
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

    

 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 – 2026 
 

 



2  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Over de voorpagina:  
Naast de 8 genoemde plaatsen bestaat de gemeente 
Kampen natuurlijk ook uit de dorpen Kampereiland, 

Kamperveen, Mastenbroek (deels) en Reeve en de 
buurschappen Bisschopswetering, De Heuvels, 
De Roskam, Hogeweg, Nieuwstad, Oosterholt, 

Oude Wetering (deels) en Posthoorn (grotendeels)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 Gemeente Belang Kampen  
Datum vaststelling: 18 december 2021 
 
Copyright © 2022 Gemeente Belang Kampen  
Auteur: Gemeente Belang Kampen  
Contactadres: info@gbkampen.com 
 
Omslagontwerp: Arno Scheltinga  
Vormgeving binnenwerk: Arno Scheltinga en Sybren Gerlofsma 
Foto’s: Arno Scheltinga, leden van GBK en overige rechthebbenden (bekend bij auteur) 
Definitieve DTP: Webcareteam GBK 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën,  
geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming van Gemeente Belang Kampen. 
 

 
www.gbkampen.com 

 
www.facebook.com/gemeentebelangkampen.nl 

 
www.instagram.com/gemeentebelangkampen/ 



3  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 
 

Inhoud 

 
 

Afmaken en verbeteren, daarna zinvolle nieuwe dingen   …… 
 
 

4 

Jij doet er toe!   ......................................................................... 
 
 

5 

1. Jij en het gemeentebestuur   …………………………………………….. 
 
 

8 

2. Veiligheid bij jou in de omgeving   …………………………………….. 
 
 

10 

3. Jij en de samenleving   ………………………………………………………. 
 
 

12 

4. Jij en je omgeving   ……………………………………………………………. 
 
 

14 

5. Jij en je bestedingen   ……………………………………………………….. 
 
 

16 

6. Jij en je vrije tijd   ………………………………………………………………. 
 
 

18 

7. De gemeente en je geld   ………………………………………………….. 20 
 

  



4  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 
 

Afmaken en verbeteren, daarna zinvolle nieuwe dingen 
 
 

Achter ons liggen vier dynamische jaren waarin door GBK veel in gang is gezet. Daarmee is het nog 
niet afgerond. Veel moet nog gebeuren. In de Boven Havenstraat zijn vervallen panden gesloopt, 
maar de herontwikkeling moet nog beginnen. Voor de ontwikkeling van Schans Buitenwacht is geld 
beschikbaar, maar de plannen moeten nog worden uitgevoerd. De voormalige HBS is verkocht, 
maar het gebied er rondom moet nog worden ingericht. Woningbouw voor IJsselmuiden is op de rit 
gezet, maar we zullen weer moeten zoeken naar nieuwe bouwgrond voor latere jaren. We kunnen 
gaan bouwen in Reeve I, maar ook Reeve II zal moeten worden voorbereid. Verder zijn 'kleinere' 
projecten als de (her)inrichting van het Groene Hart en de Brunneper Bongerd nog niet afgerond. 
Natuurlijk blijft het van belang om voor de toekomst zinvolle projecten in gang te zetten, maar GBK 
vindt het belangrijk eerst af te maken waar we aan zijn begonnen. 
   
Daarnaast laat een terugblik op de afgelopen vier jaar zien dat er een stevige basis is gelegd voor de 
toekomst. Na het dieptepunt van 2019 zijn de financiën weer op orde gebracht door pas op de 
plaats te maken toen de situatie daar om vroeg. Hierdoor konden we volgens afspraak de laatste 
bezuinigingstranche op de bedrijfsmatige OZB schrappen. 
Het onlangs genomen besluit om de IJsselkogge naar Kampen terug te laten keren, biedt kansen 
voor inwoners en ondernemers. Maar dan zal wel gewerkt moeten worden aan het bieden van een 
bredere 'Hanzebeleving', waarin deze kogge een plek krijgt. 
Er is eindelijk een start gemaakt met de uitbreiding van standplaatsen voor woonwagens. Met de 
oprichting van het Schuttersgilde is onze traditie 'carbid schieten' veilig gesteld. 
 
Naast verantwoord afronden van lopende zaken is het van belang oog te hebben voor ontstane 
foute ontwikkelingen en aanwezige manco's. Een voorbeeld is de verloedering van de Kamper 
binnenstad. Door zogenoemde 'zorgcowboys' worden regelmatig winkelpanden opgekocht, die na 
verbouwd te zijn tot 'zorgwoning', worden verhuurd aan sociaal zwakke jonge 'cliënten' met een 
pgb. Deze nauwelijks begeleide jongeren hebben niets om handen en vormen een bron van 
overlast. GBK heeft deze misstand aan de kaak gesteld, met als resultaat een (gemeentelijke) 
projectgroep die dit verschijnsel wil gaan terugdringen.  
 
Bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt vaak niet nagedacht over handhaving die daar 
mogelijk bij hoort. GBK is van mening dat bij ieder raadsvoorstel moet worden bekeken of daarbij 
een handhavingclausule gewenst is. 
 
