Partijprogramma in eenvoudig Nederlands
voor de
verkiezingen van de gemeenteraad
in de raadsperiode 2022 tot 2026

Eerst afmaken, daarna nieuwe dingen
In de afgelopen jaren zijn door GBK veel dingen in gang is gezet. Maar nog niet alles is klaar,
zoals de Boven Havenstraat, Schans Buitenwacht en de voormalige HBS. In IJsselmuiden zijn
plannen voor woningbouw klaar, maar de komende jaren moeten we al weer zoeken naar
nieuwe bouwgrond voor later. Verder zijn kleinere plannen als de inrichting van het Groene
Hart en de Brunneper Bongerd nog niet klaar. GBK vindt het belangrijk om eerst af te maken
waar we mee bezig zijn, voordat er aan nieuwe dingen wordt begonnen.
Gelukkig is het grote tekort aan geld overwonnen en is er een stevige basis gelegd voor de
toekomst. Hierdoor konden we zelfs belasting verhogingen voor bedrijven gaan schrappen.
Het is nu zeker dat de IJsselkogge naar Kampen terug zal keren. Maar dan moet er wel
gewerkt worden aan een goed plan waarin deze kogge past.
Eindelijk is er een begin gemaakt met de uitbreiding van standplaatsen voor woonwagens.
Door de oprichting van het Schuttersgilde is onze traditie 'carbid schieten' nu veilig.
Behalve het afmaken van lopende dingen is het belangrijk om foute veranderingen tegen te
gaan. Een voorbeeld is de verloedering van de Kamper binnenstad. Daar worden soms door
onbekende zorgbedrijven winkelpanden opgekocht. Die worden zogenaamd verbouwd tot
zorgwoning om daarna te worden verhuurd aan zwakke jonge klanten met een pgb.
GBK heeft met succes dringend aandacht gevraagd voor deze misstand die tot overlast leidt.
Wij willen deze plannen graag afmaken. Dan kunnen we de komende vier jaar keihard
werken aan het behouden van de prachtige Hanzestad Kampen. Een gemeente waar je
gehoord en begrepen wordt en waar je graag wilt wonen. Een gemeente, waar je stem telt
en waar je kunt meepraten. Ga komende 16 maart naar de stembus en stem op GBK, lijst2.
Elina Schmidt, lijsttrekker GBK in 2022

Jij doet er toe!
In de goed bereikbare gemeente Kampen die rijk is aan erfgoed, natuur en water, willen
mensen graag wonen. Binnen de gemeenteraad wil GBK zich blijven inzetten voor het belang
van alle inwoners. Door te werken aan een samenleving, waarin elk met de eigen behoeften
en talenten kan deelnemen. Iedereen krijgt de kans om iets van het leven te maken en
draagt hierin bij naar eigen kracht. Als dat tóch niet lukt, zorgt de gemeente voor een goed
vangnet. Wij willen graag dat onze inspanningen voor de gemeente Kampen voor langere
tijd gelden, zonder verspilling. Wij willen een kundig gemeentebestuur, dat samen met de
ambtenaren van aanpakken weet.
GBK is een plaatselijke politieke partij zonder banden met de landelijke politiek.
De verschillende achtergronden binnen onze fractie zijn juist goed bij het vormen van een
afgewogen politiek oordeel. Standpunten ontstaan uit feiten en omstandigheden die dan
gelden. We blijven niet krampachtig vasthouden aan vroeger ingenomen standpunten, maar
stellen onze mening bij als nieuwe inzichten dit nodig maken.
In de komende raadsperiode zijn er opnieuw veel uitdagingen. Hiervoor is jouw stem op GBK
(lijst 2) van groot belang om verschil te maken in de politiek. Waar het ook over gaat, bij ons
sta jij centraal. Wij nemen je serieus. Bij ons doe je er toe!
