
VOOR ELKAAR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partij van de Arbeid 
Kampen 

Verkiezingsprogramma gemeenteraad 2014 - 2018



Aan de lezer, 
 

Met het voorliggende programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kleurt de 

PvdA Kampen haar voornemens in voor de komende raadsperiode. 

 

Dat doen wij uiteraard op basis van het beginselprogramma van de PvdA.  

 

Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, solidariteit en duurzaamheid vormen 

daarbij de uitgangspunten. Juist en ook in een periode dat de economische crisis grote offers 

vraagt. 

 

De PvdA in Kampen inspireert mensen met een verschillende achtergrond en stimuleert tot 

samenwerking. Dit mede om de sociale- en welzijnsvoorzieningen, maar ook de musea, de 

Stadsgehoorzaal, Quintus , de bibliotheek en andere culturele voorzieningen te behouden en 

te versterken. 

 

De lokale democratie moet de durf hebben kleinschalige initiatieven vanuit de Kamper 

samenleving te stimuleren. De regulerende overheid kan best een stapje terug. 

 

Vanuit deze achtergrond is het verkiezingsprogramma tot stand gekomen. Ondanks de 

recessie ziet de PvdA mogelijkheden voor maatschappelijke verbeteringen. 

 

Onder andere op het gebied van de volkshuisvesting, de Kamper binnenstad en de 

leefbaarheid in de kleine kernen. En voor het rijke verenigingsleven in de gemeente. 

 

Dat alles onder de slogan: “Voor elkaar!” 

 

Wij horen graag uw reactie! 

 

 

Veel leesplezier, 

Bestuur, fractie, kandidaten en leden PvdA Kampen 
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1. De zorgzame gemeente 

“Kevin van Dijk, een onhandelbare puber die geschorst is op school, blijkt een moeder te 
hebben met borderline en een werkloze vader die verslaafd is aan de alcohol. Zijn broertje 
David heeft ADHD en zit op het speciaal onderwijs. Oma is dementerend en woont bij het 
gezin in huis omdat ze niet opgenomen kan worden in een verzorgingshuis. Nu dreigt het 
gezin ook nog uit huis gezet te worden omdat er een enorme huurschuld is. Hoe kan hierbij 
de juiste ondersteuning worden geboden?” 
 

Deze en andere vragen vallen onder de nieuwe taken die de gemeente vanaf 2015 krijgt: de 
verantwoordelijkheid voor de gehele Jeugdzorg, de ambulante begeleiding en de 
persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de 
toeleiding naar de arbeidsmarkt op grond van de nieuwe Participatiewet. Steeds meer taken 
worden zo door het Rijk aan de gemeenten overgedragen, maar het moet met veel minder 
geld. “De gemeente kan het immers veel goedkoper …”, zo denkt Den Haag. Wij pakken deze 
handschoen op en zien kansen in het samenvoegen van budgetten, het bieden van 
maatwerk in een afgestemde aanpak en met minder regels. 
 

Zorgzaam 

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. 
Door het wegvallen van indicaties verdwijnt het recht op voorzieningen. Gekeken gaat 
worden naar wat iemand zelf kan, eventueel met zijn of haar omgeving en wat er aanvullend 
nodig is. Het beroep dat wordt gedaan op (zorg)vrijwilligers wordt hierdoor groter en 
zwaarder. Voor hen die niet over de mogelijkheid van een netwerk beschikken moet de 
gemeente, of de organisaties waarmee wordt samengewerkt, zorg en/of ondersteuning 
regelen. De vraag van de mensen is daarbij het uitgangspunt. Dat betekent zorg op maat, 
voor iedere cliënt een passend aanbod. 
 

Actiepunten 

• Bewoners en deskundigen moeten samenwerken in buurten, wijken en kernen. 
Bewoners zijn de ogen en oren die signalen oppikken en moeten, waar nodig met 
ondersteuning van professionals, zelf aan de slag. 

• Goede ondersteuning van de zorg op vrijwillige basis en ondersteuning van en 
samenhang in het vrijwilligerswerk vinden we noodzakelijk en we zorgen daarvoor. 

• Ondersteuning vindt zo dicht mogelijk bij huis plaats, met sociale wijk- of gebiedsteams 
en/of netwerkpartners als eerste ingang. 

• Toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking is voor ons een 
voorwaarde, het VN-verdrag vormt daarbij de leidraad. 

