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1.
1.1

Inleiding
ACHTERGROND
De gemeente Kampen is een van de gemeenten die hebben deelgenomen aan het
thematraject participatie van Gemeente Schoon. Gemeente Schoon wordt door
Rijkswaterstaat Leefomgeving (voorheen Agentschap NL) uitgevoerd in
samenwerking met de Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD).
Als onderdeel van Gemeente Schoon worden in verschillende thematrajecten
gemeenten en intermediairen ondersteund bij het uitvoeren van een effectieve aanpak
van zwerfafval. Thematrajecten hebben als doel om gemeenten en intermediairen
kennis en ervaring op te laten doen met een specifiek aspect van
zwerfafvalbestrijding: monitoring, reiniging, communicatie, handhaving en participatie.
Public Result ondersteunt gemeenten op het gebied van zwerfafval middels de
thematrajecten participatie en regie.
Ook in Kampen bestaat bij de gemeente grote interesse in en behoefte aan
ondersteuning bij het stimuleren van participatie van bewoners en ondernemers bij het
creëren van een schone en hele binnenstad. Deze focus past naadloos bij het streven
van de gemeente naar ‘minder overheid en meer kracht van de samenleving’ zoals
staat beschreven in het visiedocument Kampen Merkbaar Beter uit september 2012.
In dit document staat tevens het doel van de gemeente om het ‘goud dat ze met de
binnenstad in handen heeft, voor zich te laten werken door het te laten ‘blinken,
verleiden, uitnodigen en verrassen’. Een focus in het zwerfafvaltraject op de
binnenstad is daarom een logische keuze en biedt tevens de mogelijkheid om indien
succesvol ook in andere gebieden in de gemeente te worden uitgezet.

1.2

WERKPROCES
Op 5 februari 2013 heeft een intakegesprek met de heren Bartelink, Nagtegaal en Van
den Berg van de gemeente Kampen plaatsgevonden. Namens Public Result waren
hierbij Wido Scholte en Marlous de Beer aanwezig. Tijdens het gesprek kwam naar
voren dat de gemeente het zwerfvuil in het stadscentrum van Kampen wil tegengaan
door te komen tot (bindende) afspraken over de aanpak van zwerfafval tussen
enerzijds (horeca)ondernemers en bewoners in het centrum van Kampen en
anderzijds de gemeente.
Na het bespreken van het plan van aanpak begin maart is overgegaan tot de
uitvoering ervan. Een eerste stap hierbij was het verkennen van de huidige en
gewenste regierol van de gemeente door middel van een gezamenlijk interview met
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verschillende betrokken eenheden van de gemeente Kampen op 2 april jl. Vervolgens
is tijdens een wijkbijeenkomst in de binnenstad van Kampen het participatietraject
aan de bewoners geïntroduceerd en hebben 16 bewoners aangegeven mee te willen
doen aan het traject. Deze bewoners zijn benaderd voor een telefonisch interview om
te peilen hoe zij denken over de ‘schoonheid’ van de binnenstad van Kampen en of zij
bekend zijn met burgerinitiatieven met betrekking tot de aanpak van zwerfafval. Ook is
hen gevraagd of zij zelf een bijdrage zouden willen leveren aan het schoonhouden
van de binnenstad en indien ja, welke rol zij hierbij voor zichzelf, de
bewonersvereniging en de gemeente weggelegd zien.
Een eerste terugkoppeling van de interviewresultaten heeft plaatsgevonden tijdens
een interne werksessie van de klankbordgroep van de gemeente begin juli. Naast
vertegenwoordigers vanuit de gemeente en de ondernemers- en bewonersvereniging,
was ook de wethouder van het programma Binnenstad, Pieter Treep, hierbij
aanwezig. De bijeenkomst is tevens aangegrepen om nieuwe contacten met de
bewoners- en ondernemersvereniging te leggen ten behoeve van het traject.
Vervolgens zijn nog twee interviews gehouden: één met Linda Zaaijer van team MO
(Maatschappelijke Ontwikkeling) en één met Henk Jan Bartelink, Herman Bastiaan en
Jan Douwe Nagtegaal van team BOR (Beheer Openbare Ruimte). Voor de heren van
team BOR is ook een document opgesteld met daarin de belangrijkste conclusies uit
de interviews met bewoners, de stand van zaken en vervolgstappen in het traject.
Eind juli en begin augustus zijn nog tien telefonische interviews gehouden met
ondernemers uit de binnenstad van Kampen. Hen zijn dezelfde vragen voorgelegd als
de bewoners, om een algemeen beeld te kunnen krijgen van hoe schoon de
binnenstad ervaren wordt en in welke mate de ondernemers bereid zijn hier zelf aan
bij te dragen.
De resultaten uit de interviews zijn opgenomen in deze eindrapportage. Naast een
terugkoppeling van de belangrijkste onderzoeksresultaten is dit rapport vooral bedoeld
om de gemeente concrete handvatten te bieden om met participatie en
burgerinitiatieven aan de slag te gaan. Daarom bevat de rapportage tevens een
praktische handleiding met daarin ‘tools’ om participatie bij de aanpak van zwerfafval
vorm te geven en bewoners en ondernemers hierbij te betrekken.
N.B. Gelijktijdig met het participatietraject zwerfafval is Kampen ook een van de inputgemeenten voor de ontwikkeling van het regiemodel Zwerfafval van Public Result. De
analyse van de huidige en gewenste regierol van de gemeente in de binnenstad van
Kampen is hiervoor gebruikt. Aan de hand van de ervaringen in Kampen en een
viertal andere gemeenten, stelt Public Result deze zomer een evaluatierapport van
het regiemodel op. De leerpunten uit dit rapport zullen worden gebruikt voor het
creëren van een proces- en werkhandboek, die gemeenten kunnen gebruiken om
zelfstandig de stappen uit het regiemodel te doorlopen. Deze handboeken komen t.z.t.
ook ter beschikking van de gemeente Kampen.
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1.3

