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Jeugdland ‘Disney’

In de week van maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus wordt er weer een spetterende 
week georganiseerd: Jeugdland. Dit is voor alle kinderen in de Kamperpoort in de 
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Jeugdland vindt plaats in de speeltuin aan de 
Lijnbaan. Dit jaar is het thema Disney. Op maandag tot en met woensdag is 
Jeugdland van 10:00 -15:00 uur en op vrijdag van 9:00-17:00 uur. 

TTijdens Jeugdland zijn er tal van activiteiten. Zo gaan we huttenbouwen, zijn er 
diverse knutsel-, sport- en spelactiviteiten en is er muziek en theater. Ook gaan we 
broodjes bakken en koken op het kampvuur. 

Bonte avond
Op woensdagavond is er vanaf 19:00 uur een bonte avond! De kinderen mogen dan, 
onder begeleiding van een volwassene, blijven slapen in een eigen tent. ‘s Middags 
wordt er gezamenlijk geluncht op het terrein of in het wijkcentrum. 

Opgeven kan voor de zomervakantie of in de week voor Opgeven kan voor de zomervakantie of in de week voor 
Jeugdland in Wijkcentrum Ons Eigen Huis, Mussenhage 2.
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Kom woensdag 11 juli mee op Tour in de Kamperpoort 

De zomer is al begonnen, de zomervakantie staat voor de deur. 
Tijd om onder het genot van een hapje en drankje elkaar en de 
Kamperpoort beter te leren kennen. We nodigen je van harte uit 
voor een gezellig samenzijn op woensdag 11 juli vanaf 17.00 
uur bij het wijkcentrum Ons Eigen Huis. 

WWe starten met een update over het groen in de wijk. De gemeente wil in de 
Kamperpoort starten met het pilotproject ‘groen in de wijk’. Het groener maken van 
de Kamperpoort leeft enorm bij alle bewoners. Hoe we dat samen kunnen doen, hoor 
je 11 juli (zie ook pagina 3). 

ErEr gebeurt veel in de Kamperpoort. Verschillende bouwprojecten zijn inmiddels bijna 
of helemaal afgerond. Deze avond lopen we langs een drietal projecten (Kop van 
Hoog, HSK20 en Katwolderplein) en horen we van de architect en de archeoloog hoe 
de geschiedenis van de Kamperpoort terugkomt in de projecten. Voor de kinderen 
wordt een activiteit georganiseerd, zodat ouders met een gerust hart de projecten 
kunnen bekijken. De avond duurt tot circa 21:00 uur.

KAMPERPOORT
Nieuwsbrief voor bewoners 
van de Kamperpoort 

Editie 2. Juni 2018

eigenzinnigE 
wijk met karakteR

Wat 
gebeurt 
er?

KAMPERPOORT
eigenzinnigE 
wijk met karakteR

4

Wat handig!
Extra opslagruimte voor STRIK 
Al lange tijd was STRIK op zoek naar een goede plek om spelmateriaal en hout 
voor Jeugdland op te slaan. Dat is gelukt! 

Bij de Elbertschool heeft Travers met hulp van het Platform Kamperpoort inmiddels 
een extra opslagcontainer kunnen plaatsen. En daar is STRIK super blij mee.

DusDus als je ideeën hebt? Of kun je wel wat ondersteuning gebruiken voor de realisatie 
van iets? Het Platform Kamperpoort kan je helpen de juiste ingangen te vinden. 

Klop gerust aan!

Aan de oproep voor redactieleden/ tekstschrijvers voor de nieuwsbrief 
Kamperpoort is gehoor gegeven! Twee nieuwe redactieleden, Jeroen 
Kuiper en Marleen Kramer, gaan het redactieteam versterken. Jeroen 
was eerder betrokken bij de Kamperpoorter en Marleen levert als 
bewoonster van het Rode Dorp graag haar bijdrage. Tijdens de Tour de 
Kamperpoort op 11 juli zijn ze er ook bij om verslag te doen!