• Wij willen geen standaard aanpak bij schulddienstverlening, maar een persoonlijke 
benadering. Door een goede begeleiding moeten mensen hun financiën weer duurzaam 
op de rit krijgen. 

• We willen de (schuld)dienstverlening en voorzieningen voor minima op peil houden. 
• We gebruiken de extra gelden en de extra ruimte die door het Rijk vanaf 2014 voor 

armoedebestrijding wordt vrijgemaakt voor het bevorderen van de participatie van 
kinderen; ook voor gezinnen die iets boven de 110% norm uitkomen. 
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• De nieuwe taken vragen om een cultuuromslag bij gemeente en uitvoerende 
organisaties. Medewerkers moeten worden geschoold in een wijze van werken waarbij 
de vraag van de cliënt centraal staat. Dit wordt vastgelegd in de subsidieafspraken.  

• De kern van het beleid rondom de decentralisaties moet zijn: ‘de mens’ staat centraal, 
niet de ‘cijfertjes’ 

 

Werk 

Kampen moet interessant zijn voor bedrijven die veel werk bieden. We hebben niet zoveel 
aan grote opslagloodsen in een tweede Zuiderzeehaven die amper werkgelegenheid bieden, 
maar wel veel ruimte vragen. Voor mensen met een arbeidshandicap moet het mogelijk zijn 
in een beschutte omgeving te kunnen werken. Werkgevers moeten meer mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt in het 
sociaal akkoord (april 2013) en wij verwachten dat Kamper werkgevers (inclusief gemeente) 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, daarbij ondersteund door de 
werkvoorziening (IMpact). 
 

Actiepunten 

• Wij willen geen standaard aanpak bij het begeleiden van mensen naar werk. Wij zetten 
in op een persoonlijke benadering. 

• Wij vinden dat uitkeringsgerechtigden hun steentje mogen bijdragen, maar dit mag niet 
ten koste gaan van reguliere banen. Tegenprestaties en werken met behoud van 
uitkering sluiten zoveel mogelijk aan bij de capaciteiten en interesses van de cliënt en zijn 
wat ons betreft gericht op tijdelijkheid en ontwikkeling. 

• De professionele instellingen die zich bezig houden met zorg, arbeid of participatie 
moeten concrete en duurzame resultaten boeken. Op deze resultaten worden zij 
afgerekend. 

• We benaderen de arbeidsmarkt regionaal, mensen uit Kampen kunnen immers ook in 
Zwolle of Dronten werken en omgekeerd. Een sterke regio is daarbij goed voor Kampen. 

• Het middelbaar en beroepsonderwijs moeten meer samenwerken met werkgevers en 
organisaties voor arbeidstoeleiding, zodat 
vraag en aanbod beter op elkaar 
aansluiten. 
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2. Een fijne gemeente om in te wonen 

“Meneer Klappe wil samen met zijn broer een earth-house bouwen van yoghurt, guano en 
hout, uiteraard met een groen dak en geheel energieneutraal. Deze woning, die voldoet aan 
alle bouwvoorwaarden, kan nergens in Kampen gebouwd worden, omdat het niet voldoet 
aan gemeentelijke eisen m.b.t. het uiterlijk.” 
 
De PvdA zou graag zien dat er voor dit soort initiatieven meer ruimte komt. We willen 
plekken aanwijzen in de nieuwe wijken waar geen of minder strenge eisen worden gesteld 
aan welstand en beeldkwaliteit. Wij geloven dat mensen hun kapitaal verstandig zullen 
besteden en huizen bouwen die ze zelf mooi vinden en die verkoopbaar zijn, idealiter 
afgestemd met de omgeving. 
 

Wonen 

Sinds 2008 staat de woningmarkt fors onder druk. Gebleken is dat amper te voorspellen valt 
hoe de markt reageert en wanneer zij reageert. We zien dat de neiging om te verhuizen op 
dit moment (2013) laag is. Dat heeft te maken met dalende huizenprijzen en verscherpte 
hypotheekregels. Aan de andere kant laten onderzoeken zien dat Kampen in een groeiregio 
ligt. Daarbij is voor de woningmarkt vooral de groei van het aantal huishoudens van belang. 
Er is dus vraag, maar of en wanneer deze vraag leidt tot aankoop kunnen we niet met 
zekerheid zeggen. 
De druk op de sociale huurmarkt neemt toe, maar de investeringsruimte van de corporaties 
neemt af. Dat betekent dat de wachttijden voor een huurwoning toenemen, zowel voor de 
mensen die met spoed een woning zoeken, als voor hen die een "wenswoning" zoeken. De 
gemeente moet de woningmarkt, koop en huur, constant in de gaten houden en op 
creatieve en flexibele wijze zoeken naar kansen en bedreigingen. 
 

