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‘Sluiproute’ langs
Rabobank dicht
De Rabobank is met het
hoofd- kantoor aan de Willemskade gevestigd. Het
terrein fungeert al sinds
jaar en dag als een ‘sluiproute’ voor fietsers, scooters
en ander snel verkeer richting
de Jumbo, IJsselhallen en delen van de Kamperpoort. De
afgelopen periode is de bank
in toenemende mate geconfronteerd met ongelukken en
bijna ongelukken op het terrein. Daarom is de route nu
afgesloten.
Dit is gebeurd middels
laag draaihek bij de
rit (Jumbo-zijde) en
volledige
slagboom

een
uiteen
aan

Wat

gebeurt e
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de inrit (Willemskade/Harm
Smeengekade). De Rabobank handhaaft hiermee het
open karakter, maar weert de
fietsers, scooters, etc. Alleen
voetgangers (en mensen met
scootmobielen en rollators)
kunnen er nog langs.
De Rabobank laat weten: “Ons

belangrijkste argument is de
verkeersveiligheid op het terrein. Deze weegt voor ons
zwaarder dan het bieden van
een (snelle) passage mogelijkheid aan passanten en
omwonenden. Dit geeft ons
ook de mogelijkheid om de
situatie bij de inrit (sinds de

Nieuwe Geveltuintjesactie in het voorjaar
Op Burendag, zaterdag 22 september 2018, hebben we in
de ochtend samen met een vijftiental bewoners geveltuintjes
aangelegd in de Kamperpoort. Vooraf hebben we samen met
een stratenmaker de tuintjes aangelegd en op de Groendag tijdens het Mussenhagefestival hebben de bewoners de beplanting aangebracht. Velen vonden het een prachtig initiatief van de
gemeente Zwolle.
Het was zelfs zo’n succes dat we in het voorjaar de geveltuintjes
actie deel 2 krijgen. Er zijn alweer vijftien huishoudens die zich
hebben aangemeld: leuk om te zien. Natuurlijk kunnen bewoners
ook zelf geveltuintjes aanleggen. De spelregels zijn te vinden op
de site van de gemeente Zwolle.
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reconstructie van de HSK
voorzien van een tweerichting fietspad) te verbeteren.
Fietsers schieten hier vaak
tussen auto’s en voetgangers door.”

Kamperpoort staat nooit stil

De

In de afgelopen maanden is er weer het nodige gebeurd in de
Kamperpoort. In de Kop van Hoog is de bouw van de kelder afgerond en is er een grote kraan geplaatst. De komende weken
gaat Nijhuis Bouw vlot de hoogte in. Eind oktober is de planning om de ruwbouw op hoogte te hebben. Elke dag worden er
nieuwe wanden geplaatst. Zodra de tweede verdieping bereikt
is, gaat er ook begonnen worden met de gevels. Tijdens de
werkzaamheden zijn er overigens eeuwenoude vazen gevonden uit begin 1400.

Wijkwethouder Ed Anker: ‘De Kamperpoort is niet zomaar een plek’
Het komt zelden voor dat de
wijkwethouder van een Zwolse
wijk in de wijk zelf woont. Dat
maakt de rol van Ed Anker als wijkwethouder van de
Kamperpoort best bijzonder.
‘Onze Ed’ over zijn gevoel bij
de Kamperpoort, de uitdagingen en het succes van de wijk.
“Wees je bewust in wat voor
wijk je woont. De Kamperpoort
is niet zomaar een plek.”

ingen

l
ontwikke

Op het Katwolderplein plek C is het grondwerk gereed. Ook zitten er inmiddels tweehonderd boorpalen in de grond. Inmiddels
is er gestart met de wapening en het storten van beton voor de
liftputvloer en kraanpoer voor de torenkraan.

Hoogste punt Blok 1
bereikt
Medio januari is het hoogste
punt bereikt van het toekomstige complex Blok 1, gelegen
op de hoek Eerste Baan en
Lijnbaan. De bouw verloopt
voorspoedig. Zoals het er nu
uitziet, zullen de 57 appartementen medio september
opgeleverd worden inclusief
de parkeergarage. Momenteel is men al bezig met het
metselen van de gevels. Het
dak van het appartementen-

complex wordt volledig bedekt
met zonnepanelen. De appartementen worden verwarmd en
eventueel gekoeld door gebruik te maken van de warmtepomp die opgesteld staat in
het gezondheidscentrum. Er is
geen gasaansluiting aanwezig
in de appartementen. Daarmee zijn de appartementen
helemaal van deze tijd.