LEESWIJZER
In deze eindrapportage doen we verslag van het verloop van het participatietraject in
de gemeente Kampen. In het volgende hoofdstuk staat na een introductie van het
onderzoeksgebied de aanpak van het zwerfafvaltraject weergegeven. In hoofdstuk 3
worden de belangrijkste resultaten uit het zwerfafvaltraject gepresenteerd: het bepalen
van de gemeentelijke regierol in een sessie met verschillende afdelingen van de
gemeente en de resultaten van interviews met zowel bewoners als ondernemers. In
hoofdstuk 4 volgt een overzicht van tools die de gemeente Kampen kan gebruiken bij
het stimuleren van burgerparticipatie bij de aanpak van zwerfafval.
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2.
2.1

Aanpak zwerfafvaltraject binnenstad Kampen
INLEIDING
In dit hoofdstuk beschrijven we de voorgestelde aanpak van het zwerfafvaltraject in
Kampen en schetsen we de manier waarop deze in de praktijk is uitgevoerd en welke
partijen hierbij zijn betrokken. Eerst geven we kort de karakteristiek van het gekozen
pilotgebied weer: het centrum van Kampen.

2.2

KARAKTERISTIEK PILOTGEBIED: CENTRUM KAMPEN
In onderstaande figuur staat het pilotgebied van het traject weergegeven in het oranje
kader. De lengte van het gebied bedraagt circa 1300 m en de breedte varieert tussen
de 175 m en 300 m. De in blauw weergegeven Oudestraat is de hoofdwinkelstraat en
heeft een lengte van circa een kilometer. In deze straat bevinden zich ongeveer 113
bedrijven. In het visiedocument Kampen Merkbaar Beter uit september 2012 staat dat
de binnenstad ‘het schitterende en stralende middelpunt is voor burgers en
bezoekers’.
Tegelijkertijd wordt
in het document
geconstateerd dat
de winkel- en
horecavoorzieningen
onder druk staan
vanwege leegstand,
onregelmatige
openingstijden van
winkels in de
aanloopstraten en
het feit dat het
aanbod beperkter
wordt en de kwaliteit
ervan zich te weinig
ontwikkelt. Ook op
het terrein van
ruimtelijke kwaliteit,
leefbaarheid en
toegankelijkheid ziet
Figuur 1: Binnenstad van Kampen en in blauw, de Oudestraat)
de gemeente flinke
uitdagingen. Het streven van de gemeente Kampen is daarom om de binnenstad een
kwaliteitsimpuls te geven door er meer een verblijfsgebied van te maken in plaats van
6

een doorgangs- en parkeergebied. Samen met de ondernemers wil de gemeente een
actieplan maken waarmee vanuit een gedeelde ambitie aan de kwaliteit van de
binnenstad wordt gewerkt.