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1. Jij en het gemeentebestuur
Inwoners willen gehoord worden en mogen meedenken. Het gaat tenslotte over dingen die
hen aangaan. Wij vinden dat het gemeente bestuur moet zorgen voor een duidelijk overzicht
wanneer inwoners hun verantwoordelijkheid willen nemen. De gemeente stelt zich daarom
goed op de hoogte van wat er zich binnen de gemeente afspeelt en van wat de behoeften
zijn van ouderen, jongeren, gezinnen en ondernemers.
Samenwerken
Wij willen dat de bewoners nieuwe vormen van samenwerking kunnen aangaan met clubs,
bedrijven en met de gemeente zelf. Daarbij is het belangrijk dat hiervoor de mogelijkheden
zijn en dat de gemeente dingen uit handen durft te geven.
Openbaarheid
Mede dankzij GBK is de 'achterkamertjespolitiek' de afgelopen jaren flink terug gedrongen.
Wij zijn voor zoveel mogelijk openbaarheid. Daarom wordt bij hoge uitzondering vergaderd
achter gesloten deuren, bijvoorbeeld als het gaat over personen.
Een voorbeeld van openheid is de verslaggeving van de onderhandelingen in 2018 door
formateur Remmelt de Boer. Dit verslag werd op aandringen van GBK voor het eerst in het
openbaar behandeld, waarbij er voor alle partijen de mogelijkheid voor inbreng was.
Erfgoed en archeologie
Kampen is rijk aan bovengronds erfgoed en ondergrondse sporen uit het verleden. Niet elk
oud pand kan worden bewaard, maar het is wel van belang dat een goede selectie behouden
en beschermd blijft. Behalve gebouwen zijn landschappelijke elementen als broekwegen,
dijken en terpen waard om behouden te worden. Bij nieuwbouwwijken moeten deze
elementen het zoveel mogelijk worden ingepast.
GBK in het kort:
•
Bij woonomgeving, veiligheid en milieu krijgen inwoners de mogelijkheid van eigen
voorstellen, van inspraak en van budget als dit nodig is.
•
Kinderen worden betrokken bij wat er gebeurt in hun wijk en krijgen ruimte om mee
te denken over wat daar verbeterd kan worden.
•
Jongeren worden betrokken bij dingen die hen aangaan en hebben inbreng bij
budgetten voor jeugdactiviteiten.
•
Ondersteuning en stimulering door de gemeente zijn altijd gericht op de eigen
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de inwoners.
•
De gemeente draagt zorg voor goede samenwerking tussen jongerenwerk en politie.
•
Gemaakte besluiten moeten begrijpelijk zijn als inwoners daarbij worden betrokken.
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2. Veiligheid bij jou in de omgeving
GBK kiest voor het kleine en overzichtelijke, voor de menselijke maat. Leefbaarheid gaat
allereerst over de eigen straat en buurt. Het gaat over dingen als overlast in de omgeving en
onderhoud van de buitenruimte.
Gemeente en veiligheid
Het zorgen voor veiligheid is een belangrijk deel geworden van wat de gemeente doet.
De gemeente krijgt steeds meer een sturende rol bij de zorg voor veiligheid binnen de eigen
grenzen. De uitvoering van die veiligheid gebeurt door bij de grotere veiligheidsregio.
Bestrijden kleine overtredingen
Hoge werkdruk mag nooit als reden worden gebruikt om kleine overtredingen maar door de
vingers te zien. Want grote problemen beginnen daar juist vaak mee. Bij het aanleggen van
straatverlichting denken we aan veiligheid in het verkeer en aan persoonlijke veiligheid op
afgelegen plekken. Bezuiniging op verlichting mag niet leiden tot onveilige situaties.
Zelfstandig wonende ouderen
Ouderen die zelfstandig wonen, zijn regelmatig slachtoffer van mensen met kwade plannen.
Vaak wordt door zorgwerkers gebruik gemaakt van een systeem om op eenvoudige wijze
toegang tot de woning te krijgen. Dit gemak voor de zorgwerker is tegelijk een kwetsbare
plek in de veiligheid van ouderen. Wij vinden het belangrijk dat de veiligheid van zelfstandig
wonende ouderen een belangrijk punt van aandacht voor de gemeente blijft.