Actiepunten 

• De gemeente moet de woonbehoefte van potentiële kopers en huurders onderzoeken 
en de woningbouwprogrammering hierop afstemmen. 

• We gaan bij nieuwe projecten geen grote voorinvesteringen aan, we faseren en zijn 
flexibel. 

• Als de woningbouwverenigingen niet kunnen voldoen aan de vraag naar huurwoningen, 
moeten andere partijen, zoals beleggers, worden gezocht om deze te realiseren. 
Desnoods moet de gemeente zelf huurwoningen ontwikkelen. 

• We willen concrete prestatieafspraken maken met woningbouwverenigingen; de 
vrijblijvendheid is voorbij. 

• We helpen particuliere en collectief particuliere opdrachtgevers met advies en 
maatwerk. 

• De gemeente moet het initiatiefnemers niet te moeilijk maken en experimenteren met 
welstandsvrij bouwen en ruimte bieden voor bijzondere projecten zoals aardewoningen. 

• Wij willen blijven doorgaan met startersleningen en we willen deze inzetten om de 
verkoop te stimuleren in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld om de Hanzewijk af te ronden. 

• Naast de afronding van de Hanzewijk, heeft de ontwikkeling van het Stationskwartier 
voor ons prioriteit. 



Programma PvdA Kampen   gemeenteraadsverkiezingen 2014 

 
7 

 

• We zijn terughoudend met particuliere projecten die niet in het woningbouwprogramma 
staan. De gemeentelijke gronden bieden voorlopig voldoende ruimte en daar ligt onze 
prioriteit. 

• Net als het stimuleren van starters moet de gemeente ook blijven inzetten op 
energiemaatregelen voor huizenbezitters. 

 

Reeve (= IJsseldelta-Zuid) 

Het plan Reeve gaat over de waterveiligheid (Bypass) in combinatie met de aanleg van 
nieuwe natuur en de ontwikkeling van het dorp Reeve. In 2016 bekijken wij of er een markt 
is voor het type en de hoeveelheden woningen die daar nu staan gepland. Als de 
woningmarkt er dan nog steeds slecht voorstaat, zal een alternatief of gefaseerd programma 
kunnen worden gerealiseerd. Te denken valt aan goedkopere woningen, huurwoningen, 
recreatiewoningen of de optie om (tijdelijk) niet te bouwen. De insteek van de PvdA is om 
het eventuele financiële verlies zo klein mogelijk te laten zijn, in relatie tot de geformuleerde 
uitgangspunten. 
 

Actiepunten 

• De gemeente blijft de woningmarkt nauwkeurig volgen en laat regelmatig onderzoeken 
uitvoeren naar de woonbehoefte en afzetmarkt, gericht op Reeve (unieke woonlocatie). 

• Onderzocht wordt naar wat voor soort en welke hoeveelheid woningen vraag is. 
• Ten behoeve van de besluitvorming in 2016 worden alternatieve programma’s 

onderzocht en wordt in kaart gebracht wat de financiële consequenties daarvan zijn. 
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3. De unieke, historische stad 

“De familie Günther uit Düsseldorf is dol op water en op historie. Op de Internationale 
Hanzedagen in Herford (Duitsland) hebben zij kennisgenomen van de Hanzestad Kampen. Ter 
ere van hun 35 jarige huwelijk gaan ze twee dagen naar Kampen. Het museum wordt 
bezocht, ze gaan een tochtje maken op de IJssel en natuurlijk wordt er gefietst in de 
Mastenbroekerpolder.” 
 

Kamper Kracht 

Kampen is uniek! Onze historische Binnenstad kent vele rijks- en gemeentelijke 
monumenten en behoort daarmee tot de top tien van Nederland. De afgelopen jaren is er 
veel gebeurd in de binnenstad. De Plantage is een volwaardig horecaplein geworden, het 
oude raadhuis een prachtig museum en veel leegstaande bovenruimtes van winkels zijn 
omgetoverd tot woningen. Toch zien we dat er als gevolg van de economische situatie 
steeds meer winkels leegstaan in de Oudestraat. Wij vinden dat zorgelijk! Mensen kopen 
minder en dat wat zij kopen gaat steeds meer via internetwinkels. Daardoor heeft de 
middenstand het moeilijk. Wel gaan consumenten vaker op zoek naar bijzondere winkels en 
binnensteden en combineren winkelen met culturele activiteiten. In deze bundeling van 
functies liggen juist grote kansen voor Kampen. De binnenstad loopt wat ons betreft tot en 
met het Stadspark. 
 