Kortom: we zijn er nog niet. GBK wil graag het ingezette beleid afmaken en de komende vier jaar 
gebruiken om ons keihard in te zetten Kampen op de kaart te houden als prachtige Hanzestad waar 
je je gehoord en begrepen weet. Om van Kampen die gemeente te maken waar je graag wilt wonen 
en waar je 'thuis' is.  Een gemeente die er toe doet, waar je stem telt, waar je gehoord wordt, waar 
je kunt meepraten. Geef GBK de ruimte om die ambitie waar te maken. Ga aankomende 16 maart 
naar de stembus en stem op GBK, lijst2. 
 
Elina Schmidt - Blokzijl, lijsttrekker GBK gemeenteraadsverkiezingen 2022 
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Jij doet er toe! 
 
 

De gemeente Kampen is rijk aan erfgoed, natuur en water. Samen met goede bereikbaarheid biedt 
dit een aantrekkelijk leefklimaat. Sterke betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving zorgt voor 
een goede sociale structuur. 
Deze elementen hebben voortdurend bescherming en verbetering nodig in het belang van alle 
inwoners van de gemeente. Binnen de Raad als hoogste bestuursorgaan wil GBK zich inzetten voor 
dit gezamenlijke belang. 
 
Wij hebben een betrokken samenleving voor ogen, waarin elk met de eigen behoeften en 
mogelijkheden in wederzijds respect kan deelnemen. Een ieder krijgt de mogelijkheid om iets van 
het leven te maken en draagt hierin bij naar eigen draagkracht. Als de onderlinge betrokkenheid 
tóch ontbreekt, biedt de gemeente een goed vangnet. Wanneer mensen zijn aangewezen op hulp 
en ondersteuning, is dit een zorg die onze aandacht vraagt, of het nu om jongeren, ouderen of 
gezinnen gaat. 
 
Wij beogen een duurzame inrichting van de gemeente. Zowel inwoners als ondernemers zijn zich 
bewust van het belang van de toekomst bij zaken als afvalverwerking, energiegebruik, woningbouw, 
landbouw, natuur en het bewaken van een representatieve selectie aan erfgoed. 
 
Wij streven naar een slagvaardig gemeentebestuur met een passend ambtelijk apparaat. We gaan 
alleen mee in nog meer regionale samenwerking als deze aantoonbaar gaat leiden tot besparing en 
verbetering. Verder zijn wij van mening dat samenwerkingsverbanden altijd democratisch 
controleerbaar behoren te zijn. 
 
GBK is een lokale politieke fractie zonder binding aan landelijke partij of levensbeschouwing. De 
verschillende levensvisies binnen de fractie bieden een meerwaarde bij het vormen van een 
afgewogen politiek oordeel. Standpunten worden ingenomen op basis van feiten en 
omstandigheden die er op dat moment toe doen. Als deze na verloop van tijd ingrijpend zijn 
veranderd, blijven we niet krampachtig vasthouden aan ooit ingenomen standpunten op dit thema, 
maar stellen we onze mening bij op basis van hernieuwde inzichten en argumenten. 
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De mate van invloed binnen de raad hangt af van het aantal bij de verkiezingen behaalde 
raadszetels. Zoveel als mogelijk zal de fractie één geluid laten horen. Daarbij houden we rekening 
met de persoonlijke integriteit van onze raadsleden. Bij stemming tijdens een raadsvergadering 
heeft het individuele geweten voorrang boven het streven naar eenstemmigheid. 
 
De komende raadsperiode biedt opnieuw veel uitdagingen. Een deel van deze uitdagingen wordt 
gevormd door nog niet afgeronde zaken uit voorgaande jaren. Voor deze en voor nu nog 
onbekende komende zaken is jouw stem op GBK (lijst 2) van groot belang om verschil te maken in 
de politiek. Waar het ook over gaat, bij ons sta jij centraal. Wij nemen je serieus.  
Bij ons doe je er toe! 
 

Wat GBK de afgelopen vier jaar bereikte 
 daadwerkelijke aanzet sanering omgeving Boven Havenstraat (ruimtelijke ontwikkeling) 

 aanpakken kruising Haatlanderdijk met Kievitstraat-Nijverheidstraat (verkeersveiligheid) 

 aanpakken onveilige situatie rotonde bij Hoornbeeck College (verkeersveiligheid) 

 onderzoek naar uitbreiding woonwagenstandplaatsen in de gemeente (woningaanbod) 

 aanpakken van plekken met kans op wateroverlast, zoals bleek in zomer 2018 (veiligheid) 

 opheffen buurtoverlast omgeving Veenmos door schoolgaande asielzoekers (bemiddeling) 

 verbeterde maatvoering van bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen (inclusie) 

 terugkeer van bevolkingsonderzoek borstkanker in Kampen 

 tijdelijk kosteloos uitbreiden terrassen horeca tijdens Corona crisis (lokale economie) 

 bijdrage aan verantwoord carbid schieten door steun bij opzetten Schuttersgilde (traditie) 

 plaatsen van vijf gesponsorde bankjes aan het Reevediep (toerisme) 

 opnemen in Algemene Politie Verordening van verbod voor oplaten ballonnen (milieu) 
 

Wat GBK die vier jaar aan de kaak stelde 
 de toenemende diefstaloverlast door deel asielzoekers benoemen en niet verbloemen 

