


Gemeente Belang Kampen is een lokale politieke partij zonder binding met een landelijke groep of een 

levensbeschouwing. Standpunten worden ingenomen op basis van feiten en omstandigheden die er op 

dat moment toe doen. De volgende acht pijlers vormen hierbij het uitgangspunt:

❤ Het besluitvormingsproces is voor ieder open en transparant
❤ Menselijke waardigheid is de basis van bestuurlijk handelen
❤ Ons politieke handelen is niet gebonden aan enige ideologie
❤ Ons doen en laten gebeurt vanuit een zuivere bedoeling

❤ We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid
❤ Politieke besluitvorming is voor iedereen te begrijpen
❤ We gaan steeds op respectvolle wijze met elkaar om
❤ Ons  hele streven is gericht op rechtvaardig beleid

❤	 Op	basis	van	de	begroting	wordt	een	verantwoord	financieel	
beleid gevoerd, waarbij het algemeen belang van de inwoner 
van onze gemeente centraal staat.

❤ Sociale veiligheid en verkeersveiligheid zijn uitgangspunt bij 
de inrichting van een dorp of stadswijk.

❤ Het gevoerde gemeentelijk beleid is blijvend gericht op het 
zoveel als mogelijk voorkomen van armoede.

❤ Het woningaanbod doet recht aan de uiteenlopende vraag naar 
woonruimte; alle woonvormen krijgen in onze gemeente een kans. 

❤ Begrijpelijke besluitvorming is een basisvoorwaarde voor het 
betrekken van de inwoners bij ruimtelijke plannen binnen de 
gemeente.

❤ Bij nieuwe vestigingen van bedrijven wordt speciale aan-
dacht besteed aan zowel duurzaamheid als aan te verwach-
ten lokale werkgelegenheid.

❤ Toeristische activiteiten in stad en buitengebied zijn goed op 
elkaar zijn afgestemd door passende verbindingen, zowel 
per	fiets	en	auto	als	over	het	water.
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