
Nieuwsbrief	  Vrienden	  van	  de	  Kamp	  

Met	  deze	  Nieuwsbrief	  willen	  we	  u	  graag	  informeren	  over	  de	  stand	  van	  zaken.	  De	  Vrienden	  van	  de	  Kamp	  is	  een	  
groep	  van	  circa	  150	  winkeliers,	  pandeigenaren	  en	  bewoners	  van	  het	  Kampkwartier.	  We	  denken	  na	  over	  de	  
kwaliteiten	  van	  dit	  gebied.	  We	  kijken	  welke	  problemen	  er	  zijn.	  En	  we	  ontwikkelen	  plannen	  om	  tot	  verbeteringen	  
te	  komen.	  We	  vragen	  iedereen	  dus	  pandeigenaren,	  winkeliers,	  bewoners	  en	  gemeente	  om	  een	  bijdrage	  te	  
leveren	  aan	  het	  denken	  over	  en	  het	  realiseren	  van	  verbeteringen.	  En	  ondertussen	  blijven	  we	  alert	  op	  nieuwe	  
ontwikkelingen	  in	  dit	  gebied.	  	  

Herinrichting	  In	  2013	  is	  door	  Koos	  Iestra	  van	  het	  bureau	  Haver	  en	  Droeze	  een	  schets	  gemaakt	  die	  een	  beeld	  
geeft	  van	  de	  mogelijke	  herinrichting	  van	  de	  Kamp.	  	  Die	  schets	  is	  op	  een	  avond	  aan	  alle	  belangstellenden	  
gepresenteerd	  en	  door	  de	  Vrienden	  van	  de	  Kamp	  met	  veel	  enthousiasme	  onthaald.	  Vrijwel	  alle	  wethouders	  van	  
het	  vorige	  college	  en	  van	  het	  nieuwe	  college	  zijn	  geïnformeerd	  over	  onze	  plannen.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  de	  
raadsleden	  van	  alle	  fracties.	  Van	  de	  kant	  van	  de	  politiek	  –	  de	  raad	  en	  het	  College	  van	  B	  &	  W	  –	  is	  heel	  positief	  
geoordeeld	  over	  het	  voorstel	  tot	  herinrichting.	  We	  hebben	  bij	  het	  college	  een	  voorstel	  ingediend	  om	  tot	  een	  
verdere	  uitwerking	  van	  het	  plan	  te	  komen.	  We	  hebben	  inmiddels	  over	  dit	  voorstel	  enkele	  malen	  met	  het	  college	  
gesproken.	  Het	  is	  echter	  nog	  niet	  gelukt	  om	  de	  gewenste	  medewerking	  ook	  te	  verkrijgen.	  Het	  belangrijkste	  
obstakel	  is	  dat	  het	  college	  niet	  de	  verwachting	  wil	  wekken	  dat	  een	  herinrichting	  van	  de	  Kamp	  op	  een	  termijn	  van	  
twee	  of	  drie	  jaar	  te	  realiseren	  is.	  	  

Totaalplaatje	  We	  vinden	  het	  gewenst	  een	  visie	  te	  ontwikkelen	  die	  laat	  zien	  hoe	  Kamp	  en	  de	  aanliggende	  straten	  
er	  in	  de	  toekomst	  uit	  kunnen	  zien.	  Naast	  de	  herinrichting	  denken	  we	  aan	  een	  schets	  van	  de	  meubilering	  van	  het	  
gebied	  en	  willen	  we	  aan	  het	  verkeer	  en	  parkeren	  aandacht	  besteden.	  	  

De	  afgelopen	  maanden	  zijn	  ook	  andere	  onderwerpen	  aan	  bod	  gekomen:	  

Achter	  de	  Kamp	  Enkele	  bewoners	  maken	  zich	  zorgen	  over	  het	  verkeer	  en	  parkeren	  in	  deze	  straat	  en	  hebben	  
zich	  hierin	  verdiept.	  We	  hebben	  contact	  met	  elkaar,	  bespreken	  de	  problemen	  en	  zien	  wat	  we	  kunnen	  doen.	  	  	  

Gevels	  De	  Kamp	  kent	  een	  groot	  aantal	  karakteristieke	  panden.	  De	  kwaliteit	  van	  gevels	  ligt	  over	  het	  algemeen	  op	  
een	  hoog	  niveau.	  Er	  is	  vrijwel	  overal	  sprake	  van	  een	  duidelijke	  eenheid	  tussen	  de	  gevel	  op	  de	  begane	  grond	  en	  
de	  verdiepingen.	  In	  andere	  winkelstraten	  is	  dat	  vaak	  niet	  het	  geval.	  Dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  er	  ook	  op	  de	  Kamp	  
geen	  verbeteringen	  mogelijk	  zijn.	  We	  vragen	  alle	  pandeigenaren	  om	  bij	  onderhoudswerk	  aandacht	  te	  besteden	  
aan	  het	  versterken	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  gevels.	  	  Bij	  enkele	  panden	  is	  dat	  inmiddels	  al	  gebeurd.	  Dat	  is	  een	  heel	  
positieve	  ontwikkeling.	  Ook	  de	  gemeente	  is	  graag	  bereid	  daarover	  mee	  te	  denken.	  Laat	  u	  het	  even	  weten	  als	  u	  
plannen	  heeft?	  We	  denken	  graag	  met	  u	  mee.	  	  

Leegstand	  in	  het	  Kampkwartier	  komen	  zo	  af	  en	  toe	  winkelpanden	  beschikbaar	  voor	  een	  nieuwe	  huurder.	  Het	  
valt	  -‐	  mede	  door	  de	  huidige	  economische	  situatie	  -‐	  niet	  mee	  om	  nieuwe	  huurders	  te	  vinden.	  We	  denken	  daarom	  
na	  over	  de	  mogelijkheden	  om	  een	  beter	  resultaat	  te	  bereiken	  door	  een	  gezamenlijke	  aanpak	  van	  pandeigenaren	  
en	  enkele	  makelaars.	  Enkele	  makelaars	  hebben	  een	  eerste	  positieve	  reactie	  gegeven.	  Als	  u	  als	  pandeigenaar	  
belangstelling	  heeft	  om	  hierover	  mee	  te	  denken,	  	  laat	  u	  het	  ons	  dan	  even	  weten?	  	  	  

Fotostad	  

In	  het	  kader	  van	  033	  fotostad	  is	  een	  apart	  project	  gewijd	  aan	  het	  Pothkwartier.	  De	  grote	  foto’s	  op	  de	  ramen	  van	  
een	  aantal	  huizen	  geven	  een	  prachtig	  beeld	  van	  het	  leven	  in	  dit	  deel	  van	  het	  Kampkwartier.	  Bij	  Armen	  de	  Poth	  is	  
het	  project	  OmArmen	  te	  zien,	  een	  mooie	  serie	  foto’s.	  Het	  leuke	  is	  dat	  je	  een	  vertrouwd	  deel	  van	  het	  
Kampkwartier	  weer	  eens	  met	  andere	  ogen	  bekijkt.	  	  

	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  Norbert	  van	  Zwetselaar,	  Theo	  Miltenburg	  	  	  	  	  	  

	  


