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Kernbijeenkomst d.d. 6 oktober 2016 
 
Verslag van de Kernbijeenkomst met de Gemeente Kampen. 
 
Wijkverbinder 
Tamara Pietersz stelt zich voor als onze wijkverbinder. Ze vertelt wat haar werk inhoudt en hoe we haar 
kunnen bereiken.  
 
Bisschopswetering 
Paul Vellinga is hier namens de gemeente mee bezig. Hij vertelt over de stand van zaken. Er is vertraging in 
de uitvoering gekomen door de steenkeuze. Er is gekozen voor gebakken stenen in plaats van betonstenen. 
De eerste fase bestaat uit de aanbesteding (19 oktober) en de opdracht aan de aannemer (8 november). 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen vindt de start plaats in week 48 - 51. Vervolgens zal 
na de kerst in januari worden verder gegaan. Dit hangt mede af van het weer. Paul Vellinga laat de 
plattegrond van de BW zien en bespreekt deze. 
 
Er geldt inmiddels een vrachtwagenverbod. Er zijn nog geen borden geplaatst. Hier gaat dhr. Vellinga 
achteraan. Vanuit de aanwezigen worden zorgen geuit over de handhaving hiervan. Tamara Pietersz biedt 
aan om samen met de politie te gaan kijken naar de mogelijkheden hiervoor. 
 
Enexis gaat de gasleidingen vervangen. Dit gaat voor de planning van de gemeente uit. 
 
Planning 2e fase: over 3 a 4 jaar. Over het kruispunt met de Zwolseweg moet een gesprek plaatsvinden met 
de Provincie. Er moet eerst een ontwerp komen. 
 
Schoolsteeg 
De planning is om hier in de week van 7 november mee te starten. Hier komen ook gebakken stenen. 
 
Hoogspanningsmast 
Jacolien vertelt over de inspanningen van Dorpsbelangen en de (voormalige) Stichting Nationaal Landschap 
IJsseldelta tot nu toe en de gesprekken die gevoerd zijn. Er is een regeling vanuit het Rijk die ingaat op 1 
januari 2017. De kosten worden gedragen door drie partijen; Tennet, Provincie en Gemeente. Het vervolg? 
Tennet geeft voor 1 januari 2017 duidelijkheid over een toezegging. Dorpsbelangen zal de leden regelmatig 
op de hoogte houden ook als er geen nieuws te melden is.  
 
Ondergrondse containers 
Tamara Pietersz doet een mededeling over ondergrondse containers in ’s-Heerenbroek in 2017. Hierover 
komt een informatiebijeenkomst. Ze doet Dorpsbelangen het verzoek om te inventariseren waar die 
containers geplaatst moeten worden. Een vraag die onbeantwoord is gebleven is hoe dat in het 
buitengebied moet.  
 
Rondvraag 

 Kan er een extra lantaarnpaal komen aan de Veecaterweg? Tamara Pietersz gaat dit uitzoeken. 
 Kan er een wegwijsbordje geplaatst worden om de route naar de Kapel aan te geven? Tamara Pietersz 

gaat dit uitzoeken. 