Ondernemers en veiligheid
Ondernemers in de binnenstad en op bedrijventerrein kunnen meestal rekenen op snelle
bijstand van de politie. Dit moet zo blijven. GBK is voor tijdelijk bewaarde camerabeelden op
plekken met meer risico. Deze helpen bij het oplossen en voorkomen van misdrijven.
Ondermijning
Bij ondermijning worden de grenzen tussen onderwereld en gewone samenleving vager.
Dit komt doordat criminelen steeds meer medewerking zoeken met bijvoorbeeld auto
verhuurbedrijven en makelaardij. Zo hebben ze een dekmantel voor hun criminele
praktijken. Ook belangrijke personen uit de gemeentepolitiek worden soms gebruikt om
vergunningen te krijgen. Door ondermijning wordt de samenleving verzwakt. Wat ons
betreft moeten zowel politiek als inwoners hier uiterst waakzaam zijn en blijven
GBK in het kort:
•
Bij het handhaven van de regels worden mensen aangesproken op hun gedrag. Dit
dwingt respect af en heeft meer effect dan alleen het uitdelen van boetes.
•
De veiligheid van de inwoners wordt nog meer verbeterd door wijk gerichte aanpak
en zichtbare inzet van politie. Veiligheid is startpunt bij inrichting van dorp of wijk.
•
In onze gemeente wordt dealen bestreden, zo nodig met hulp van aanvullende
regels in de plaatselijke politie verordening.
•
Vandalisme wordt beter bestreden, als het moet door meer cameratoezicht.
•
Dierenwelzijn blijft voor de gemeente een belangrijk punt van aandacht.
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3. Jij en de samenleving
Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gebeurt vanuit het gemeentehuis.
De gemeente is verantwoordelijk voor inwoners, die zonder ondersteuning niet kunnen
deelnemen aan de samenleving. Binnen de ruimte van de wet maakt de gemeente zelf uit
hoe de WMO wordt toegepast. GBK wil dat de WMO op begrijpelijke wijze wordt uitgevoerd,
zodat mensen weten of en hoe ze in aanmerking komen voor de nodige zorg.
Jeugdzorg
Ook de uitvoering van jeugdzorg is in handen van de gemeente. Om bijzondere zorg te
kunnen bieden, werken meerdere gemeenten in de regio samen. Zo kan aan de hulpvrager
beter maatwerk worden geleverd.
Ondersteuning gezinnen
Niet alleen zwakken en ouderen behoeven ondersteuning. Ook voor gezinnen kan door
bijzondere omstandigheden ondersteuning nodig zijn. De gemeente zorgt er voor dat het
Centrum voor Jeugd en Gezin haar diensten goed kan blijven uitvoeren.
Ouderenzorg
De gemeente ziet erop toe dat ouderen niet aan hun lot worden overgelaten. Mantelzorg
wordt bevorderd en eenzaamheid bij ouderen wordt waar mogelijk bestreden door ervoor
te zorgen dat ze actief blijven.
Iedereen hoort erbij
Iedere persoon heeft recht om zonder hinder aan de samenleving deel te nemen. Daarbij
mogen geaardheid, levensvisie of levensstijl geen rol spelen. Toch kan anders zijn dan de
meeste mensen soms wel een drempel zijn. Door een lichamelijke beperking kan je niet
altijd in alle beroepen werken. Omdat bedrijven en organisaties recht hebben om voor een
eigen cultuur te kiezen, is een gedrag dat daar niet bij past soms ook een beperking.
GBK in het kort:
•
Bij het ontvangen van ondersteuning moet iemand zelf kunnen meebeslissen.
De gemeente staat daarbij open voor persoonlijke voorstellen.
•
Zij die mantelzorg geven, krijgen extra aandacht, ondersteuning en waardering voor
hun inzet.
•
De gemeente brengt de mogelijkheid van geldelijke ondersteuning via 'meedoen
bonnen' of bijdrage voor kinderen actief onder de aandacht.
•
Door vroegtijdige aandacht voor de mogelijkheid van zorg aan huis kunnen ouderen
langer zelfstandig blijven wonen.
