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Aanwezig zijn: 
35 bewoners/bestuursleden/raadsleden  Zie presentielijst 
Bert-Jan Lukje     Journalist De Stentor 
Jan Veenstra     Wijkagent politie 
Herma Vos     Stichting Welzijn Kampen 
Henrieke Selles – Heikoop   Gemeente Kampen, RO-Wonen 
Sylvia de Ruiter     Gemeente Kampen, MO- wijkgericht werken 
Gerrit Jan Veldhoen    Gemeente Kampen, wijkwethouder 
Jan van der Vloet    Gemeente Kampen, wijkcoördinator 
 
1.  Opening en welkom  
Wijkwethouder Gerrit Jan Veldhoen opent deze bijeenkomst van het wijkplatform en heet alle 
aanwezigen welkom. Het was prettig  om op de wijkschouw weer een rondje door het dorp te lopen 
om te kijken naar een aantal nieuwe ontwikkelingen. Het is fijn dat  er weer veel bewoners aanwezig 
zijn om mee te praten. Vanavond zijn ook Sylvia de Ruiter en Herma Vos aanwezig en dat heeft te 
maken met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken in de gemeente Kampen. Maar we 
beginnen de bijeenkomst met een presentatie van de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek in 
de kleine kernen. 
 
2. Gemeentelijk onderzoek woonbehoefte kleine kerne n 
Er is een presentatie door Henrieke Selles-Heikooop (gemeente Kampen) van de uitkomsten van het 
gemeentelijk woningmarktonderzoek door het bureau Companen. Dat is onlangs uitgevoerd in de 
kleine kernen onder alle huishoudens en thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar. Deze presentatie 
wordt nog afzonderlijk toegestuurd. De hele rapportage wordt later nog geplaatst op www.kampen.nl 
als het college er een besluit over heeft genomen.  
 
Het advies van Companen is om in ’s-Heerenbroek in de komende 10 jaar in totaal 15 woningen te 
bouwen. Het college neemt nog een besluit over de uitkomsten van dit onderzoek en de adviezen 
voor de woningbouw in de kleine kernen.  
Voor de toekomstige woningbouwontwikkeling in ’s-Heerenbroek is de voorgestelde richting om van 
aanbodgestuurd naar vraaggestuurd te gaan. Dit wordt de nieuwe werkwijze voor de gemeente 
Kampen. Want we willen in de toekomst zo flexibel mogelijk zijn met de woningbouw in de kleine 
kernen. 
 
Aandachtspunten: 

• De toewijzing van sociale huurwoningen gebeurt door Beter Wonen die heeft te maken met 
nieuw rijksbeleid. Want er is sinds dit jaar een maximale inkomensgrens om in aanmerking te 
komen. Er geldt een gezamenlijk inkomen van € 34.085,00. 

• Dit kan betekenen dat niet alle senioren voor zo’n huurwoning in aanmerking kunnen komen.   
• De woningmarkt zit “op slot” en de doorstroming verloopt in het algemeen heel moeizaam. 
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• Uit het onderzoek blijkt dat er in ’s-Heerenbroek een grote kernbinding bestaat. Ook onder 
starters. Maar uit nationale onderzoeken blijkt dat starters in de praktijk toch veel vaker naar 
elders verhuizen dan dat zo opgeven. 

• Veel senioren zeggen te willen verhuizen maar blijken dat toch niet te doen. Ze kiezen eerder 
voor aanpassingen in de woning of verhuizen vanwege zorgvoorzieningen. 

 
Reactie wijkwethouder Veldhoen: 

• We hebben tot nu toe veel gepraat over woningbouw maar belangrijk is natuurlijk wat de 
gemeente Kampen gaat doen!  

• We begrijpen dat ’s-Heerenbroek vooral wil weten waar en voor wie er gebouwd kan worden. 
• In ’s-Heerenbroek spelen veel ontwikkelingen een rol want het gaat niet alleen om de locaties 

voor nieuwe woningen maar ook om de invloed van de plannen van Zwolle (Breecamp West) 
en de positie van de Provincie Overijssel en de projectontwikkelaar. Dan is er nog de 
gemeentelijke Structuurvisie 2030 en de uitkomsten van de Schetsschuit.  