 SBR (rubberkorrels) onder kunstgras sportvelden is schadelijk voor milieu en gezondheid 

 de groeiende zorgfraude door malafide zorgverleners in verhuurde ruimtes binnenstad 

 gemeente Kampen was voor uitbater zwembad jarenlang gewillige financiële melkkoe 
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Waar GBK nadrukkelijk aandacht voor vroeg 
 blijvend in stand houden van goede kwaliteit borstkankerpreventie in Kampen (motie) 

 bestrijding van de relatief hoge graad van laaggeletterdheid in Kampen 

 betere leesbaarheid van de jaarlijkse gemeentebegroting door bijvoorbeeld infographic 
 

Waar GBK zich in verdiepte 
 mogelijkheid en wenselijkheid behoud Schepman panden aan de Buitenhaven 

 noodzaak gemeentelijke ondersteuning bij vervangende ruimte voor Voedselbank 

 mate van burgerparticipatie bij opzetten stadsstrand/Hanzepaviljoen 
 

GBK en burgerparticipatie 
Omwonenden van het Cruijff Court ondervonden regelmatig overlast en voelden zich niet gehoord 
op het gemeentehuis. Het was een speelplek voor kinderen; later op de avond namen ouderen het 
veld over met vaak overlast als gevolg. Op initiatief van een GBK raadslid werden de hoofdrolspelers 
bij elkaar gebracht: burgemeester, politie, gemeente, 'Welzijn' en omwonenden. De gevonden 
oplossing: Er komt een hek met een slot. Bewoners gaan voortaan zelf het veld openen en 's avonds 
weer afsluiten. Burgerparticipatie ten top! 
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1. Jij en het gemeentebestuur 
 
 

Meedenken, meedoen, meebeslissen 
Inwoners zijn mondig, willen gehoord worden en moeten mogen meedenken. Per slot van rekening 
gaat het over onderwerpen die hen raken. 
Wij vinden dat Gemeenteraad, College en ambtenaren samen moeten zorgen voor duidelijke 
randvoorwaarden bij zaken waar mensen op eigen initiatief hun verantwoordelijkheid voor willen 
nemen. De gemeente stelt zich daarom meer dan ooit op de hoogte van wat zich binnen de 
gemeente afspeelt, van wat de behoeften zijn van ouderen, jongeren en gezinnen, maar ook van 
ondernemers. 
Wat ons betreft zullen inwoners, zowel persoonlijk als actief binnen verenigingen en 
maatschappelijke organisaties, steeds meer gestimuleerd worden om zelf te komen met 
initiatieven. Waar dat nodig is, ondersteunt de gemeente hierbij. 
 

Samenwerken 
Wij willen bevorderen dat de bewoners nieuwe samenwerkingsvormen aangaan met verenigingen, 
met bedrijven en met de gemeente zelf. Daarbij is het van belang dat de mogelijkheden hiervoor 
ruim aanwezig zijn en dat de gemeente bepaalde zaken uit handen geeft, zonder zich aan haar 
verantwoordelijkheid te onttrekken. 
 

Transparantie 
Mede dankzij Gemeente Belang Kampen is het verschijnsel 'achterkamertjespolitiek' de afgelopen 
jaren flink teruggedrongen. GBK is voor zoveel mogelijk openbaarheid. Daarom wordt bij hoge 
uitzondering vergaderd achter gesloten deuren, bijvoorbeeld als het gaat over personen. 
Een voorbeeld van transparantie is de toen nog niet eerder vertoonde verslaggeving van de 
coalitieonderhandelingen in 2018 door formateur Remmelt de Boer. Dit verslag werd in het 
openbaar behandeld, waarbij er voor alle partijen de mogelijkheid voor inbreng was. GBK had 
eerder - bij monde van toenmalige fractievoorzitter Holtland - laten weten liever vanaf het begin de 
coalitieonderhandelingen openbaar te maken via onder andere de pers.  
Dit voorstel ging een aantal partijen helaas toch te ver... 
 
 

GBK over erfgoed en archeologie 
 
Kampen is rijk aan zichtbaar bovengronds erfgoed en ondergrondse sporen uit het verleden. Niet 
elk oud pand kan worden bewaard, maar het is wel van belang dat een uitgekiende selectie 
behouden en beschermd blijft. Behalve gebouwen zijn ook landschappelijke elementen als 
broekwegen, dijken en terpen het behouden waard. Bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken 
verdienen dergelijke elementen het zoveel mogelijk te worden ingepast. 
 
Bijzondere gevonden ondergrondse sporen verdienen het om blijvend te worden getoond om 
aan inwoners en toeristen te laten delen in dergelijke sporen uit het verleden. De bouw van een 
replica van de in de jaren zestig verdwenen kadekraan heeft onze sympathie. Een  zelfstandige 
afdeling archeologie dient om die reden voor Kampen behouden te blijven. 
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GBK streeft ernaar dat: 
 inwoners op terreinen als woonomgeving, basisvoorzieningen, veiligheid en milieu de 

mogelijkheid van initiatief, inspraak en - als dat nodig is - budget krijgen; 

 kinderen betrokken worden bij wat er gebeurt in hun wijk en zij ruimte krijgen om mee te 
denken over wat daar voor hen verbeterd kan worden; 

 jongeren betrokken worden bij het op hen gerichte beleid, en medezeggenschap hebben 
over budgetten voor jeugdactiviteiten; 

 begrijpelijke besluitvorming een voorwaarde is voor het daadwerkelijk betrekken van de 
inwoners; 

 de gemeentelijke aandacht voor ondersteuning en stimulering gericht is op de eigen 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de inwoners;  

 er duidelijke randvoorwaarden komen voor nieuwe activiteiten en dat de afhandeling van de 
bijbehorende aanvraag begrijpelijk en eenvoudig is; 

 de gemeente zorg draagt voor een goede samenwerking tussen politie en jongerenwerk. 
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2. Veiligheid bij jou in de omgeving 
 