VVind je het leuk om samen met Jeroen en Marleen te werken aan de 
volgende edities van de nieuwsbrief? Laat het ons weten via  
secretariaatom@bpd.nl! 

Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort

Oproepen

Meer informatie of heb je een vraag? Je kunt altijd even langskomen in het 
Wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de Mussenhage 2. 

15:30 – 16:30 uur

18:30 – 19:30 uur
20:00 – 23:30 uur

13:30 – 15:00 uur
18:30 – 20:00 uur

15:30 – 16:30 uur

18:00 – 21:00 uur18:00 – 21:00 uur

13:30 – 15:00 uur
18:30 – 20:00 uur

15:30 – 16:30 uur

20:00 – 23:30 uur

Jongensclub 5+

Kinderdisco
Soos 10+

Allesclub t/m 10 jaar
Meidenclub 8+

Jongensclub 5+

LadyLady’s Night

Allesclub t/m 10 jaar
Meidenclub 8+

Jongensclub 5+

Summerparty  10+ 

Donderdag 28  juni 

Vrijdag 29 juni

Woensdag 4  juli 

Donderdag 5 juli 

Vrijdag 6 juli

Woensdag 11 juli

Donderdag 12  juli Donderdag 12  juli 

Zaterdag 14 juli

Jeugd- en jongerenwerk Kamperpoort organiseert 
samen met een enthousiaste groep vrijwilligers, STRIK 
en stagiaires activiteiten in de Kamperpoort. Het 
programma tot aan de zomervakantie ziet er als volgt 
uit:

Wij zoeken een creatief brein 
en/of organisatietalent! 

Het Mussenhagefestival 2018 komt er aan. Op zaterdag 22 september is het 
Groendag en dan wordt in de wijk natuurlijk ook weer het Mussenhagefestival 
georganiseerd. 

Heb jij geweldige ideeën voor de invulling van het programma of wil je vol 
enthousiasme meewerken aan de organisatie van het festival? enthousiasme meewerken aan de organisatie van het festival? 
Wij horen het graag!

Suggestie?

Stuur een e-mail met 
je ideeen en/of suggesties 
naar: 

strik.kamperpoort@live.nl 

Of loop binnen bij Wijkcentrum Of loop binnen bij Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis aan de 
Mussenhage 2. 

Tip
Zet de da

tum 

alvast 
in je age

nda 

ActiviteitenprogrammaWij
zoeken een creatief 

brein
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Meer kleur en groen in de straat krijg je met een boom- of geveltuintje. Een 
boomtuintje is een tuintje op het stukje grond aan de voet van een boom die 
in de verharding van een stoep of straat staat. We noemen dat stukje grond 
een boomspiegel. Een geveltuintje is een smalle strook groen vlak langs de 
gevel, muur of schutting van de woning

WilWil je een boomtuintje aanleggen? Je hoeft dat niet te melden bij de 
wijkbeheerder als er geen planten in de boomspiegel staan. Een geveltuintje 
leg je aan in overleg met de wijkbeheerder Jurrien Stroomberg van de 
gemeente Zwolle j.stroomberg@zwolle.nl of bel naar 14038. Je kunt naar 
eigen inzicht een minituintje inrichten. Let er alleen op dat de planten geen 
grote wortels krijgen in verband met kabels en leidingen en zorg ervoor dat de 
stoep breed genoeg blijft, zodat mensen met een rolstoel en kinderwagen er 
langs kunnen. De beplantingstips, spelregels, en onderhoudstips lees je op: langs kunnen. De beplantingstips, spelregels, en onderhoudstips lees je op: 

www.zwolle.nl/geveltuintje 
www.zwolle.nl/boomtuintje

Minituintjes in de straat

Initiatieven en activiteiten
Doe je mee?
WilWil je meedoen aan de Groendag op 22 september? Loop 
dan 11 juli vanaf 17.00 uur even langs bij de groene 
informatiestand bij het wijkcentrum, zodat we van te voren 
samen kunnen kijken wat je nodig hebt. Kun je niet 
langskomen? Kom dan op een andere dag naar het 
wijkcentrum en vraag naar Jan-Willem Bekhuis of mail 
naar jw.bekhuis@travers.nl.

