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Bewoners Kamperpoort positief over de toekomst

De bewoners van de Kamperpoort zijn positief over de toekomst van de wijk. Dat De bewoners van de Kamperpoort zijn positief over de toekomst van de wijk. Dat 
is een van de conclusies die getrokken kan worden uit het tweejaarlijkse Buurt 
voor Buurt onderzoek. Dit onderzoek werd begin 2018 uitgevoerd onder 
Zwollenaren van 18 jaar en ouder. Ruim 10.000 Zwollenaren hebben via een 
enquête hun mening gegeven over onder andere leefbaarheid, veiligheid en 
voorzieningenniveau in Zwolle en hun eigen buurt of wijk. Vanuit de Kamperpoort 
deden 175 mensen mee.

UitUit het onderzoek blijkt dat de gevolgen van de bouwactiviteiten in de afgelopen 
jaren voelbaar zijn in de wijk. Er wordt meer overlast ervaren. De bewoners zijn 
overigens erg positief over de toekomst. Er is ook duidelijk behoefte aan meer 
informatie over wat er allemaal in de wijk gebeurt. Dat is ook de belangrijkste 
reden voor de samenwerkende organisaties in de wijk om deze nieuwsbrief te 
maken.

HetHet volledige Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018 is te vinden op de website van de 
gemeente Zwolle.
www.zwolle.nl/bvb2018
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Op zondag 23 december van 16.00 uur tot 21.00 uur organiseert 
wijkvereniging STRIK het evenement Winter Wonderland Kamperpoort. 
Deze gezellige dag staat geheel in het teken van Kerstmis, samen zijn en 
gezelligheid.

WWinter Wonderland Kamperpoort vindt plaats op het Elbertschoolplein. 
Het evenement is te volgen via Facebook. Zij zijn te vinden onder de naam 
Winter Wonderland Kamperpoort. Via deze pagina houden ze jou op de 
hoogte. Ook zijn er leuke acties. STRIK ziet jou graag 23 december op het 
Elbertschoolplein!

Je huiskamer openstellen voor muziek en vreemden, dat is het concept achter het 
landelijke festival Muziek bij de Buren. Dit jaar vond het festijn op zondag 9 
december plaats. Ook in de Kamperpoort waren er bewoners die hun huis open 
stelden voor een intiem huiskamerconcert.
BijBij bewoners Marleen en Rob speelde de band Taster. Ze speelden drie keer een 
set van een half uur. “Het was een geslaagde middag, iedere keer waren weer 
nieuwe mensen aanwezig”, vertelt Marleen.
Het idee achter Muziek bij de Buren is dat je niet alleen de muzikanten ontmoet, 
maar ook kennismaakt met de stad en haar gastvrije bewoners. In verschillende 
huiskamers door de hele stad kun je luisteren naar uiteenlopende muziekgenres; 
van jazz tot klassiek, van singer-songwriter tot elektronische beats.

Onze nieuwe redactieleden, Jeroen Kuiper en Marleen Kramer, zijn 
gestart! Tijdens de Tour de Kamperpoort waren ze al aanwezig. En nu 
zijn ze op zoek naar jullie voor verhalen in de rubriek ‘oud en nieuw’. 
Ook voor alle nieuwtjes, oproepen en ideeën die je graag met je 
buurtbewoners wil delen zijn ze bereikbaar. Dit kan via 
redactiekamperpoort@gmail.com.

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. 

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
DonderdagDonderdag 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 
* een keer per maand, 14 dec.
** in de even weken

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:

Bewoners gezocht!
ZoalsZoals 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.

OnzeOnze 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.

Activiteiten rondom de feestdagen:
Winter Wonderland Kamperpoort

Wat: Kerstbakjes maken 
Datum: woensdag 12 december 
Tijd: 19:30 – 21:30 
Wie: meiden 8+ en vrouwen 
Plaats: Wijkcentrum Ons eigen huis 
Kosten: € 4,50 per bakje, zelf een bakje meenemen. 
  
Wat: Kerstbuffet 
Datum: woensdag 19 december 
Tijd: 16:30 – 19:30 
Wie: alle buurtbewoners 
Plaats: Wijkcentrum Ons eigen huis 
Kosten: € 5,- per persoon 
VVan tevoren aanmelden bij het wijkcentrum, er is plek voor 50 
personen. 
 