Wij vinden dat Kampen zich op het gebied van toerisme nog veel verder moet ontwikkelen. 
Toerisme is goed voor onze middenstand, bedrijfsleven en werkgelegenheid. 
Dat betekent dat we moeten inzetten op onze unieke verkoopproducten zoals de historische 
Binnenstad inclusief Stadspark, de relatie met het water, het culturele aanbod van museum 
en theater, het prachtige buitengebied (Nationaal Landschap) en de unieke kernen. Een 
toeristisch aantrekkelijke stad betekent ook een aantrekkelijke stad om te wonen en te 
ondernemen. Tijdens grote culturele en toeristische evenementen moeten de winkels in de 
binnenstad op de zondag open kunnen. Evenement en winkels versterken elkaar op een 
logische manier. Concrete voorbeelden zijn Kerst in Oud Kampen, Sail en de Internationale 
Hanzedagen in 2017. 
 

Cultuur - Actiepunten 

• Het culturele aanbod (museum, stadsgehoorzaal, centrum voor kunst en educatie en 
bibliotheek) maakt onze gemeente aantrekkelijk. Deze functies moeten blijven! 

• We gaan door met het organiseren van de Internationale Hanzedagen in 2017 omdat dit 
het toerisme zal stimuleren. Wij denken dat vooral Duitse toeristen geïnteresseerd zullen 
zijn in onze historische, aan het water gelegen stad. 

• De IJsselkogge is een toeristische attractie van formaat. Het ‘oude’ Kampen biedt een 
geweldig decor voor een volwaardige expositie of Koggemuseum. 

• Het Stedelijk Museum zal net als de Stadsgehoorzaal verzelfstandigd moeten worden, 
zodat zij snel en efficiënt kan inspelen op de culturele markt. Dit betekent echter niet dat 
het Stedelijk Museum zonder gemeentelijke subsidie kan. 

• We willen samen met de regio Zwolle komen tot een culturele en toeristische agenda. 
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• Evenementen hebben een belangrijke aantrekkingskracht en horen ook op zondag te 
kunnen plaatsvinden. Winkelopenstelling in de binnenstad hoort daar onlosmakelijk bij. 

• Wij willen de Koggewerf verder ontwikkelen, eventueel in combinatie met de 
IJsselkogge. De woningen op de werf lenen zich goed voor een horecagelegenheid of 
bezoekerscentrum. 

 

Kwaliteit van de Binnenstad - Actiepunten 

• We verbeteren de kwaliteit van de Oudestraat door in overleg met de winkeliers de 
reclame-uitingen terug te dringen. 

• De gemeente kan een rol vervullen bij het invullen van leegstaande panden. We kunnen 
eigenaren stimuleren om te experimenteren met bijv. popup-stores of een creatieve 
invulling van etalages door Kamper kunstenaars. 

• Wij willen dat het restauratiebudget voor monumenten in stand blijft en vooral wordt 
ingezet in de binnenstad. 

• Citymarketing moet worden doorgezet. 
• We willen vaart maken met de ontwikkeling van de Bovenhavenstraat en snel invulling 

geven aan andere leegstaande of leegkomende grote en/of karakteristieke panden. 
 

Verkeer en parkeren - Actiepunten 

• Wij vinden dat parkeren aan de rand van de binnenstad moet plaatsvinden, gratis of 
tegen een kleine vergoeding, dus bij de Buitenhaven, het Bolwerk, het Burgemeester 
Berghuisplein en bij het Station. Aandacht is daarbij nodig voor de routing en kwaliteit 
van loopvoorzieningen. 

• De verbinding tussen station Station-Zuid en de Binnenstad moet worden verbeterd. 
• Om het autoverkeer in de Binnenstad terug te dringen willen we de Stadsbrug en de 

IJsselkade bovenstrooms eenrichtingsverkeer maken. Je kan dan de stad nog wel uit 
maar niet meer in via de Stadsbrug. De ‘file’ op de IJsselkade behoort hiermee eindelijk 
tot het verleden! 