 

Buurt en wijk als menselijke maat 
Alles lijkt groter en onpersoonlijker te worden. GBK kiest voor het kleine en overzichtelijke, voor de 
menselijke maat. Leefbaarheid gaat in de eerste plaats over de eigen straat en buurt. Het gaat over 
zaken als overlast in de omgeving en onderhoud van de openbare ruimte. Samenwerken tussen 
bewoners en alle betrokken professionele personen versterkt de betrokkenheid bij de eigen 
woonomgeving. 
 

Gemeente bepaalt het veiligheidsbeleid 
De zorg voor veiligheid is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden 
geworden. De gemeente vervult in toenemende mate een regierol in het veiligheidsbeleid binnen 
de eigen grenzen, terwijl de uitvoering daarvan bij de (grotere) veiligheidsregio ligt.  
De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en stelt daarbij de voorwaarden. 
 

Bestrijding kleine criminaliteit 
Hoge werkdruk mag nooit een excuus vormen om maar af te zien van bestrijding van kleine 
overtredingen, want grote maatschappelijke problemen beginnen juist daar vaak mee. Bij de 
inrichting van straatverlichting gaat de aandacht uit naar zowel veiligheid in het verkeer als naar 
sociale veiligheid. Bezuiniging op verlichting mag niet leiden tot onveilige situaties. 
 

Veiligheid zelfstandig wonende ouderen 
Zelfstandig wonende ouderen vormen regelmatig een gewillige prooi voor mensen met kwade 
bedoelingen. Om probleemloos thuiszorg te kunnen verlenen, is vaak voorzien in een systeem voor 
zorgwerkers om op eenvoudige wijze toegang tot de woning te krijgen.  
Dit gemak voor de werker in de zorg betekent tegelijk een kwetsbare plek in de veiligheid van 
ouderen. Wij vinden belangrijk dat de veiligheid van zelfstandig wonende ouderen een speciaal 
aandachtspunt binnen het gemeentelijk ouderenbeleid vormt. 
 

GBK over ondermijning 
 

Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen onderwereld (criminelen) en bovenwereld (de 
gewone maatschappij), doordat criminelen voortdurend medewerking zoeken van personen uit 
bijvoorbeeld autoverhuur, makelaardij en notariaat bij het legaliseren van dekmantels voor hun 
criminele praktijken. Ook invloedrijke personen uit de gemeentepolitiek worden soms gebruikt 
om op 'legale' wijze vergunningen te krijgen. 
 
Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk ontregelt. Landelijk 
is de (gemeentelijke) bestrijding hiervan een belangrijk punt van aandacht.  
Wat ons betreft is blijvende alertheid op zijn plaats, bij de politiek en bij inwoners. 
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Ondernemers en veiligheid 
Ondernemers in de binnenstad en op bedrijventerreinen kunnen in het algemeen rekenen op snelle 
bijstand van de politie. Dit moet zo blijven. GBK is voorstander van het gebruik van tijdelijk 
bewaarde camerabeelden in risicogebieden. Deze spelen een steeds belangrijkere rol bij het 
oplossen en voorkomen van misdrijven. 
 

GBK streeft ernaar dat:  
 er meer budget komt voor handhaving, met het besef dat dit een vorm van 

symptoombestrijding is, waar bronbestrijding uit moet voortkomen; 

 inwoners bij handhaving worden aangesproken op hun gedrag, omdat dit meer respect 
afdwingt en effectiever is dan alleen het uitdelen van anonieme boetes achteraf; 

 de sociale veiligheid van de inwoners nog meer wordt verbeterd door wijkgerichte aanpak 
en zichtbare inzet van politie; 

 (sociale) veiligheid uitgangspunt is bij de inrichting van een dorp of wijk; 

 vandalisme beter wordt bestreden, zo nodig door meer inzet van cameratoezicht; 

 mensen die bij het uitlaten van honden nalaten daarbij de uitwerpselen op te ruimen, hierop 
worden aangesproken en bekeurd; 

 dierenwelzijn bij de gemeente een belangrijk aandachtspunt blijft; 

 aanpak van probleemveroorzakers speciale aandacht blijft hebben, waarbij de focus ligt op 
het voorkomen van herhaling (draaideurcriminaliteit); 

 dealen in onze gemeente bestreden blijft worden, zo nodig met hulp van aanvullende regels 
in de plaatselijke politieverordening. 
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3. Jij en de samenleving 
 
 

Maatschappelijke ondersteuning 
Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in handen van de gemeente. Deze is 
verantwoordelijk voor inwoners, die zonder (aanvullende) ondersteuning niet (volledig) kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Die ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van begeleiding, 
zorg en opvang. Binnen de wettelijke ruimte heeft de gemeente de vrijheid om de uitvoering van de 
WMO zelf vorm te geven. Wij staan voor een begrijpelijk gemeentelijk beleid, zodat mensen weten 
of en hoe ze in aanmerking komen voor de nodige zorg.  
 