• Het college ziet het rapport van Companen als een goede basis voor woningbouwplannen in 
de kleine kernen. 

• Het gaat dus alleen om woningen voor de eigen inwoners en starters 
• We willen vooral woningbouw die aansluit op de bestaande bebouwing van de kern van 

’s-Heerenbroek. 
• Dan gaat het om het gedeelte tussen IJsbaan en Voetbalveld en in zeer beperkte mate aan  

uitbreiding van de lintbebouwing langs Zwolseweg en Veecaten. 
• We gaan eerst een bestemmingsplan maken waarin dit allemaal wordt vastgelegd. We 

houden daarbij ook rekening met een mogelijke verplaatsing van het voetbalveld als dat voor 
woningbouw nodig mocht zijn.  

• De procedure voor dit bestemmingsplan moet nog starten en zal ongeveer 9 maanden duren.  
• De mogelijkheid van zogenaamde “Kangoeroewoningen” met een voorziening voor 

bijvoorbeeld mantelzorg bij een bestaande woning zal alleen als een tijdelijke voorziening 
kunnen.  

• We willen daarom nu eerst graag weten welke concrete vraag naar woningen er bestaat er 
onder de bevolking van ’s-Heerenbroek.  

• We doen dus een oproep aan bewoners om zich te melden bij de gemeente Kampen als ze 
willen gaan bouwen.  

• We denken dan nadrukkelijk ook aan een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en 
de gemeente Kampen kan een CPO ook faciliteren. (Zie voorbeeld CPO door starters in Zalk)  

• Dat kan door contact op te nemen met de gemeentelijke projectleider Wouter Bosch 
(w.bosch@kampen.nl)  

 
3.   Terugblik op de wijkschouwronde  
Op het  rondje door ’s-Heerenbroek zijn we gaan kijken naar de volgende locaties: 
 

• Parkeren bij IJsbaan 
Er is samen met het bestuur van de IJsclub een voorstel gemaakt om hier meer ruimte te 
maken voor parkeren in de berm. Het wordt een onverharde berm en geen officiële 
parkeerplaats. De berm wordt – net als andere bermen in de gemeente Kampen – jaarlijks 
twee keer gemaaid. Dit voorstel is ook besproken met direct omwonenden en die kunnen zich 
er in vinden. Er is toestemming nodig van het Waterschap voor het dichtmaken van de sloot, 
aanleg van een duiker en aankoop van de grond. De aansluiting van de straatkolken en 
verplaatsen van de lantaarnpaal zijn nog technische aandachtspunten. Dit wordt opgenomen 
in de wijkprojecten 2012 en later dit jaar uitgevoerd.   
 

• Zuivelfabriek 
De toekomstige bestemming van de zuivelfabriek is afhankelijk van de particuliere eigenaar en 
hierbij heeft de gemeente Kampen geen directe verantwoordelijkheid. De huidige staat van het 
gebouw met een container en fabriekspijp op het dak wordt nog bekeken. 
 

• Veerhelling 
De damwanden van de veerhelling worden aangepakt en de gemeente Kampen heeft het 
werk nu aanbesteed. De aannemer gaat eind mei aan het werk en er is nog overleg met het 
“Zalkerveer” zodat er de minste overlast is bij het varen van het veer.  
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De nieuwe veerhelling wordt minder steil en aangelegd volgens de geldende normen. Deze 
veerhelling is voor algemeen gebruik en iedereen mag hier een bootje te water laten. Er zijn ’s 
zomers vaak veel mensen die hier naar toe komen met hun boten en die parkeren dan in de 
uiterwaarden. De watersportvereniging ’s-Heerenbroek kan een brief sturen naar de gemeente 
Kampen over het gebruik en beheer voor eigen leden. 
 

• Nieuwe dorpsplattegrond bij rustplaats 
Die kan hier inderdaad komen en het bestuur van Dorpsvereniging doet nog een voorstel. Het 
idee is dan ook aandacht te besteden aan het 650-jarig bestaan van het dorp in 2013.  
 

• Veecaterweg  
Hier zijn we voor het eerst op de wijkschouwronde en hier spelen meerdere zaken: 
a. Kan de bestrating van het pad naar de dijk vanaf de Veecaterweg worden opgeknapt? 