2.3

LEEFBAAROMETER
De Leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) is een online monitor om de leefbaarheid in wijken en buurten in Nederland
weer te geven. In de Leefbaarometer wordt leefbaarheid gedefinieerd als 'de mate
waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de
mens aan worden gesteld’. Er worden zes elementen van de leefbaarheid van wijken
en buurten afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Dit zijn veiligheid, woningvoorraad,
voorzieningenniveau, bevolkingssamenstelling, publieke ruimte en sociale
samenhang. De totale leefbaarheid wordt weergegeven in een score die varieert van
negatief tot uiterst positief. Deelscores geven aan of een gebied beter of slechter
scoort dan het landelijk gemiddelde. De waarden van de deelscores variëren tussen
-50 (een grote negatieve afwijking) en +50 (een grote positieve afwijking). Volgens de
Leefbaarometer is de leefbaarheid in de binnenstad van Kampen positief tot zeer
positief.

Figuur 2: De Leefbaarometer in Kampen

De publieke ruimte en het voorzieningenniveau in de binnenstad van Kampen komen
tot relatief hoge deelscores van respectievelijk 47 en 46 in vergelijking tot het
landelijke gemiddelde (0=landelijk gemiddelde). Lager dan het landelijke gemiddelde
scoren sociale samenhang (-6) en veiligheid (-19) (2012). Hierbij moet opgemerkt
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worden dat de leefbaarheid in het centrum van Kampen in vergelijking tot voorgaande
jaren een dalende trend laat zien in de deelscores (zie onderstaande figuur). Ondanks
de relatief hoge Leefbaarheidsscore is het daarom wel van belang voor de gemeente
om zich te blijven inzetten voor de leefbaarheid van het centrum van Kampen.

Figuur 3: Deelscores leefbaarheid in Kampen

2.4

AANPAK ZWERFAFVAL / ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE TOT NU TOE
In het coalitieprogramma (2010-2014) staat dat de gemeenteraad vindt dat de
gemeente Kampen een aantrekkelijke, veilige, bereikbare en leefbare openbare
ruimte heeft. In 2005 heeft de gemeenteraad het onderhoudsniveau vastgelegd in het
Onderhoudsbeheersplan. In dit plan staat dat het niveau basis als uitgangspunt voor
de gemeente wordt gehanteerd, met uitzondering van de binnenstad waar het niveau
basis-plus van kracht is. Het onderhoudsniveau basis betekent ‘schoon, heel, veilig en
leefbaar’. Het niveau basis-plus voor de binnenstad ligt iets hoger vanwege de
maatschappelijke en toeristische functie van dat gebied. De budgetten die de
gemeente op het moment van schrijven van het coalitieprogramma ter beschikking
had (2010) zijn echter niet toereikend om de nagestreefde niveaus te behalen. In het
coalitieprogramma staat daarom weergegeven dat een inhaalslag tijdelijk wordt
uitgesteld, om het onderhoudsbudget op orde te brengen.
Voor de uitvoering van het in 2005 vastgestelde onderhoudsniveau van de openbare
ruimte veegt de gemeente Kampen ongeveer 72 ha verharding. De openbare ruimte
wordt door eigen medewerkers van de gemeente schoongehouden (handmatig en
machinaal). In het coalitieprogramma (2010-2014) wordt echter gesteld dat burgers
voor een deel ook zelf bepalen hoe het gesteld is met hun leefomgeving en die van
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anderen. Als voorbeeld worden zwerfvuil, kauwgom op straat en hondenpoep
genoemd. Voor de gemeente is dit reden om handhavend op te treden.
Het stadscentrum wordt elke werkdag en zaterdagavond gereinigd, de winkelcentra
elke werkdag. Woonwijken worden gemiddeld 5 maal per jaar machinaal
geveegd. Het zwerfvuil in de wijken wordt aangepakt door Impact, uitvoerder van de
Wet sociale werkvoorziening voor de gemeente Kampen. In de door de gemeenteraad
op 29 september 2011 vastgestelde nota “onderhoud kapitaalgoederen 2011-2014”, is
aangegeven dat in 2012 zal worden onderzocht of met vegen op beeldkwaliteit in
plaats van vegen op frequentie een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Op het
moment van schrijven van de eindrapportage is nog geen duidelijkheid over de
gevolgen van het plan van de gemeente.