Er is één aanspreekpunt, ook als de ondersteuningsvragen van uiteenlopende aard zijn. 
Vervolgcontacten tussen hulpvrager en gemeente vinden bij voorkeur plaats via internet. 
 

Jeugdzorg 
De uitvoering van jeugdzorg is eveneens in handen van de gemeente. Om ook specialistische zorg te 
kunnen bieden, werken meerdere gemeenten in de regio hierbij samen. Op deze wijze kan aan de 
hulpvrager beter maatwerk worden geleverd. 
 

Ondersteuning voor gezinnen 
Niet alleen zwakken en ouderen behoeven ondersteuning. Ook voor gezinnen kan door bijzondere 
omstandigheden (tijdelijk) steun in de rug nodig zijn. De gemeente draagt er zorg voor dat een 
voorziening als Centrum voor Jeugd en Gezin haar diensten op verantwoorde manier kan (blijven) 
uitvoeren. 
 

Ouderenzorg 
De gemeente ziet erop toe dat de ouderen niet in de kou komen te staan. Mantelzorg wordt 
gewaardeerd en gestimuleerd, en vereenzaming bij ouderen wordt waar mogelijk bestreden door 
activering van deze ouderen. 
 

Voorkomen en terugdringen laaggeletterdheid 
Laaggeletterdheid is een belangrijke oorzaak van achterstand in de samenleving, die ervoor zorgt 
dat een beroep op maatschappelijke ondersteuning nodig is. Wij willen dat zoveel mogelijk wordt 
ingezet op het terugdringen van deze laaggeletterdheid door het voorkomen ervan en door het 
aanbieden van mogelijkheden om op latere leeftijd de schade in te halen. 
 

GBK over inclusieve samenleving 
 
Iedere persoon heeft recht om ongehinderd aan de samenleving deel te nemen, ongeacht 
geaardheid, levensbeschouwing of gekozen (wettelijk geoorloofde) levensstijl. 
Het anders zijn dan de meeste anderen kan in veel gevallen wel een beperking betekenen. Een 
lichamelijke beperking maakt dat je niet alle beroepen kunt vervullen.  
Omdat ook bedrijven en organisaties recht hebben op de keuze voor een eigen cultuur, kan een 
persoonlijke keuze voor gedrag of uitingen die daar niet binnen passen, eveneens een beperking 
vormen. 
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Behoud van voorzieningen 
GBK blijft zich sterk maken voor goede voorzieningen in onze gemeente. Denk daarbij onder andere 
aan de bus voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. 
 

GBK streeft ernaar dat: 
 de maatschappelijke zorg gericht is op het zelfstandig kunnen beslissen van inwoners; hierbij 

blijft de toegang tot de gemeentelijke ondersteuning laagdrempelig en staat de gemeente 
open voor particuliere initiatieven; 

 onafhankelijke professionele cliëntondersteuning mogelijk blijft, zodat een zorg 
ontvangende inwoner zich kan laten bijstaan en daarbij zelf de regie houdt, ook in geval van 
langdurige zorg; 

 het gemeentelijk beleid gericht blijft op het voorkomen van armoede; 

 ontstane armoedeproblemen zo snel mogelijk worden verholpen door inzet van 
schuldhulpverlening, met oog voor de eigen verantwoordelijkheid; 

 zij, die mantelzorg bieden, extra aandacht, ondersteuning en waardering blijven krijgen bij 
de getoonde inzet; 

 mogelijkheden voor mantelzorg in een vertrouwde omgeving worden uitgebreid door de 
procedures hiervoor eenvoudiger en sneller te maken; 

 de gemeente de mogelijkheid van financiële ondersteuning via 'meedoen bonnen' of 
financiële bijdrage voor kinderen actief bij de doelgroepen onder de aandacht brengt; 

 initiatieven niet in bureaucratische procedures verzanden, maar dat blijvend wordt bekeken 
welke procedures nog zinvol zijn; 

 het voorkomen van vereenzaming bij ouderen een actief punt van gemeentelijke aandacht 
blijft, waarbij activeren de inzet is, zodat men niet 'achter de geraniums belandt'; 

 de gemeente in geval van zorgwekkend mijden van zorg niet wegkijkt, maar zich actief via 
bemoeizorg over de betreffende persoon ontfermt; 

 ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen door vroegtijdige aandacht voor de 
mogelijkheid van zorgverlening aan huis. 
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4. Jij en je omgeving 
 
 

Onderwijs 
Een leefbare samenleving kan niet zonder onderwijs op maat. Wij streven naar divers 
basisonderwijs in de gemeente en zijn van mening dat kinderopvang en scholen meer moeten gaan 
samenwerken. Dit biedt scholen in kleine kernen betere kansen om te overleven. Verkeersveiligheid 
rondom scholen heeft voor ons prioriteit. 
 

Milieubewustheid 
Wij willen dat deze wereld voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft om te leven. Een 
verantwoord ecologisch beleid voor zowel bedrijven als particulieren is daarvoor noodzakelijk. 
Binnen maatschappelijk verantwoord ondernemerschap hebben energie en milieu absolute 
prioriteit. Dit geldt eveneens voor de gemeentelijke organisatie. 
 

Weidevogelgebieden 
Een gemeente is wettelijk verplicht om compensatiegrond te leveren bij 'opoffering' van 
weidevogelgebieden aan bouw. GBK zal daarop blijven wijzen en erop toezien dat Kampen haar 
wettelijke plicht nakomt. Daartoe werkt GBK samen met de Stichting Particuliere 
Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ). 
 