Antwoord: 
Dit is eigendom van Waterschap Groot Salland en die heeft het volgende antwoord 
gegeven: 
“De opgang is inderdaad van het Waterschap en bedoeld als onderhoudspad en daar 
voldoet het nog prima voor. De opgang naar de dijk is geen officiële opgang naar het 
fietspad toe want anders zou dit deel ook in onderhoud zijn bij de gemeente net als het 
fietspad. Het pad wordt door ons thans niet verbeterd.” 

b. Er ligt een klein stukje gemeente groen met bomen en struiken. Kan dit door bewoners 
worden aangekocht? 
Antwoord: 
De gemeente Kampen heeft dit in het groenbeleid vastgelegd en er zijn mogelijkheden. 
Dat is afhankelijk van de concrete situatie en de voorwaarden. Het beste is dat de 
betreffende bewoners nu eerst een gezamenlijk schriftelijke verzoek tot aankoop sturen 
naar het college van B&W. Dan wordt dat verder beoordeeld en afgehandeld. 

c. Er zijn hier twee locaties voor woningbouw in de uitbreiding van de lintbebouwing. Hoe 
kan dit verder in procedure komen? 
 Antwoord: 
Dit is afhankelijk van de verdere besluitvorming over de woningbouw in ’s-Heerenbroek 
(zie onder agendapunt 2) en men kan altijd zelf contact opnemen met de gemeentelijke 
projectleider Wouter Bosch (w.bosch@kampen.nl)  
 

• Nieuwe hooiberg in het dorp?  
Er is een voorstel om dat te doen bij een woning aan de Bisschopswetering. Maar er zijn 
problemen vanwege de hoogspanningsleiding door over ’s-Heerenbroek loopt en daardoor 
kan de gewenste hoogte niet. Er wordt gezocht naar een oplossing. 
 

4. Verslag van de bijeenkomst 3 oktober 2011 
Het verslag is iedereen die op de verzendlijst toegestuurd maar staat natuurlijk ook op 
www.kampen.nl. Klik door naar “wonen en leven”en dan naar “wijken en kernen”. 
Er zijn twee opmerkingen: 

• Hoe zit het nu met de uitvoering van de particuliere woningbouw waar toenmalig 
wijkwethouder Boerman op de bijeenkomst van 18 april 2011 zo positief over sprak? (Zie 
hiervoor wat er onder punt 2 van dit verslag staat) 

•  De slootschouw tussen voetbalveld en parkeerplaats de Kandelaar is nog niet gedaan. (Dit 
gaan we uitzoeken en dit had beter direct bij het servicemeldpunt gemeld kunnen worden) 

 
5. Voorstellen van bewoners voor leefbaarheid  
Dit jaar willen we nog meer nadruk op de initiatieven van bewoners voor het samen leven en wonen 
in wijk en kleine kern. Dan hebben we  het over de gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigen 
actieve inzet voor meer leefbaarheid. Vanavond bespreken we de inbreng van bewoners 
 
In de vergadering werd duidelijk dat de omslag naar initiatieven voor leefbaarheid nog verder 
uitgewerkt moet worden. Er is behoefte aan inspiratie en voorbeelden. Waar moet je aan denken en 
waar zijn positieve voorbeelden te vinden?  
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Zie ook het boekje “Rondom Kampen” dat vorig jaar is gemaakt over de sociale ontwikkeling in de 
kleine kernen van de gemeente Kampen. Kijk ook eens op www.burendag.nl. Of kom met een nieuw 
project samen met de basisschool. Dit als vervolg op het project in 2011.  
 
Iedereen kan voor 1 juni 2012 nog een voorstel indienen bij de dorpsvereniging ’s-Heerenbroek of de 
gemeentelijke wijkcoördinator Jan van der Vloet. Daarna gaan we er samen met alle wijk- en 
dorpsverenigingen over praten bij de selectie van de nieuwe wijkprojecten 2012. 
 
6. Nieuws en stand van zaken Dorpsontwikkelingsplan  ’s-Heerenbroek 
Namens de dorpsvereniging meldt Jacolien van de Wetering het volgende nieuws. 

• Twee bestuursleden (Jan Keizer en Jan Willem Wennemers) gaan helaas stoppen en we op 
zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. 

• Op 12 mei 2012 is er weer een Dag van het Nationaal Landschap IJsseldelta.   
• Het museum is weer open op iedere zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.  