•
Ondersteuning door de gemeente blijft gericht op het voorkomen van armoede.
•
Voorkomen van vereenzaming bij ouderen blijft een actief punt van aandacht.
•
Bij mijden van zorg ontfermt de gemeente zich via bemoeizorg over deze persoon.
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4. Jij en je omgeving
Een goede samenleving kan niet zonder passend onderwijs. Wij streven naar diverse vormen
van basisonderwijs in onze gemeente. Wij vinden dat kinderopvang en scholen meer moeten
gaan samenwerken. Dit geeft aan scholen in kleine kernen betere kansen om te overleven.
Verkeersveiligheid rondom scholen heeft voor ons voorrang.
Milieu bewust
Wij willen dat deze wereld voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft om te
leven. Daarom is aandacht voor natuur en milieu door bedrijven en personen noodzakelijk.
Dit heeft ook te maken met de vorm van energie waarvoor we kiezen.
Inrichten doen we samen
Dat inwoners deelnemen aan dingen als het Groene Hart en Schans 'Buitenwacht', is voor
GBK van grote waarde. Zij ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving en bedenken zelf
een oplossing voor onderhoud van speeltuinen of groenvoorzieningen. De rol van de
gemeente verandert hierbij steeds meer in die van aanbieder van voorzieningen.
Verstandig bouwen
Voor de hoeveelheid te bouwen woningen en aan te leggen bedrijven terreinen gelden
regionale afspraken. We willen hierbij eerst naar wat er binnen stad en dorp mogelijk is.
Pas daarna naar uitbreiding aan de rand van de bebouwde kom. Bij de aanleg van een
nieuwe wijk wordt rekening gehouden met bescherming tegen extreem weer.
Een goede, snelle en vooral slimme waterafvoer is hierbij van het grootste belang.
Buitenkernen en dorpen
Met het oog op behoud van leefbaarheid en bestaande voorzieningen hebben Grafhorst,
's-Heerenbroek, Kampereiland, Kamperveen, Wilsum, Zalk, De Zande en Zuideinde onze
bijzondere aandacht bij zaken als woningbouw.
Landbouw en natuur
Beleid rond landbouw en natuur is geen taak van de gemeente, maar van hogere overheden.
Voor zover het de gemeente aangaat is GBK er voorstander van dat binnen de landbouw
plaats is voor natuurbeheer. Zo levert de boer met het beheer van zijn gronden een goede
bijdrage aan een gezonde omgeving.
GBK in het kort:
•
Het aanbod van woningen moet aansluiten bij de behoefte en bestaat uit een goede
mix van woonvormen voor alle leeftijden en inkomens.
•
Aan inwoners wordt de gelegenheid geboden om te bouwen in Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO).
•
Bewoners worden direct betrokken bij plannen voor renovatie, sloop en herinrichting
van hun wijk.
•
Met aandacht voor voldoende en betaalbare woningen wordt een groene, schone,
veilige en woonomgeving voor de lange termijn ontwikkeld.
•
Het herinrichten van de wijk en het oplossen van dingen als overlast en vervuiling
wordt altijd samen met de wijkbewoners gedaan.
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5. Jij en je bestedingen
Iedereen heeft recht op arbeid en inkomen, die passen bij de eigen mogelijkheden. Eigen
inkomen maakt mensen zelfstandig en geeft hen gevoel van eigenwaarde.
Kansen op werk serieus nemen
Wij vinden belangrijk dat er een actief banenbeleid is. Daarvoor is samenspel tussen
gemeente, ondernemers, UWV en werkzoekende nodig. GBK zal er op toezien dat deze
samenwerking bevorderd wordt. Vooral in toerisme liggen kansen voor nieuwe banen.
Economie: meer dan bedrijfswinst
Wij zetten ons in voor persoonlijke welvaart, kwaliteit van leven en mogelijkheden om te
leren. Pas als dit voor de inwoners geldt, kunnen we spreken van een goede economie.