Inrichten doen we samen 
Burgerparticipatie zoals bij het Groene Hart en Schans 'Buitenwacht', is voor GBK van grote waarde. 
Inwoners ontplooien steeds vaker actie in hun omgeving en bedenken zelf een oplossing voor 
onderhoud van speeltuinen of groenvoorzieningen. De rol van de overheid verandert hierbij steeds 
meer in die van aanbieder van voorzieningen. 
 

Ruimtebewust en klimaatbestendig bouwen 
Voor de hoeveelheid te bouwen woningen en aan te leggen bedrijven terreinen gelden regionale 
afspraken. Wat ons betreft heeft hierbij 'inbreiding' binnen bestaande bebouwing voorrang boven 
uitbreiding aan de rand van de bebouwde kom. 
Bij de ruimtelijke inrichting van de gemeente is het van het grootste belang om rekening te houden 
met de toename van extreem weer. Het voorzien in een goede, snelle en vooral slimme 
waterafvoer heeft hierbij prioriteit. 
 

GBK over natuurinclusieve landbouw 
 
De invulling van het beleid rond landbouw en natuur is geen taak van de gemeente, maar van 
hogere overheden. Binnen het spoor van dit beleid zijn wij warm voorstander van en 
pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw, bedrijfsvoering waarbinnen plaats is voor 
natuurbeheer. Op deze wijze levert de boer met het beheer van zijn gronden een positieve 
bijdrage aan een gezonde(re) omgeving. 
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Buitenkernen en dorpen 
Met het oog op behoud van leefbaarheid en bestaande voorzieningen hebben Grafhorst,  
's-Heerenbroek, Kampereiland, Kamperveen, Wilsum, Zalk, De Zande en Zuideinde onze bijzondere 
aandacht bij zaken als woningbouw. 
 

GBK streeft ernaar dat: 
 het woningaanbod aansluit bij de behoefte en bestaat uit een aantrekkelijk en gevarieerd 

palet voor alle leeftijdsgroepen, zodat wijken een gevarieerde samenstelling houden; 

 het woningaanbod recht doet aan de uiteenlopende vraag van de woonconsument en dat 
ook andere woonvormen kansen krijgen; 

 aan inwoners gelegenheid geboden wordt te bouwen in Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO); 

 bewoners direct betrokken worden bij plannen voor renovatie, sloop en herinrichting van 
hun wijk; 

 een groene, schone, veilige en duurzame woonomgeving wordt ontwikkeld, waarbij 
aandacht is voor voldoende en betaalbare levensloopbestendige woningen; 

 zowel bij het herinrichten van de wijk als bij het oplossen van zaken als overlast, vandalisme 
en vervuiling altijd samen met de wijkbewoners wordt opgetrokken. 

 

GBK en ondernemers 
 
Als het goed is leveren ondernemers een belangrijke bijdrage aan het welzijn binnen de 
gemeente. Wij vinden dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te (kunnen) ondernemen. 
Dit houdt enerzijds in dat de gemeente ervoor zorgt dat er geen onnodige belemmeringen 
worden opgelegd en anderzijds dat de gemeente ervoor waakt dat de ondernemer wordt 
'gepamperd'. 
Omdat de ondernemer kan zorgen voor extra werk, is het belangrijk dat tussen gemeente en 
ondernemer onderling goede afspraken worden gemaakt over opleiding, instroom van 
werkloosheid naar werk en over banenaanbod. 
Een overaanbod van horeca in de binnenstad is geen goede oplossing voor de toenemende 
leegstand. De gemeente zal daarbij waar mogelijk sturend moeten optreden. 
Binnen de bestaande regelgeving en met oog voor doelmatige besteding van financiële 
overheidsmiddelen zal de gemeente wat ons betreft voorrang geven aan de lokale ondernemers 
bij het aanbesteden van leveringen en diensten. 
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5. Jij en je bestedingen 
 
 

Financiële zelfstandigheid 
Iedereen heeft recht op arbeid en inkomen, passend bij zijn of haar mogelijkheden. Kunnen 
voorzien in een eigen inkomen maakt mensen zelfstandig, geeft hen gevoel van eigenwaarde en 
zorgt voor financiële onafhankelijkheid. 
 

Werkgelegenheid serieus nemen 
Wij vinden belangrijk dat er een actief banenbeleid wordt gevoerd. Gezamenlijke inzet van 
gemeente, ondernemers, UWV en werkzoekende is daarvoor nodig. GBK zal er op toezien dat deze 
samenwerking verstevigd wordt. Met name in recreatie en toerisme liggen kansen tot het scheppen 
van nieuwe werkgelegenheid. Voor circulaire grote bedrijven in tuinbouwsector, industrie en 
zeehaven liggen kansen voor uitbreiding. 
 

Economie: meer dan bedrijfswinst 
Wij zetten ons in voor een evenwichtige ontwikkeling van persoonlijke welvaart, kwaliteit van 
leefomgeving en mogelijkheden voor ontspanning en vorming. Pas als dit voor de inwoners van 
toepassing is, kunnen we spreken van duurzame economische groei. 
 