Het thema is “Strenge Winters”. 
De expositie over schaatsen wordt verzorgd door Arnold van Ittersum en er is materiaal van 
de ijsclub. Volgende week komt de Wereldomroep om een radio opname te maken over Jan 
Pelleboer. Dit zal dan in de laatste uitzending van de Wereldomroep gebruikt gaan worden. 

• Het museum is gekoppeld aan het Wijkgebouw. 
• In goede samenwerking met de gemeente Kampen is er nieuwe bestrating en beplanting 

gekomen bij het Wijkgebouw.  Aan een nieuwe buitendeur wordt nog gewerkt. 
• Als afsluiting van project Proemenpad is er een bankje geplaatst op de dijk bij de Schoolsteeg. 
• Het project Groen is bijna afgerond. De 16 deelnemers hebben streekeigen erfbeplanting 

gekregen en de boomgaard van Beltman werd gesnoeid. 
• Het project Hooibergen en rieten daken loopt volgens plan. 
• De Kandelaar krijgt in de zomervakantie een nieuwe gevel.  
• Er zijn 1 nieuwe AED en  2 buitenkasten besteld voor de  AED/Kandelaar en de AED bij 

Doornewaard/Schoolsteeg. 
• Er komt opnieuw een dansavond op vrijdag 8 juni 2012. 
• Verder bestaat ons dorp volgend jaar 650 jaar bestaat. Dit kunnen we natuurlijk niet 

ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. We willen binnenkort de verenigingen uitnodigen voor 
overleg. 

•  Als laatste willen we iedereen er nogmaals op te attenderen om op www.sheerenbroek.info te 
kijken. 

 
6. Nieuws van Polder Belangen Mastenbroek 
Namens het bestuur meldt Sietze Kattenberg het volgende nieuws: 

• Op 12 april 2012 hebben we een nieuwe website gelanceerd en dat was wel nodig. Iedereen 
kan de ontwikkelingen in Mastenbroek nu beter volgen op www.poldermastenbroek.nl. 

• De fietspaden zijn klaar en het resultaat mag er zijn.  
• We zijn nog bezig met een voorstel voor de verbetering van kruispunten  

 
7.  Wijkwethouder Gerrit Jan Veldhoen 

• Voor 2013 staan er grote bezuinigingen op stapel. Het gaat om € 3 miljoen op de 
gemeentelijke begroting. Dat is veel geld en dat kunnen leiden tot “minder overheid en meer 
burgerkracht”. De uitwerking zal in het najaar in de gemeenteraad besproken worden.  

• We moeten ook rekening houden met nog meer bezuinigen als bekend is wat het kabinet 
Rutte beslist over de uitkomsten van het ‘Catshuis-beraad’.  

• Voor de volgende fase van het Nationaal Landschap IJsseldelta (2012-2015) heeft de 
Provincie Overijssel nu 6 miljoen euro beschikbaar. Maar men wil dat deelnemende 
gemeenten (Kampen – Zwolle - Zwartwaterland) meedoen met een cofinanciering. Dat is nog 
niet beslist maar we zijn wel positief over de resultaten van het Nationaal Landschap. 

 
8. Wijkagent Jan Veenstra 
Er zijn enkele inbraken geweest in ’s-Heerenbroek. Dat is voor betrokken bewoners heel vervelend. 
Het roept ook de vraag op van preventie. Wat kun je zelf doen om de woningen en het dorp veiliger te 
maken? Initiatief voor een ‘burgerwacht’? Cameratoezicht bij de Kandelaar?  
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Dat kan heel goed op een buurt- of dorpsbijeenkomst besproken worden met deskundigen en politie. 
Ik wil daar als wijkagent aan meewerken. Maar ik wacht eerst op een concrete vraag uit de bevolking 
of van de dorpsvereniging ’s-Heerenbroek. 
Ik ben bereikbaar op het politiebureau Kampen of via 0900-884.  
Maar u kunt ook mailen naar jan.veenstra@ijsselland.politie.nl en dan neem ik zelf met u contact op. 
 