Lankhorst
Momenteel is de aannemer
bezig om de wanden op de
eerste verdieping op te trekken. Binnenkort zullen de
gevelsteigers om het gebouw
geplaatst worden. Voor de
zomervakantie zullen deze
alweer worden afgebroken.
Eind oktober, begin november
zullen de 27 appartementen opgeleverd worden. Dan
kan ook een begin gemaakt
worden met de aanleg van
het openbare groen achter en
rondom dit gebouw. Ook deze
27 appartementen worden op
dezelfde wijze als Blok 1 voorzien van warmte en eventueel
koeling.

Buitenspeeldag, doe je ook mee?
Op woensdag 12 juni wordt er in Nederland de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Op deze dag worden in ons land straten
afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar
hartenlust kunnen spelen. De dag is een actiedag met folders,
spandoeken, ouders en natuurlijk spelende kinderen. Door het
afsluiten van de straat wordt er aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld het speelklimaat, de speel- en verkeersveiligheid in
de straat/buurt. Iedere straat of buurt kan meedoen om zo de
eigen buurt veiliger en kindvriendelijker te maken.
Mocht je een idee hebben, een knelpunt of kans in jouw straat

“Komende zomer woon ik vier
jaar in de wijk. We waren op
zoek naar een woning en vonden een leuk huis, vlakbij de
IJsselhallen. Het is er levendig
en er gebeurt veel. Soms heb
je een evenement waar je flink
van kunt ‘meegenieten’, maar
dat hoort erbij.”
“De Kamperpoort is een levendige wijk. De mensen
zijn er direct. Zelf kom ik uit
Noord-Holland, daar zijn we
dat ook. De Kamperpoort
is een stoere wijk met een
gave geschiedenis. Bovendien is de combinatie van het
oude deel met de nieuwbouw
heel mooi. Ik word heel blij
van het nieuwe woongebouw
aan de Harm Smeengekade
(HSK20, voormalige zorggebouw ‘De Nieuwe Haven’),
het nieuwbouwproject ‘Kop van
Hoog’ (op de hoek Hoogstraat,
Nachtegaalstraat, Pannekoekendijk), de nieuwe bioscoop
en het Katwolderplein om
maar wat te noemen. Dat zijn
of worden kwaliteitsgebouwen. Zwolle wordt dankzij de
Kamperpoort een stukje stoerder.”

hebben waarbij de verkeersveiligheid of
het buitenspelen centraal staat? Dan is de
buitenspeeldag een mooie activiteit om daar
aandacht voor de vragen.
Voor eventuele vragen of tips kun je contact
opnemen met:
Ingrid Schakelaar (jeugd en jongerenwerker)
i.schakelaar@travers.nl.  
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Doe je
mee?

wethouders, heb ik er wel voor
gezorgd dat ik de Kamperpoort
mocht blijven doen. Dit is mijn
wijk. Ik ben er in vier jaar erg
op gesteld geraakt. Wat ik
mis? Het zou leuk zijn als er
meer ambachten en bedrijfjes
in de wijk zouden komen.”
Uitdagingen
“De
grootste
uitdaging?
Het
afbouwen
van
de
wijk. Het is vervelend geweest dat er een lange
pauze tussen allerlei bouwprojecten zat en dat er overal
kale stukken te zien waren.
En nu wordt er nog steeds gebouwd en dat is best wel eens
afzien. Nog even doorbijten
dus. Maar op de lange termijn
hebben we er allemaal plezier
van en wordt de Kamperpoort
alleen maar mooier en sterker.
Dat weet ik zeker. Ik vind het
een succes dat de hele wijk
niet bij de pakken neer ging
zitten. ‘We redden het wel met
elkaar’, die gedachte vind ik
positief.”
“Het spannendste voor de
komende jaren is de toekomst
van de IJsselhallen. Dat moet
binnen vijf jaar, maar liefst eerder, duidelijk worden. Ook de

mix tussen de oude en de nieuwe bewoners van de Kamperpoort volg ik met interesse. Ik
hoop dat iedereen zich hier
thuis zal voelen. Tip: ga eens
naar het buurtmuseum van
Jacob (aan de Hoogstraat 88),
dan leer je meer over de wijk.”
“Ik ben trots op de Kamperpoort. Het is een wijk met een
eigenzinnig karakter. Dat betekent dat je elkaar er geen flauwekul moet verkopen. Je hoeft
nooit lang te raden wat iemand
bedoelt.”
“De nieuwsbrief is een fijne
manier om te leren over de
buurt. Ik vind het prettig als
er persoonlijke verhalen van
medebewoners in staan. Je
hebt toch allerlei eilandjes, ik
ken bijvoorbeeld niet zoveel
mensen in de Hoogstraat.
Dankzij deze nieuwsbrief blijf
je op de hoogte.”