Kansen voor de lange termijn 
Duurzaam en vernieuwend ondernemerschap is nodig voor een kansrijke toekomst van de 
gemeente Kampen. Daarbij past een slimme wijze van omgaan met nieuwe energie. 
We streven naar de ontwikkeling van een sterk 'handelsmerk' voor recreatie en toerisme in onze 
gemeente. 
 

Internet 
We stimuleren het gebruik van internet voor inwoners en ondernemers door bij te dragen aan het 
aanleggen van snelle en betrouwbare verbindingen via glasvezelkabels. 
 

GBK over nieuwe vormen van energie 
 
Wij vinden dat de keuze voor nieuwe energievormen gebaseerd moet zijn op goede argumenten 
en niet op modieuze aannames. Uitgangspunt voor de keuze van andere energievormen is 
vermindering van de uitstoot van CO2 bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Kiezen voor 
energie uit biomassa is dan een absurd verhaal. Immers het enige verschil is de ouderdom. 
Fossiele brandstof is niet anders dan biomassa van miljoenen jaren oud. GBK is daarom tegen het 
afgeven van nieuwe vergunningen voor biomassacentrales. 
Bij keuze voor energie uit wind en zon komt de duurzaamheid om de hoek kijken. We komen er 
zo langzamerhand achter dat windmolenwieken en zonnepanelen minder recyclebaar zijn dan 
we dachten. Bij geslaagde innovatie zal de wijzer meer doorslaan in het voordeel ervan. 
Vooralsnog is kernenergie nog de beste optie met de minste nadelen. 
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Zinvolle bedrijvigheid 
Vestiging van nieuwe industrie moet een meerwaarde bieden voor de gemeente Kampen. Vestiging 
van detailhandel zal door ons worden gestimuleerd, zowel in de binnenstad als op bedrijvenparken. 
 

Kampereiland 
GBK is voorstander van een andere wijze van  beheer van onze landerijen. Pachtregelingen hebben 
daarom onze bijzondere aandacht. GBK ziet meer in het besturen van de Stadserven door een 
ambtelijk directeur met rechtstreekse verantwoording naar College en Raad. 
 

Koekoekspolder 
Het verduurzamen van de Koekoekspolder heeft onze blijvende aandacht. Hierbij kan bestaande en 
nieuwe tuinbouw zorgen voor nieuwe impulsen. 
 

GBK streeft ernaar dat: 
 nieuw te ontwikkelen woningen en bedrijfsgebouwen energieneutraal zijn; 

 de gemeente voldoende faciliteiten biedt voor ondernemers en particuliere burgers om 
plannen voor duurzame energieopwekking te kunnen ontwikkelen; 

 bij nieuwe vestigingen van bedrijven speciale aandacht wordt besteed aan zowel 
duurzaamheid als aan lokale werkgelegenheid; 

 bij uitgifte van een kavel op het industrieterrein voorrang wordt gegeven aan bedrijven die 
circulair van opzet zijn en ondersteunend kunnen zijn voor gevestigde bedrijven; 

 er samen met sociale partners wordt gezocht naar slimme oplossingen om onder andere 
werkloze jongeren en ouderen kansen te bieden op de arbeidsmarkt; 

 de bestaande samenwerking tussen onderwijs, studenten en ondernemers wordt bevorderd 
en verder versterkt. 
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6. Jij en je vrije tijd 
 
 

Sport 
Met betrekking tot sport staat GBK een duidelijk en weloverwogen beleid voor. We streven er naar 
dat binnen redelijke termijnen knopen kunnen worden doorgehakt waar uitbreiding, kleedkamers 
of verlichting een struikelblok vormen. Dat ook de sporter daaraan zijn steentje bijdraagt is voor 
GBK vanzelfsprekend. Wij zijn voor duidelijk doelgroepenbeleid op het terrein van culturele en 
sociale activiteiten, zowel binnen als buiten verenigingsverband. Iedereen in onze gemeente moet 
mee kunnen blijven doen met gelijke kansen. 
 

Inkomstenverwerving verenigingen 
Veel vrijwilligers zijn actief binnen verenigingen en wij willen dit blijven stimuleren. De voorwaarden 
voor het verwerven van eigen inkomsten van verenigingen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wat ons 
betreft kan ook het bedrijfsleven zinvol bijdragen aan het functioneren van deze maatschappelijk 
belangrijke organisaties. 
 

Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur dragen als onmisbaar onderdeel van de samenleving bij aan persoonlijke 
ontwikkeling, schoonheidsbeleving en ontspanning. Om deze redenen en omdat ze daarnaast 
verbindend werken, willen wij initiatieven op dit vlak stimuleren. Wij zijn daarbij van mening dat de 
mate van subsidiëring in verhouding moet blijven met het aandeel van de inwoners dat 
daadwerkelijk gebruik maakt van de betreffende cultuurtak.  
 

Integraal toerismebeleid 
Wij zien de inspanningen voor het bevorderen van toerisme binnen de totale gemeente Kampen als 
één geheel. Met het oog op de toeristische bezoeker kan het in stad en dorpskernen aanwezige 
erfgoed prima worden gecombineerd met het aanbod van landbouw en natuur in de 
buitengebieden. Daarom zullen wandelroutes, fietspaden en parkeervoorzieningen binnen de 
gemeente hier voldoende op moeten zijn afgestemd en de buitenkernen met elkaar verbinden. 
 

