Adhesiebetuiging Wijkvereniging Binnenstad Kampen
De wijkvereniging Binnenstad kampen is blij met het ‘initiatief voor een kloppend Groene
hart’ van “de bewoners” om samen extra meerwaarde te realiseren. De website, de
Facebook-pagina en de conceptplannen voor de ontsluiting van de Korteweg en Buitensingel
geven weer dat er goede basis is gelegd voor de samenwerking. Onze complimenten
daarvoor.

Wij als wijkvereniging hebben afgelopen voorjaar, onder andere, de volgende vraag gesteld
aan de verschillende partijen die meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen:
“ Vraag 9. Regelmatig komt het voor dat belangenbehartigers, zoals Natuurvereniging IJsseldelta, het
Bomenmeldpunt en de wijkvereniging elkaar benaderen om van gedachten te wisselen over plannen
in het Groene hart en Plantsoen. Dit leidt vaak tot bezwaren, veelal omdat men in het voortraject niet
(tijdig) is ingelicht. Een en ander werkt soms vertragend op de uitvoering of plannen worden niet
uitgevoerd. Dit kost onnodig geld en inzet. Zou uw partij iets zien in een klankbordgroep voor het
Groene hart en het Plantsoen, waarin bovengenoemde partijen en de gemeente, als ook de
“bewoners” als bijvoorbeeld het zwembad, ’t Ukien en de kinderboerderij zitting hebben? Een
soortgelijke Klankbordgroep voor de Binnenstad heeft haar nut reeds bewezen.”

Een gezamenlijke vertegenwoordiging van de “bewoners” richting de gemeenteraad heeft
wat ons betreft dus zeker meerwaarde. De antwoorden van de verschillende partijen zijn
overigens nog steeds terug te lezen op onze website. ( http://tinyurl.com/nwzuurs )

Verder heeft de wijkvereniging tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering aangegeven dat in
2014 door het bestuur gewerkt gaat worden aan het versterken van ons netwerk. Dit is in het
jaarverslag als volgt geformuleerd: “Mede door de burgerparticipatie vraagt de gemeente steeds
vaker onze inbreng. Door meer interactie met bijvoorbeeld OVK, fietsersbond en andere
wijkverenigingen binnen Kampen trachten we dit zo goed mogelijk te doen. Het delen en gebruik
maken van elkaars kennis en capaciteiten vermindert immers de hoeveelheid inspanning die dit
vraagt.” Volgens ons past ‘StadsparkKampen’ dan ook prima in het rijtje van organisaties om

mee samen te werken.
We wensen jullie in de eerste plaats dan ook veel succes 31 mei tijdens de ‘Dag van het
Stadspark’ en zijn erg benieuwd naar de overige reacties, de ontwikkelingen en het verdere
verloop van de plannen.
Met vriendelijke groet,
René de Ruiter, secretaris Wijkvereniging Binnenstad