“Ik ben als wijkwethouder
aanspreekpunt voor zaken die
in de wijk spelen. Ik probeer
zoveel mogelijk mijn gezicht
te laten zien. Zo reikte ik laatst
de prijzen uit bij Heel Kamperpoort bakt. Ik vind het contact
met de wijk heel ontspannen
en ik hoop dat mensen mij
weten te vinden als ze mij
nodig hebben.”
“Toen de verdeling van de wijken werd gemaakt door de
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Wie

is dit?

Activiteitenprogramma

Buurtrestaurant Kamperpoort
Wist je dat er in Wijkcentrum
‘Ons Eigen Huis’ een buurtrestaurant zit?
Je kunt hier een heerlijke
maaltijd in een gezellige omgeving! En dat voor slechts
€ 5,00 per persoon! De bijdrage voor een kind is € 3,50.
De maaltijd bestaat altijd uit
driegangen. Soep vooraf, een
hoofdgerecht en een toetje
na. Voor het actuele menu
kun je op het scherm kijken
aan de zijkant van het Wijkcentrum.  

Opgeven van tevoren is niet
nodig, alleen als je met een
groep komt.
Het buurtrestaurant is geopend
op maandag en woensdag tussen 16.30 en 18.00 uur.
Op dinsdag kun je ook tijdens
de lunch terecht. Bijvoorbeeld
voor een lekkere uitsmijter of
een Turkse pizza. Tussen 12.00
en 13.00 uur is dan het buurtrestaurant geopend.
Kom gerust eens mee-eten!  

Dag:
Activiteit:
Tijd
Voor wie: Waar:
Kosten:
Dinsdag Jongerenclub 15:15-16:30 4-7 jaar Wijkcentrum €1,Woensdag Allesclub
13:30-15:00 4-12 jaar Wijkcentrum €1,Woensdag Meidenclub 18:30-20:00 8+ jaar Wijkcentrum €1,Donderdag Bingo
9:30-11:00 Volw. Wijkcentrum €3,50 per plankje
Donderdag Jongensclub 15:15-16:30 8-12 jaar Wijkcentrum €1,Vrijdag*
Kinderdisco 18:30-19:30 4-9 jaar Wijkcentrum €1,				incl.drinken + iets lekkers
Vrijdag**
Soos 10+
20:00-23:30 10+
Wijkcentrum
* laatste vrijdag van de maand
** in de even weken

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

Bewoners gezocht!
Zoals je eerder al hebt kunnen
lezen, zijn we voor de nieuwe
rubriek ‘oud en nieuw’ op zoek
naar bewoners, jou dus! Vind
je het leuk om te vertellen hoe
jij over de Kamperpoort denkt en ook te horen wat andere
bewoners ervan vinden? Om
zo ook je buurtgenoten een
beetje beter te leren kennen?
Laat het ons dan weten via
redactiekamperpoort@gmail.
com.
Onze redactie komt graag bij je
op de koffie of limonade. Want
of je nu oudgediende bent of
nieuw, jong of oud, bewoner
of ondernemer, opa, moeder
of kind; we zijn benieuwd naar
alle ervaringen.

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

Alle hulp is welkom bij Jeugdland
In de week van 19 augustus
tot vrijdag 23 augustus wordt
er een week georganiseerd
die bol staat van activiteiten:
Jeugdland. Van hutten bouwen tot spel en sport, creativiteit
en muziek. De voorbereiding is
in volle gang. Natuurlijk zijn we
nog op zoek naar mensen die
in de voorbereiding of de uitvoering een dagdeel (of meerdere) willen komen meehelpen.
Waar zijn we als werkgroep
naar op zoek?

n

Oproepe

Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Onze nieuwe redactieleden, Jeroen Kuiper en Marleen Kramer, zijn continu op zoek naar nieuws
uit de Kamperpoort. Wil je een activiteit, bedrijf, oproep of iets anders onder de aandacht brengen?
Laat het ons dan weten via redactiekamperpoort@gmail.com.
Dan zorgen we dat we een plekje reserveren in de nieuwsbrief.
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· Mensen die hout voor ons
willen halen, met auto en aanhanger, bij diverse bedrijven
· Begeleiders voor de groepjes
met kinderen
· Creatievelingen, muziekmakers, knutselaars, bouwers, mensen met twee rechter
handen, digitale wonderen, fotografen en meer.
Voor meer info, vragen of aanmelden?
Neem contact op met Ingrid
Schakelaar
i.schakelaar@travers.nl
of 0614551991.

