
Werken aan uw wijk 
 
Sinds 2000 is dat het motto voor het wijkgericht werken in Kampen. In 2012 gaan we daar 
natuurlijk samen met bewoners en de dorps- en wijkverenigingen mee door. Voor een goede 
inrichting en voorzieningen in de woon- en leefomgeving en voor meer leefbaarheid en sociale 
cohesie. Bewoners weten vaak heel goed wat er leeft in hun eigen straat en wijk of kleine kern. 
Ze hebben er dagelijks mee te maken en kunnen ook goed vertellen wat beter kan. Die inbreng 
en betrokkenheid hebben we hard nodig.  
 
De wijk- en dorpsverenigingen zijn onze vaste partners in het contact met de wijkwethouders en 
de organisatie van de jaarlijkse wijkschouw en wijk- en dorpsbijeenkomsten. De jaarlijkse 
wijkschouw houden we in het voorjaar en op de bijeenkomsten in het najaar bespreken we de 
bereikte resultaten en uitgevoerde maatregelen. Het meldformulier wijkschouw kunt u inleveren 
op het stadhuis Kampen bij wijkcoördinator Jan van der Vloet of mailen naar 
wijkschouw@kampen.nl 
 
Dit jaar leggen we in de wijkschouw nog meer nadruk op de initiatieven van bewoners voor de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving en actieve inzet voor een 
verbetering van de woon – en leefomgeving in de eigen wijk en kleine kern. Er zijn al veel 
bewoners in onze gemeente die zich daadwerkelijk inzetten. Ik denk dan aan het project 
buurtbeheer bloembakken in Brunnepe of aan de vele speeltuincommissies voor het dagelijks 
beheer op speelplekken. Maar ook aan de activiteiten voor Burendag, Straatspeeldag of 
pannavoetbaltoernooi voor de buurtjeugd. We willen graag weten welke ideeën bewoners nog 
meer hebben. Mogelijk kunnen we die steunen met onze projecten wijkgericht werken 2012.   
 
Het wijkgericht werken kan niet zonder samenwerking met andere partners. Ik denk dan aan de 
wijk- en jeugdagenten politie, medewerkers van Stadstoezicht, deltaWonen en Beter Wonen of 
de ambulant jongerenwerkers SJK en de speeltuincommissies. We weten elkaar steeds beter 
weten te vinden en SAMEN gaat het beter! Zo werken we aan een wijk en kleine kern waar het 
SCHOON – HEEL –VEILIG en LEEFBAAR is (en blijft) en met uw medewerking gaat dat zeker 
lukken!  
 
Wethouder Lidi Kievit 
Coördinatie wijkgericht werken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Meldingen over het beheer en onderhoud in de wijken horen niet thuis in de 
jaarlijkse wijkschouw.  Iedereen kan daarvoor 24 uur per dag terecht op 
www.kampen.nl/servicemeldpunt of (038) 33 12 414 
 
Hoe eerder we uw melding kennen hoe sneller we aan de slag kunnen.  
 