• Wij willen onderzoeken of het haalbaar is de Nieuwe Markt autovrij/-luw te maken en 
om te vormen tot een plein waar meer te beleven valt. Te denken valt aan terrassen en 
een inrichting met bomen en bankjes. De muziektent kan dan ook meer gebruikt 
worden. De verloren parkeerruimte wordt opgevangen aan de rand van de stad. 

• Wij vinden dat op het Van Heutszplein alleen geparkeerd mag worden door bezoekers 
van De Stadskazerne (het cultuurcluster). 

• Wij willen geen landbouwverkeer over de Stadsbrug. 
 

Verder - Actiepunten 

• Wij willen niet méér gebouwen in het Groene Hart (hooguit nieuw voor oud) en het 
Groene Hart ook echt een Hart van de stad laten zijn waar mensen elkaar ontmoeten. 

• Wij zijn tegen een uitbreiding van de Zuiderzeehaven richting de Melmerwaard. De 
Melmer moet een aantrekkelijk natuur- en verblijfsgebied blijven. 

• Het buitengebied (Nationaal Landschap) en de kernen maken onderdeel uit van de 
Citymarketing. 
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• De gemeente moet voorwaarden vaststellen voor de ontwikkeling van het terrein van de 
voormalige Buitenwacht in combinatie met het Stationsgebouw en moet een 
investeerder zoeken die onder die voorwaarden wil ontwikkelen. 
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4. De gemeente Kampen, op zoek naar nieuw evenwicht 

“Mevrouw Selles heeft vernomen dat de gemeente heeft besloten de rozen in de groenstrook 
in haar hofje te vervangen door bodembedekkers. Minder onderhoud en minder kosten, is 
het argument. Samen met haar buren gaat ze naar het stadhuis en ze maken de afspraak dat 
de rozen mogen blijven onder voorwaarde dat de buurt het perk zelf onderhoudt.” 
 

Terugtrekkende overheid 

De beweging van de "terugtrekkende overheid" is al een tijdje aan de gang. Daar waar 
vroeger de overheid alles regelde en zelf deed, komen we meer tot het besef dat deze 
"regeldrang" soms zijn doel voorbij schiet en onbetaalbaar dreigt te worden. De PvdA is van 
mening dat het niet verkeerd is om meer over te laten aan de inwoners zelf, maar we 
moeten er wel voor zorgen dat de mensen die minder mondig zijn niet ondergesneeuwd 
raken. De overheid moet altijd het algemeen belang in de gaten houden en opkomen voor 
hen die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen. 
Deze nieuwe manier van werken vraagt niet alleen een cultuuromslag bij de gemeente, maar 
ook bij de burger. De gemeente moet vertrouwen hebben in de kennis en goede 
bedoelingen van burgers en de regie meer loslaten: loslaten in vertrouwen! Tegelijkertijd 
moet de burger zich er bewust van zijn dat de gemeente niet alles kan doen en dat er ook 
een verantwoordelijkheid voor hem of haar zelf is. Heldere en transparante communicatie is 
daarbij vanzelfsprekend. 
 
De PvdA is van mening dat inwoners en instellingen een belangrijkere stem moeten krijgen 
in de voorbereiding van de besluitvorming door de gemeenteraad, dat het huidige 
commissiestelsel hiervoor onvoldoende mogelijkheden voor biedt en om die reden 
gemoderniseerd moet worden. De PvdA is van mening dat burgers en instellingen als 
gesprekspartner aan het voorbereidingstraject moeten kunnen deelnemen. 
 

Actiepunten 

• Wij zijn van mening dat de gemeente de kennis en ervaring die bij inwoners aanwezig is 
beter kan benutten. Laat hen bijvoorbeeld actief deelnemen in het bedenken van beleid 
en gebruik daarvoor moderne (sociale) media. 

• Burgers en organisaties worden actief betrokken bij de voorbereiding en totstandkoming 
van besluitvorming. 

• Het verenigingsleven is belangrijk voor de geestelijke en fysieke gezondheid en het 
meedoen in de samenleving. Dit geldt voor zowel sport, amateurkunst als overige 
verenigingen. We zijn trots en zuinig op de plek en het belang van het verenigingsleven 
in Kampen. We willen dat graag nog breder inzetten. 

• Verenigingen moeten zichzelf versterken. Ze moeten hun ledenaantal op peil houden en 
als dit niet lukt moeten ze de samenwerking met andere verenigingen of organisaties 
aangaan. De gemeente kan dit stimuleren via het subsidiebeleid. 

