze
werkzaamheden laten uitvoeren.
Het is niet toegestaan om zelf in openbare
gronden werkzaamheden te verrichten.
Het aanvraagformulier kunt u krijgen bij het
sectorbureau van de sector Stadsbeheer en
Milieu.
Gebruik open bare weg
V~~r 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 contact opnemen met de afdeling Water en Wegen,
tel. 3392814.
Kleine verkeersmaatregelen
De eerste donderdag van de rnaand kunt u
terecht op het politiebureau tussen 9.00 en
9.30 uur voor vragen over kleine verkeersmaatregelen. Hierbij kunt u denken aan het
plaatsen van paaltjes, belijning en het plaatsen van borden en eenvoudige maatregelen.
U wordt dan ontvangen door een medewerker
van de politie en de afdelinq Water en wegen.
Visvergunningen
Te verkrijgen bij:
- het VVV-kantoor, Boterrnarkt 5
- Dierenspeciaalzaak Korteschiel, Voorstraat
116
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Peurvergunningen
Houders van een peurvergunning ontvangen
elk jaar een brief dat zij een nieuwe vergunning 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 Landschap. Wilt u in de brief uw naam, adres,
woonplaats en geboortedatum vermelden? De
minimale leeftijd is 18 jaar. Informatie: tel:
3392822 of 3392821.
Klachtenregistratie
Bent u niet tevreden over het functioneren van
een gemeentelijke afdeling of dienst, voelt u
zich onjuist behandeld door een medewerker
van de gemeente, of vond u een bepaalde
gang van zaken niet preUig, dan bestaat de
mogelijkheid een klacht in te dienen bij de
Afdeling Aigemene Bestuurlijke Zaken, tel:
3392720. U kunt uw klacht ook schriftelijk
indienen. Hiervoor is een speciaal klachtenformulier beschikbaar. Uw formulier zal doorgegeven worden aan de afdeling of dienst, waar·op de klacht betrekking heef!. 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
manier van afhandeling van uw klach!.

@