Aanvullen toeristisch aanbod 
Zonder op voorhand een kant en klaar plan te willen presenteren, liggen er genoeg kansen in de 
nabije toekomst om het toeristisch aanbod sterk uit te breiden en te verbeteren. Het onlangs 
genomen besluit om de IJsselkogge naar Kampen terug te laten keren, is hiervan een voorbeeld. De 
IJsselkogge zal dan wel moeten worden ingepast in een groter geheel, een soort Hanzebeleving. 
 

Voldoende aanlegsteigers 
Kampen is een waterrijke gemeente. Pleziervaart heeft daarin een belangrijke plaats. Wij pleiten 
voor voldoende afmeerplaatsen ten behoeve van dagtoerisme via het water. 
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GBK streeft ernaar dat: 
 een duidelijk doelgroepen- en accommodatiebeleid de pijlers zijn voor het verstrekken van 

subsidies aan onze organisaties ten behoeve van onze inwoners; 

 bij wijzigingen in subsidieverstrekking het tempo en de mate daarvan samen met de 
betrokken organisaties worden vastgesteld; daarbij hebben zowel de gemeente als de 
organisatie een eigen verantwoordelijkheid; 

 dat een vangnet wordt opgezet voor sociaal zwakke groepen, omdat ook die recht hebben 
op cultuur en sport; de 'meedoen bon' is hiervoor een passend middel; 

 de toeristische activiteiten in stad en buitengebied goed op elkaar zijn afgestemd door 
passende verbindingen, zowel over het water als via de weg. 
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7. De gemeente en je geld 
 
 

Begrijpelijke begroting 
In de afgelopen periode is een begin gemaakt met een voor bredere kring eenvoudiger te begrijpen  
begroting. Deze vormt de kern van het te voeren beleid en is gemaakt ten dienste van de inwoners. 
Binnen het meerjarenperspectief zal de begroting sluitend moeten zijn. 
 

Gemeente niet buiten schot 
Wanneer er weer bezuinigd moet worden, kan de gemeentelijke organisatie niet buiten schot 
blijven. Het kritisch op peil houden van een goede doelgerichtheid en doelmatigheid van het 
gemeentelijk bedrijf blijft een belangrijk punt van aandacht. 
 

Behoedzame geldbesteding 
Wij willen dat de gemeentelijke organisatie op verstandige wijze omgaat met het geld van de 
inwoners en dit geld inzet als was het haar eigen geld. 
 

Geen onttrekking uit budgetneutrale dienstverlening 
Onze gemeente heeft het ophalen en verwerken van afvalstoffen uitbesteed aan het bedrijf ROVA, 
waarvan ze mede aandeelhouder is. Het door ROVA aan de gemeente uitgekeerde dividend behoort 
niet te worden gevoegd bij de algemene middelen, maar te komen ten gunste van de inwoners als 
baten bij de berekening van de afvalstoffenheffing. 
 

Doelbelastingen 
Toeristenbelasting is een vorm van doelbelasting. De opbrengsten hiervan behoren te worden 
besteed ten bate van de toeristische sector. 
 

Hondenbelasting 
Al jaren pleit GBK voor al dan niet gefaseerde afschaffing van hondenbelasting.  
De opbrengsten ervan zijn vele malen hoger dan de kosten. Als pure doelbelasting is de 
hondenbelasting nog te verdedigen, niet als de baten vloeien naar de algemene middelen. 
 

Dienstbare ambtenaren 
Het gemeentehuis is er voor de inwoners. De gemeentelijke organisatie werkt veel met deeltijd 
inzet. Wij vinden dat gebruikers tijdens werkdagen probleemloos te woord gestaan moeten kunnen 
worden. De organisatie behoort te zorgen voor adequate vervanging van afwezige personen of 
minstens voldoende te communiceren op welke tijden vakambtenaren bereikbaar zijn. 
 

Starterleningen 
GBK is van mening dat gemeentelijke leningen voor starters op de woningmarkt moeten blijven 
worden gestimuleerd, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. 
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GBK streeft ernaar dat: 
 er op basis van de begroting een verantwoord financieel beleid wordt gevoerd, waarbij het 

algemeen belang van de inwoners van onze gemeente centraal staat; 

 de gemeente rekening houdt met de koopkracht van inwoners en lastenverhogingen slechts 
worden doorgevoerd om de algemene voorzieningen op peil te houden; 

 de ambtelijke organisatie zo doelmatig mogelijk wordt gehouden door regelmatig haar 
inrichting tegen het licht te houden; 

 externe inhuur van ambtelijke capaciteit en deskundigheid tot een minimum wordt beperkt; 

 afgezien van de inflatiecorrectie de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) pas 
worden verhoogd als de instandhouding van de algemene voorzieningen dit vereist; 

 samenwerking met andere gemeenten alleen wordt aangegaan bij verhoging van kwaliteit 
van dienstverlening, verkleining van kwetsbaarheid van de gemeente en beheersbaarheid 
van de kosten; 

 evenementen, die aantoonbaar een verrijking voor de samenleving betekenen, een 
waarderingssubsidie krijgen toegekend die op zijn minst gelijk is aan de gemeentelijke 
rekening voor eventuele ambtelijke inzet. 
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 gelijkwaardig burgerschap 

 begrijpelijke besluitvorming 
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 zuiverheid van handelen 
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 waardig bestuurderschap 

 transparantie waar dat kan 
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