• De PvdA is van mening dat ons maatschappelijk vastgoed (een gebouw of terrein met 
een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, 
maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch) beter benut moet worden. Laat 
(onderwijs)instellingen en verenigingen de ruimtes delen. 
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• Burgerinitiatief moet gestimuleerd en zo nodig gefaciliteerd worden. We willen het 
budget voor "Buurt aan zet" in stand houden. 

• De gemeente moet kritisch kijken naar regels en regelgeving. Overbodige regelgeving 
moet worden geschrapt, overmatige regelgeving ingeperkt en ingewikkelde regelgeving 
vereenvoudigd. In geen geval mag regelgeving goede initiatieven van burgers in de weg 
staan. 
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5. Waar doen we het van? 

De financiën van de gemeenten staan onder druk en voor Kampen is dat helaas niet anders. 
Zelfs na twee eerdere bezuinigingsronden kunnen we niet uitsluiten dat nieuwe 
bezuinigingen noodzakelijk zullen zijn. De volgende zaken spelen o.a. mee bij het op orde 
krijgen en houden van ons huishoudboekje: 
• De gemeente moet meer taken uitvoeren van de regering (bijvoorbeeld op het gebied 

van de AWBZ, de Jeugdzorg en arbeid en inkomen). Daar krijgen we minder geld voor 
dan dat de rijksoverheid er altijd aan besteedde. 

• Steeds meer mensen doen een beroep op voorzieningen op het gebied van de sociale 
zekerheid (uitkeringen, schulddienstverlening etc.). Dat zorgt ook voor meer kosten. 

• We krijgen minder geld van de regering en de provincie doordat we minder nieuwe 
woningen verkopen en bouwen. 

• We hebben veel geïnvesteerd in de aankoop van gronden, maar omdat de woningmarkt 
vastzit kunnen we deze investering moeilijk terugverdienen. De rentekosten van deze 
investeringen lopen ondertussen gewoon door. 

 

Investeren? 

We moeten dus steeds ons huishoudboekje goed in de gaten houden. De komende jaren zijn 
de nieuwe gemeentelijke taken in de zorg en ondersteuning van mensen het belangrijkst. Er 
is vrijwel geen geld voor nieuwe initiatieven. De enige uitzondering die we willen maken is 
het investeren in een goede huisvesting van de IJsselkogge. Deze unieke vondst zal toeristen 
trekken. Dat is goed voor de verdere ontwikkeling van het toerisme, de lokale economie en 
werkgelegenheid en zal Kampen dus op termijn geld opleveren. Verder is er naar ons idee 
weinig ruimte voor nieuwe initiatieven of grote ambities. We zullen ons steeds moeten 
afvragen of een nieuwe bezuinigingsronde noodzakelijk is om ons huishoudboekje sluitend 
te krijgen. 
 
Wanneer er sprake zal zijn van nieuwe bezuinigingen zoeken we een evenwichtige verdeling 
zonder heilige huisjes. We zullen er in de eerste plaats wel voor waken dat deze ten koste 
gaan van de sociaal zwakkeren. In de tweede plaats willen we Kampen als toeristische 
trekpleister versterken en dat betekent dat onze prioriteit ligt bij de historische Binnenstad, 
de relatie met het water, de culturele instellingen zoals museum en Stadsgehoorzaal en het 
prachtige buitengebied met zijn unieke kernen. 
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6. Kandidaten 
 

1.   Manfred Haveman 

2.   Arian Holtland 

3.   Theo Nieuwenhuizen 

4.   Ronald Klappe 

5.   Suat Azer 

6.   Bea Lichtendahl 

7.   Jules van Swoll 

8.   Yvonne Riemeijer 

9.   Herman van der Leeden 

10.   Janita Tabak 
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7. Contact en meer informatie 

Wij willen als Partij van de Arbeid graag met je in gesprek over onze ideeën en denkbeelden. 

Wij zijn regelmatig te vinden bij acties en evenementen. Spreek ons daarbij gerust aan! 

Verder zijn wij uiteraard bereikbaar via diverse digitale kanalen: 

  pvdakampen@gmail.com 

 www.kampen.pvda.nl 

  www.twitter.com/pvdakampen 

  www.facebook.com/pvdakampen 

 

Heb je andere vragen die met de gemeente of andere ontwikkelingen hebben te maken, of 

kom je ergens niet uit, aarzel niet en vraag ons gerust. 

 

mailto:pvdakampen@gmail.com
http://www.kampen.pvda.nl/
http://www.twitter.com/pvdakampen
http://www.facebook.com/pvdakampen