9.  Rondvraag   
Hoe gaat het verder met het “Kamperlijntje” en de 
‘vertramming’? 

Wijkwethouder Veldhoen : 
De Provincie Overijssel heeft dit willen 
aanbesteden. Maar die aanbesteding blijkt dus 
mislukt. Het is niet helder hoe dit nu verder gaat. 
Het is een provinciale verantwoordelijkheid maar 
ik heb wel zorgen. 

Plaats 2 extra lantaarnpalen op de Veecaterweg 
want het is hier erg donker en er is weinig 
straatverlichting. 

Actie: BOR/AZ  

Is er een relatie  tussen de hoogspanningsleiding 
en de gewenste woningbouw bij het Voetbalveld? 

Dat zoeken we uit. 

Er is een verschuiving van de wal naast de 
watergang aan de Bisschopswetering.  

Dit is gemeld bij het Waterschap en die heeft het 
volgende antwoord gegeven: 
“Deze wal is  enigszins zijn weggeschoven maar 
het huidige beeld geeft ons nog onvoldoende 
reden om hier wat aan te doen. Ook al  omdat het 
hier toch om een landelijk gebied in de woonkern 
gaat.” 

 
 

Wijkwethouder Veldhoen sluit vervolgens deze bijeenkomst en bedankt iedereen voor de bijdrage aan 
deze vergadering. In het najaar komt er weer een bijeenkomst van het wijkplatform. Voor tussentijdse 
informatie kan men de wijkcoördinator bellen (33 92 975) of mailen (j.vandervloet@kampen.nl).  
 
Kampen, 23 april 2012 
Jan van der Vloet, wijkcoördinator 
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Bijlage 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is te oms chrijven als een groep particulieren, 

georganiseerd als vereniging, die een woningbouwpro ject voor zichzelf ontwikkelt en bouwt.  

De gemeente Kampen heeft in 2011 het stimuleringsbeleid voor Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO) vastgesteld. Het stimuleren hiervan door de gemeente wordt op twee 

manieren aangepakt: aan de ene kant reserveert gaan we actief locaties reserveren en aanwijzen 

voor particuliere eigenbouw, aan de andere kant staan we open voor concrete ideeën van groepen 

particulieren die nog op zoek zijn naar een geschikte locatie. 

Intensief proces 

Het maken van plannen voor woningen als groep particulieren is een unieke en uitdagende ervaring. 

Het vraagt veel van de betrokken (toekomstige) bewoners, maar levert ook een schat aan ervaring en 

kennis op. 

Financieel aantrekkelijk 

Er zijn financiële voordelen te behalen. Doordat particulieren in feite de rol van projectontwikkelaar op 

zich nemen kan geld worden bespaard bij de ontwikkeling van de woningen. Bij projecten van meer 

dan circa tien woningen kan daarbij ook nog schaalvoordeel optreden voor bijvoorbeeld de 

advieskosten en door het gezamenlijk inkopen van materialen. 

Samen bouwen is samen leven 

Het zijn niet alleen de tastbare dingen die de projecten meerwaarde geven. De meerwaarde zit ook in 

het sociale aspect. Door samen enkele jaren op te trekken en te werken aan een gezamenlijk doel 

ontstaan er vele sociale verbanden binnen de groep. 

Veel invloed op het eindresultaat 

Door samen met andere particulieren te ontwikkelen en te bouwen wordt het mogelijk uw gewenste 

woning te realiseren. Houdt u er rekening mee dat de gemeente wel een aantal randvoorwaarden 

heeft bij alle woningbouwprojecten.  

Voorwaarden 

• CPO is groepsbouw 

• U moet zich als groep aanmelden bij de gemeente 

• Per groep wordt gezocht naar een geschikte locatie 

Subsidiemogelijkheid 

De provincie Overijssel heeft een tijdelijke subsidieregeling ter ondersteuning van de opstartfase van 

particuliere woningbouwprojecten. Deze subsidie geldt voor georganiseerde groepen van ten minste 
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drie huishoudens. Elk jaar is een beperkt budget beschikbaar en hiervoor geldt: op is op. Meer 

informatie vindt u op de website van de provincie: www.overijssel.nl. 

Meer informatie 

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden om in de gemeente Kampen samen met anderen een 

huis te bouwen, kunt u contact opnemen met Henrieke Selles van het team Beleidsontwikkeling en 

Advisering via telefoonnummer (038) 33 92 841 of via h.selles-heikoop@kampen.nl. 

 