2.5

AANPAK EN UITVOERING ZWERFAFVALTRAJCECT
De centrale vraagstelling in het traject luidt: Hoe kan de gemeente Kampen regie
voeren op de burgerparticipatie in de openbare ruimte met betrekking tot de aanpak
van zwerfafval en hoe kan dit voor de binnenstad van Kampen geoperationaliseerd
worden?
Voor het zwerfafval participatietraject in Kampen zijn, in de loop van het traject, de
volgende doelstellingen en ambities geformuleerd:




Het inventariseren van de gemeentelijke regierol:
o inventariseren wat de huidige regierol van de gemeente is m.b.t. de aanpak van
zwerfafval;
o inventariseren wat de gewenste regierol is m.b.t. de aanpak van zwerfafval;
o inventariseren wat dit betekent voor de gemeentelijke organisatie.
Ondernemers en bewoners uit de binnenstad van Kampen betrekken bij de
aanpak van zwerfafval:
o inventariseren welke bijdrage betrokkenen in de buurt (bewoners én
ondernemers) zouden willen en kunnen leveren;
o inventariseren wat hierbij de rol van de bewoners- / ondernemersvereniging kan
zijn;
o inventariseren hoe hier in de gemeentelijke organisatie op ingespeeld kan
worden.

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Public Result in overleg met de gemeente
een plan van aanpak opgesteld waarin de volgende stappen worden onderscheiden:
Stap 1: Inventariserende gespreksronde en huidige regierol
Stap 2: Vaststellen gewenste regierol in concept doorbraakplan
Stap 3: Aanpak uitvoeren regierol en definitief doorbraakplan
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Stap 1: Inventariserende gespreksronde en huidige regierol
In een interne werksessie met (beleids)medewerkers van de teams BOR, MO, PJC en
Toezicht en Handhaving is op 2 april jl. de huidige positie van de gemeente in het
regiemodel bepaald en nagedacht over de gewenste regierol. Het resultaat hiervan
wordt in het volgende hoofdstuk gepresenteerd.
Stap 2: Vaststellen gewenste regierol in concept doorbraakplan
De oorspronkelijke insteek van stap 2 was om op basis van de gewenste regierol van
gemeente Kampen en de deelnamebereidheid van de partijen (bewoners en
ondernemers) met behulp van de ‘Samenwerkingscreator Leefbaarheid’, actieplannen
op te stellen voor de aanpak van zwerfafval in het centrum van Kampen. De
interviewresultaten van interviews met 15 bewoners zijn in een tussentijds document
aan de gemeente teruggekoppeld en hebben als input gediend voor een interne
werksessie van de klankbordgroep van de gemeente en twee interviews met de
afdelingen BOR en MO. Het benaderen van 10 ondernemers voor de interviews heeft
meer tijd en moeite gekost dan verwacht, waardoor pas in deze eindrapportage
concrete voorstellen voor actieplannen kunnen worden gedaan voor de aanpak van
zwerfafval in de binnenstad van Kampen. In die zin is de opzet t.o.v. het
oorspronkelijke plan van aanpak in de loop van het traject dus licht gewijzigd. Met de
opdrachtgevers vanuit team BOR is afgesproken dat de eindrapportage vooral een
concreet advies moet zijn ten aanzien van de manier waarop de afdeling zelf een
participatietraject kan opstarten. Daarnaast gaat de eindrapportage in op het creëren
van meer betrokkenheid van bewoners en ondernemers in de binnenstad van
Kampen. Hiermee komt stap 3 in het oorspronkelijke plan van aanpak te vervallen.