Kansen voor de lange termijn
Vernieuwend ondernemerschap voor de lange termijn is nodig voor een kansrijke toekomst
van de gemeente Kampen. Daarbij past een slimme wijze van omgaan met nieuwe energie.
Zinvolle bedrijvigheid
Vestiging van nieuwe industrie moet een meerwaarde bieden voor de gemeente Kampen.
We zijn voor vestiging van meer detailhandel zowel in de binnenstad als op bedrijvenparken.
Kampereiland
GBK is voorstander van een andere wijze van beheer van onze landerijen. Pachtregelingen
hebben daarom onze bijzondere aandacht. GBK ziet meer in het besturen van de Stadserven
door een ambtelijk directeur met rechtstreekse verantwoording naar College en Raad.
GBK in het kort:
•
Nieuwe woningen en bedrijfspanden moeten in de eigen energie behoefte voorzien.
•
Bij nieuwe vestiging van bedrijven wordt vooral gekeken naar het aantal nieuwe
banen die dat voor Kampen oplevert.
•
Bij uitgifte van een kavel op het industrieterrein wordt voorrang gegeven aan
bedrijven die ondersteunend kunnen zijn voor andere bedrijven.
•
Ondernemers en gemeente zoeken samen naar slimme oplossingen om onder
andere werkloze jongeren en ouderen kansen te geven op de arbeidsmarkt.
•
De bestaande samenwerking tussen onderwijs, studenten en ondernemers wordt
bevorderd en verder versterkt.
Nieuwe vormen van energie
Wij vinden dat met goede argumenten voor nieuwe vormen van energie moet worden
gekozen. Uitgangspunt is te komen tot minder uitstoot van CO2 dan bij het verbranden van
fossiele brandstoffen. Energie uit biomassa is daarom een slechte keus. Het enige verschil is
immers de ouderdom. Fossiele brandstof is niets anders dan biomassa van miljoenen jaren
oud. GBK is daarom tegen het afgeven van nieuwe vergunningen voor biomassa centrales.
Bij keuze voor energie uit wind en zon komt hergebruik van materialen om de hoek kijken.
We komen er zo langzamerhand achter dat windmolenwieken en zonnepanelen minder voor
hergebruik geschikt zijn dan we dachten. Voorlopig is kernenergie nog de keuze met de
minste nadelen.
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6. Jij en je vrije tijd
Met betrekking tot sport staat GBK een duidelijk beleid voor. We willen dat binnen redelijke
tijd beslissingen worden genomen over nodige uitbreiding, kleedkamers of verlichting.
Dat ook de sporter daaraan bijdraagt is voor GBK vanzelfsprekend.
Iedereen in onze gemeente moet met gelijke kansen mee kunnen blijven doen.
Inkomsten voor verenigingen
Veel vrijwilligers zijn actief binnen verenigingen. Wij willen dit blijven bevorderen.
Voorwaarden bij het verwerven van eigen inkomsten van verenigingen moeten van tevoren
duidelijk zijn. Wij vinden dat ook het bedrijfsleven zinvol kan bijdragen aan het draaiend
houden van deze voor de samenleving belangrijke clubs en verenigingen.
Kunst en cultuur
Kunst en cultuur dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en beleving van
schoonheid. Daarom vinden wij de inbreng waardevol van hen, die de kunst en de cultuur
beoefenen. Wij zijn daarbij van mening dat de hoogte van subsidiëring in goede verhouding
moet blijven met het deel van de inwoners dat er gebruik van maakt.
Samenhangend beleid toerisme
Wij zien de verschillende vormen van toerisme binnen de gemeente Kampen als één geheel.
Met het oog op de toeristische bezoeker kan het erfgoed in stad en dorpen prima worden
gebundeld met het aanbod van landbouw en natuur in de buitengebieden. Daarom zullen
fietspaden, wandelroutes en parkeerplaatsen binnen de gemeente hier voldoende op
moeten zijn afgestemd om de buitenkernen met elkaar te verbinden.
