
Buurt aan Zet
Gemeente stelt € 25.000 beschikbaar voor buurtinitiatieven
De gemeente Kampen wil meer aandacht voor de sociale kant van het wonen en leven. Het gaat er dan om hoe mensen samen 
leven en wonen in een wijk én om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewoners voor meer leefbaarheid in hun eigen 
wijk. Dit doet de gemeente door inwoners te stimuleren meer initiatieven te nemen voor hun wijk en hen op termijn ook meer 
zeggenschap te geven in hun wijk.

TOTAAL 231.000 

De gemeente Kampen slaat dus een nieuwe koers in en 
roept haar inwoners op om zelf met initiatieven te ko-
men die eraan bijdragen dat het samen wonen en leven 
in hun wijk verbeterd. Om dit te stimuleren stelt het 
college dit jaar voor het eerst geld beschikbaar voor het 
project ‘Bewonersinitiatieven leefbaarheid’. 

Met dit bedrag, van in totaal € 25.000, hoopt de ge-
meente dat Kampenaren, samen met hun buurt- en 
straatgenoten, op zoek gaan naar een mooi project om 
de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. 

Voorwaarde is wel dat het initiatief van bewoners zélf 
komt, dat het initiatief gedragen wordt door andere 
bewoners in de wijk en dat andere bewoners zich ook 
actief inzetten en meewerken aan het plan. 

Streamer/ citaat ook graag opmaken volgens nieuwe huisstijl 
Toevoegen foto’s (Iig de foto van de wethouder; en foto nr 89. 
Fotobijschriften (ook volgens huisstijl) 

Coördinerend wijkwethouder Lidi Kievit over de omslag in wijkge-
richt werken 
Bewoners Het Bos beheren speelplek 
Eventueel indien ruimte nog toevoegen nr. 90 met als bijschrift 
Straatspeeldag Akelei

Heeft u een idee om het wonen en leven in uw buurt te verbeteren? 

Laat het ons weten!
Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk of kern te verbeteren? Dan kunt u uw 
voorstel tot 14 september a.s. indienen. Dit kan bij uw eigen wijk- of dorpsvereniging, bij 
de gemeentelijke wijkcoördinator Jan van der Vloet via (038) 339 29 75 of 
j.vandervloet@kampen.nl of via het formulier op www.kampen.nl/buurtaanzet. 

Eind september maken we bekend welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het 
project. 

Kijk voor inspirerende voorbeeldverhalen op www.kampen.nl/buurtaanzet
In de gemeente Kampen zijn al veel initiatieven van inwoners die een bijdrage leveren aan het verbe-
teren van het samen wonen en leven in een wijk. Deze goede voorbeelden gaan wij de komende peri-
ode met u delen via onze website www.kampen.nl/buurtaanzet, zodat u een idee kunt krijgen van wat 
mogelijk is en wellicht bieden ze u inspiratie . 

Nieuwe koers wijkgericht werken 

Binnen de gemeente Kampen is al jaren aan-
dacht voor wijkgericht werken. Zo zijn er twee 
keer per jaar bijeenkomsten van de wijkplat-
forms, waarbij de wijkwethouder samen met 
bewoners en wijk- en dorpsverenigingen praat 
over de aanpak van problemen en knelpunten. 

Tot nu toe richtte het wijkgericht werken zich 
vooral op het verbeteren van de openbare 
ruimte en inrichting van een wijk, dus de meer 
fysieke maatregelen. De gemeente Kampen wil 
dit veranderen en wil meer aandacht voor de 
sociale kant van het wonen en leven.

Coördinerend wijkwethouder Lidi Kievit over de omslag in 
wijkgericht werken

De straatspeeldag in de Akelei is een mooi voorbeeld van een buurtinitiatief

Wethouder Lidi Kievit: “We gaan als gemeente niet bepalen hoe het 

wijkgericht werken er uit moet komen te zien. Dat doen we samen 

met inwoners, bedrijven en betrokken organisaties” n 

“Deze keuze heeft alles te maken met de door-
ontwikkeling van het wijkgericht werken in 
de gemeente Kampen”, aldus wethouder Lidi 
Kievit, coördinerend wijkwethouder en verant-
woordelijk voor de doorontwikkeling van het 
wijkgericht werken. “Hoe dit er precies uit gaat 
zien, kunnen we vooraf niet zeggen. We willen 
kleinschalig starten in een aantal wijken en daar 
in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en 
betrokken maatschappelijke organisaties. Hier 
zijn we bijvoorbeeld al mee gestart in het Bre-
grittenkwartier in de Binnenstad. 

Wij gaan dus zeker niet als gemeente bepalen 
hoe het wijkgericht werken er uit moet komen 
te zien, dit doen we samen met iedereen die het 
aangaat. Dit betekent ook dat de aanpak per 
wijk of buurt kan verschillen. Dit is ook niet erg, 
want elke wijk is per slot van rekening anders. 
Vooruitlopend op dit alles willen we alvast meer 
nadruk gaan leggen op initiatieven van bewo-
ners zelf voor meedoen en leefbaarheid in de 
wijken en kernen. Ik roep iedereen dan ook op 
om met ideeën te komen.”