2.6

DEELNEMENDE PARTIJEN
Bij het participatietraject zwerfafval in de binnenstad van Kampen zijn de volgende
personen en partijen betrokken:


Team BOR (Beheer Openbare Ruimte), bestaande uit Herman Bastiaan, Jan
Douwe Nagtegaal en Henk Jan Bartelink: Aanvragers van het traject bij
Gemeente Schoon, centrale contactpersonen in het zwerfafvaltraject, aanwezig
bij de interne werksessie van gemeentelijke afdelingen voor de bepaling van de
huidige en gewenste regierol en apart interview over het betrekken van
ondernemers en bewoners bij het schoonhouden van het centrum.



Team MO (Maatschappelijke Ontwikkeling), vertegenwoordigd door
o Linda Zaaijer: aanwezig bij de vergadering van de klankbordgroep gemeente
Kampen en apart interview over het betrekken van ondernemers en bewoners
bij het schoonhouden van het centrum.
o Sylvia de Ruiter: aanwezig tijdens de interne werksessie van gemeentelijke
afdelingen, voor de bepaling van de huidige en gewenste regierol.
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Sjirk de Jong van team Toezicht en Handhaving: aanwezig bij de interne
werksessie van gemeentelijke afdelingen voor de bepaling van de huidige en
gewenste regierol.



Ester Wagteveld van team PJC (Personeel en Organisatie): aanwezig bij de
interne werksessie van gemeentelijke afdelingen voor de bepaling van de huidige
en gewenste regierol.



Wethouder Pieter Treep (programmawethouder Binnenstad): voorzitter
vergadering klankbordgroep gemeente Kampen.



Ondernemersvereniging Kampen (OVK); vertegenwoordigd tijdens vergaderingen
van de klankbordgroep gemeente Kampen.



Wijkvereniging Binnenstad: vertegenwoordigd tijdens vergaderingen van de
klankbordgroep gemeente Kampen.



15 binnenstadbewoners van Kampen: individuele telefonische interviews.



10 ondernemers in de binnenstad van Kampen: individuele telefonische
interviews.

De resultaten van het participatietraject zwerfafval in de gemeente Kampen worden in
het volgende hoofdstuk gepresenteerd.
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3.
3.1

Resultaten
INLEIDING
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit het zwerfafvaltraject in Kampen
gepresenteerd. Het gaat om het bepalen van de huidige en gewenste regierol van de
gemeente Kampen bij de aanpak van zwerfafval in de binnenstad van Kampen en in
welke mate de participatiebereidheid van zowel de bewoners als de ondernemers uit
de binnenstad hierop aansluit.