Uitbreiden toeristisch aanbod
Zonder nu al een kant en klaar plan te willen aanbieden, liggen er genoeg kansen in de nabije
toekomst om het aanbod voor toerisme sterk uit te breiden en te verbeteren. Het genomen
besluit om de IJsselkogge naar Kampen terug te laten keren, is hiervan een voorbeeld. Deze
kogge zal dan wel moeten worden ingepast in een groter geheel, een soort Hanzebeleving.
Voldoende aanlegsteigers
Kampen is een waterrijke gemeente. Pleziervaart heeft daarin een belangrijke plek. Wij
pleiten voor voldoende afmeerplaatsen voor dagtoerisme op het water.
GBK in het kort:
•
Een goed beleid voor doelgroepen vormt het fundament voor het verstrekken van
subsidies aan al die organisaties die bezig zijn voor onze inwoners.
•
Er wordt een vangnet opgezet voor sociaal zwakke groepen, omdat ook zij recht
hebben op cultuur en sport. De 'meedoen bon' is hiervoor een passend middel.
•
De toeristische activiteiten in stad en buitengebied zijn goed op elkaar afgestemd
door passende verbindingen, zowel over het water als via de weg.
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7. De gemeente en je geld
In de afgelopen periode is een begin gemaakt met een gemakkelijk te begrijpen begroting.
Deze vormt de kern van het te voeren beleid en is gemaakt ten dienste van de inwoners.
Gemeentehuis niet buiten beeld
Wanneer er bezuinigd moet worden, kan de gemeentelijke organisatie niet buiten beeld
blijven. Het op peil houden van een goede doelmatigheid van het gemeentelijk bedrijf blijft
een belangrijk punt van aandacht.
Behoedzame geldbesteding
Wij willen dat de gemeentelijke organisatie op verstandige wijze omgaat met het geld van de
inwoners. Zij zet dit geld in alsof het haar eigen geld was.
Meevallers verwerking afval naar inwoners
Onze gemeente heeft het ophalen en verwerken van afvalstoffen uitbesteed aan het bedrijf
ROVA, waarvan ze mede aandeelhouder is. De winstuitkering van ROVA aan de gemeente
behoort bij de berekening van de afvalstoffenheffing naar de inwoners terug te vloeien.
Doelbelastingen
Toeristenbelasting is een vorm van doelbelasting. De opbrengsten hiervan behoren gebruikt
te worden voor verbetering van het toerisme in onze gemeente.
Hondenbelasting
Al jaren pleit GBK voor afschaffing van hondenbelasting. De opbrengst ervan zijn vele malen
hoger dan de kosten en wordt nauwelijks voor het bestrijden van hondenpoep gebruikt.
Dienstbare ambtenaren
Het gemeentehuis is er voor de inwoners. Bij de gemeente wordt veel in deeltijd gewerkt.
Wij vinden dat inwoners tijdens werkdagen zonder problemen te woord gestaan moeten
kunnen worden. De gemeente behoort te zorgen voor passende vervanging van afwezige
personen of minstens te laten weten op welke tijden ambtenaren wel bereikbaar zijn.
Starterleningen
GBK is van mening dat gemeentelijke starterleningen voor aanwezige huizen en voor
nieuwbouw moeten blijven bestaan.
GBK in het kort:
•
Uitgaande van de begroting wordt een verantwoord financieel beleid gevoerd,
waarbij het algemeen belang van de inwoners van onze gemeente centraal staat.
•
De gemeente houdt rekening met de koopkracht van inwoners. Lasten worden alleen
verhoogd om de algemene voorzieningen op peil te houden.
•
De Onroerende Zaak Belasting (OZB) wordt alleen verhoogd om de algemene
voorzieningen op peil te houden. De inflatie mag wel worden doorberekend.
•
We gaan alleen samenwerking met andere gemeenten aan bij verbetering van
dienstverlening, verkleining van kwetsbaarheid en beheersbaarheid van kosten.
•
Evenementen, die aantoonbaar ten goede komen van de samenleving, krijgen een
subsidie toegekend die op zijn minst gelijk is aan de kosten voor ambtelijke inzet.
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