Op de hoogte blijven?Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Hou 
dan je brievenbus goed in de gaten. 
Like daarnaast ook de Facebook pagina 
www.facebook.com/Platform-Kamperpoort en lees alles 
over de Groendag op www.zwolle.nl/groendag. 

EnEn tot slot natuurlijk minstens zo belangrijk: praat erover 
met je buurman, buurvrouw en anderen zodat zoveel 
mogelijk mensen ervan weten en meedoen op 22 
september! Zien we je daar?

Doe
je mee
?

Woningbouw op plek van oude 
brandweerkazerne

OpOp de plek van de oude brandweerkazerne op de hoek Harm 
Smeengekade/ Lijnbaan gaat  deltaWonen 10 
eengezinswoningen en 29 appartementen (sociale 
huurwoningen) bouwen. De plannen zijn in voorbereiding. De 
verwachting is dat de bouw in het voorjaar van 2019 start en dat 
de woningen in de zomer van 2020 worden opgeleverd. Op 
dinsdagavond 22 mei was er een informatieavond, 
georganiseerdgeorganiseerd door de gemeente en deltaWonen, waarin 
buurtbewoners werden bijgepraat over de plannen. 

Sloop

Sloop
Op de locatie voor de nieuwbouw wordt op dit 
moment druk gewerkt aan de sloop van de oude 
brandweerkazerne. De Scheffer Groep uit Wezep 
sloopt het gebouw. Deze werkzaamheden duren nog 
zeker tot en met september. Tijdens de sloop is er aandacht voor 
de routes die de vrachtwagens met puin gaan rijden en het 
beschermen van weggebruikers. Ook wordt er gelet op het 
tegengaan van stofverspreiding, het minimaliseren van de 
(geluids)overlast en het voorkomen van schade.

Wijziging bestemmingsplan
OmOm de bouw van de woningen mogelijk te maken, moet het 
bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit plan ligt van 16 augustus 
tot en met 26 september 2018 ter inzage. De verwachting is dat 
het definitieve bestemmingsplan begin volgend jaar goedgekeurd 
is.

Ontwikkelingen en bouwplannen Contact bewoners
Buurtbewoners krijgen de gegevens van een 
contactpersoon, voor zowel tijdens de periode van sloop 
als tijdens de nieuwbouw. Zo is er een direct 
aanspreekpunt bij vragen, opmerkingen en/of klachten. 

Versnellingsactie
DeDe bouw van deze woningen is onderdeel van de 
versnellingsactie sociale huurwoningen waarin de 
gemeente Zwolle en deltaWonen op 14 locaties in de stad 
tot en met 2019 versneld 445 extra sociale huurwoningen 
bouwen. Het doel is om de wachttijd voor een sociale 
huurwoning zo mogelijk te verkorten. Kijk op  de volgende 
websites voor meer informatie:

https://wwhttps://www.zwolle.nl/sociale-huurwoningen

https://www.deltawonen.nl/over-deltawonen/onze-project
en/zwolle-versnellingsactie/.

Appartementencomplex HSK 20 bijna bewoond

Het voormalig zorgcomplex aan de Harm Smeengekade 20 is 
verbouwd tot een appartementencomplex met 65 prachtige 
appartementen. Op de eerste tot en met de vierde verdieping 
verhuurt deltaWonen 26 huurappartementen. Op de vijfde tot en 
met de tiende verdieping bevinden zich koopappartementen.

DeDe nieuwe bewoners hebben hun nieuwe appartement inmiddels 
kunnen bekijken en opmeten. Op 2 juli ontvangen de eerste 
bewoners hun sleutel.
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