Wat: Winter Wonderland, o.a. met kerstmarkt & muziek 
Datum: zondag 23 december 
Tijd: +/- 16.00 
Wie: alle buurtbewoners & andere belangstellenden 
Plaats: Schoolplein Oude Elbertschool Plaats: Schoolplein Oude Elbertschool 
Kosten: gratis entree 
 
Let op! Tijdens de kerstvakantie is het wijkcentrum gesloten 

Activiteitenprogramma
Doe je 
mee ?
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Een groep van acht mensen, Een groep van acht mensen, 
waaronder een aantal uit de 
Kamperpoort, hebben maandag 26 
november in Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis een AED-training gevolgd. 
Deze training werd gegeven door 
docente Grietje Bouwknegt. Er is 
onder andere weer druk geoefend onder andere weer druk geoefend 
met het AED-apparaat en het 
reanimeren op poppen. Mooi dat 
deze burgerhulpverleners er zijn.

Namens de redactie van de 
Nieuwsbrief Kamperpoort wensen wij 
iedereen fijne feestdagen en een heel 

gelukkig nieuwjaar!

Sinterklaas in de Kamperpoort (met foto)
Op woensdag 28 november was het feest in Op woensdag 28 november was het feest in 
de Kamperpoort, want Sinterklaas en zijn 
Pieten kwamen langs. Het was een gezellige 
drukte in Wijkcentrum Ons Eigen Huis. De 
organisatie was in handen van 
wijkvereniging STRIK in samenwerking met 
Travers. De kinderen mochten om de beurt 
bij Sinterklaas komen. Niet alleen de bij Sinterklaas komen. Niet alleen de 
kinderen, maar ook de ouders, opa's en 
oma's vonden het allemaal reuze spannend. 
Er werd gezongen, gedanst door Jan-Willem 
en de Pieten. (Jan-Willem moest bij 
Sinterklaas komen). Nadat alle kinderen bij 
Sinterklaas waren geweest, werden de 
cadeautjes uitgedeeld. Dat leverde veel blije cadeautjes uitgedeeld. Dat leverde veel blije 
gezichtjes op. Met ‘Dag Sinterklaasje’ 
werden Sinterklaas en zijn Pieten weer 
uitgezwaaid.

Sinterklaas in de Kamperpoort

Succesvolle AED-training
Op het moment van schrijven is Remco Bergsma (25) nog 
druk aan het klussen in zijn nieuwe appartement. Sinds 
november is hij de trotse bewoner van een appartement aan 
de Koekoekstraat, het zogeheten Katwolderplein Blok B.

RemcoRemco woonde sinds april in een woning op een tijdelijke 
woonlocatie, in afwachting van een woning. In de zomer kwam 
Katwolderplein Blok B op de markt, een gelukje voor Remco. 
“Iedereen was denk ik op zomervakantie, want er waren 
minder mensen die reageerden dan normaal. Daardoor 
maakte ik meer kans op deze woning. Mooi dat het gelukt is.” 
Hij is blij dat hij nu de overstap heeft gemaakt. 

Nieuwe bewoner Remco zal de bioscoop vaak bezoeken

“De tijdelijke woning was of koud of warm, dus ik ben blij dat 
ik nu een eigen plek heb.” De algemeen medewerker bij Van 
Galen Keuken en Bad is blij met zijn appartement, dat van alle 
gemakken voorzien is. “Ik heb ook een balkonnetje, dat is 
fijn.”

EchtEcht veel tijd om de Kamperpoort te bekijken heeft hij nog niet 
gehad. “Ik ben vooral aan het klussen.” Wel vindt hij de ligging 
van de wijk, aan de rand van het centrum, ideaal. “Je bent 
snel in de binnenstad, bovendien woon ik vlakbij de bioscoop. 
Daar ga ik de komende tijd wel een paar keer naar toe.”

Start bouw Lankhorst locatie

DLHDLH is begonnen met de bouw van de 27 vrije 
sector huur appartementen op de Lankhorst 
locatie. De oplevering zal september/oktober 
volgend jaar zijn. Eind 2018 hoopt DLH het 
hoogste punt te bereiken van blok 1 [ 57 sociale 
huur appartementen en een parkeergarage  voor 
SWZ]. Oplevering hiervan zal ook plaatsvinden 
september/oktober volgend jaaseptember/oktober volgend jaar.

Ontwikkelingen en bouwplannen
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De
ontwikkelingen