3.2

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE REGIEROL
In het participatietraject zwerfafval in Kampen is gebruikgemaakt van het regiemodel
Zwerfafval. Dit model wordt in opdracht van Gemeente Schoon ontwikkeld door Public
Result. Met het regiemodel wil Gemeente Schoon gemeenten en andere partijen
ondersteunen bij hun veranderende rol in de openbare ruimte: van reguleren naar
participeren en van uitvoeren naar regisseren. Het regiemodel dient hierbij als
handreiking waarmee voor een gebied, netwerk of organisatie het zo optimaal
mogelijke regiemodel bepaald kan worden én de consequenties daarvan voor de
organisatie in beeld gebracht kunnen worden. Zoals al genoemd in het eerste
hoofdstuk is Kampen een van de vijf input-gemeenten waarin het regiemodel wordt
toegepast om de bruikbaarheid van het model te toetsen en het model verder te
ontwikkelen. Uiteindelijk zal een proces- en werkhandboek opgesteld worden, die
gemeenten kunnen gebruiken om zelfstandig de stappen uit het regiemodel te
doorlopen. Uiteraard kan de gemeente Kampen hier t.z.t. ook gebruik van maken.
In het regiemodel Zwerfafval hangt de regierol van de regisseur – de gemeente – van
twee factoren af. De eerste factor is de mate van vrijblijvendheid van de ambitie van
de gemeente: worden er wel of geen (bindende) afspraken gemaakt over de ambitie
als het gaat om de schoonheidsgraad en de rollen die partijen vervullen? De tweede
factor is de mate van doelconsensus van het netwerk: in hoeverre streven de
verschillende partijen in het netwerk hetzelfde doel na? Wanneer deze twee factoren
tegen elkaar worden afgezet, zijn er vier verschillende regierollen te onderscheiden:
 Beheersingsgericht (niet-vrijblijvende ambitie en een lage doelconsensus)
In het geval van een beheersingsgerichte regierol heeft de gemeente een
concrete, niet-vrijblijvende ambitie gesteld als het gaat om de schoonheidsgraad
van de gemeente. Tegelijkertijd is de doelconsensus van diverse partijen
(bewoners, ondernemers, etc.) in de gemeente laag; de gemeente gaat er vanuit
dat bewoners of partijen zelf weinig inspanningen plegen voor een schone
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leefomgeving. Bij een beheersingsgerichte regierol kiest de gemeente ervoor zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor een bepaalde schoonheidsgraad en zo te
borgen dat de gestelde ambities consistent worden behaald. Door daarnaast in de
wijken of buurten als een frontoffice aanwezig te zijn, kunnen bewoners,
ondernemers, scholen etc. in actie komen en zich inzetten voor een schone
leefomgeving wanneer zij dit willen.
 Resultaatgericht (niet-vrijblijvende ambitie en een hoge doelconsensus)
In het geval van de resultaatgerichte regierol heeft de gemeente - net als bij het
beheersingsgerichte model - een concrete, niet-vrijblijvende ambitie gesteld als het
gaat om de schoonheidsgraad van de gemeente. Tegelijkertijd is de
doelconsensus in de gemeente hoog: dat wil zeggen dat er sterke
samenwerkingsverbanden, sleutelfiguren of partijen zijn waar de gemeente mee
kan samenwerken. Deze samenwerking kan een niet-vrijblijvende vorm aannemen
wanneer de partij bereid is om concrete afspraken te maken, bijvoorbeeld om
bepaalde taken van de reinigingsdienst over te nemen. Hierbij kan het voor-wathoort-wat-principe worden toegepast: de partij krijgt een ‘beloning’ voor het
bijdragen aan de schoonheidsgraad van een gebied, maar er zijn ook sancties op
het moment dat de afspraken niet nageleefd worden, als ware het een
aanbesteding.
 Visionair (vrijblijvende ambitie en een lage doelconsensus in het netwerk)
In het geval van een visionaire regierol heeft de gemeente een vrijblijvende ambitie
als het gaat om de schoonheidsgraad van de verschillende gebieden. Tegelijkertijd
is de doelconsensus laag: er is geen sterk netwerk, partij of sleutelfiguur
voorhanden waarmee de gemeente resultaatgerichte afspraken zou kunnen of
willen maken. Dat neemt niet weg dat er (incidenteel) goede initiatieven of
concepten worden gelanceerd in de gemeente om participatie bij zwerfafval te
stimuleren. In dat geval beoordeelt de gemeente het initiatief en kiest om dit - al
dan niet - te ondersteunen waar nodig, als ware het een franchisemodel.
 Faciliterend (vrijblijvend ambitie met een hoge doelconsensus)
In het geval van de faciliterende regierol heeft de gemeente een vrijblijvende
ambitie geformuleerd als het gaat om de schoonheidsgraad van de verschillende
gebieden. Tegelijkertijd is er een hoge doelconsensus binnen (specifieke delen
van) de gemeente: sleutelfiguren, samenwerkingsverbanden of netwerken hechten
waarde aan een leefomgeving vrij van zwerfafval en zijn proactief in de aanpak
hiervan. In dat geval stimuleert de gemeente deze initiatieven vanuit de wijk of
buurt waar mogelijk en stelt zich faciliterend op. De gemeente ondersteunt door
bijvoorbeeld hulpmiddelen ter beschikking te stellen, zonder dat daar
resultaatgerichte afspraken aan verbonden worden, als ware het een
buurtservicemodel. Wanneer er in gebieden beperkt geparticipeerd wordt door
bewoners betekent dit niet per se dat de gemeente taken overneemt of extra
schoonmaakacties uitvoert.
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De verschillende regierollen staan schematisch weergegeven in onderstaande figuur:

Figuur 4: Het regiemodel Zwerfafval

In een bijeenkomst met verschillende gemeentelijke afdelingen is de huidige en
gewenste regierol van de gemeente Kampen bepaald met betrekking tot de aanpak
van zwerfafval en het betrekken van burgers hierbij. Tijdens de sessie bleek de visie
gezamenlijk gedragen door de afdelingen.
Als gekeken wordt naar de huidige regierol van de gemeente, dan komt naar voren
dat de gemeente enerzijds het schoonhouden van de leefomgeving ziet als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de burger en haarzelf. Anderzijds wordt wel
door de gemeente benadrukt dat de inzet van burgers ‘extra’ is bovenop het
basisniveau waar de gemeente voor zorgt. Het onderhoudsniveau basis betekent
‘schoon, heel, veilig en leefbaar’. Voor de binnenstad geldt het niveau basis-plus
vanwege de maatschappelijke en toeristische functie van dat gebied. De gemeente
Kampen maakt dus gebruik van duidelijke richtlijnen ten aanzien van het
schoonheidsniveau in de gemeente en doet momenteel het meeste schoonmaak- en
onderhoudswerk zelf. Van participatie bij het schoonhouden van de openbare ruimte
is momenteel nog niet of nauwelijks sprake. Wel wordt er gehandhaafd, al zijn de
middelen daarvoor beperkt. In de interne werksessie werd al snel duidelijk dat de
huidige werkwijze van de gemeente (ist) het beste wordt geïllustreerd door de
beheersingsgerichte regierol.
De gemeente wil in de toekomst graag (een mate van) verantwoordelijkheid
overdragen aan andere partijen (bewoners en ondernemers) bij het schoonhouden
van de binnenstad van Kampen. Het gaat hierbij vooralsnog om het bereiken van de
‘plus’ op het basisniveau dat door de gemeente wordt verzorgd. In de interne
werksessie kwam naar voren dat de gemeente zich in de toekomst meer faciliterend
wil opstellen richting bewoners (soll). De gemeente wil initiatieven van bewoners van
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de Kampense binnenstad waar mogelijk steunen en daarvoor hulpmiddelen ter
beschikking stellen, zonder dat er resultaatgerichte afspraken aan verbonden worden.
Dit betekent ook dat de gemeente een vrijblijvend ambitieniveau heeft en er geen
eisen worden gesteld aan hoe hoog die ‘plus’ op het basisniveau precies moet zijn.
Als de bewoners een bijdrage leveren is dat mooi meegenomen, maar als zij niets
doen, blijft alsnog het basisniveau van kracht.
Uit de interne werksessie bleek dat de participatie van ondernemers door de
gemeente als minder vrijblijvend wordt gezien dan de participatie van bewoners. Zo is
in februari 2013 het convenant KVU (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan) bekrachtigd.
Hierin hebben de gemeente, politie en horecaondernemers afspraken gemaakt over
de veiligheid van het uitgaanspubliek en de bewoners van de binnenstad (o.a. over
gebruik plastic glazen, aantal openbare urinoirs, cameratoezicht). Ook als het gaat om
het schoonhouden van het centrum streeft de gemeente er naar om met de
ondernemers van de binnenstad meer resultaatgericht te werken (soll) en in de
toekomst te komen tot niet-vrijblijvende afspraken.
De huidige regierol en gewenste regierollen van de gemeente Kampen staan in
onderstaande figuur weergegeven. In de volgende paragraaf staan de resultaten van
de interviews met bewoners en ondernemers uit de binnenstad van Kampen
weergegeven en wordt nagegaan of de gewenste regierollen van de gemeente
aansluiten bij de participatiebereidheid van zowel de bewoners als de ondernemers.

Figuur 5: De huidige (ist) en gewenste (soll) regierol van gemeente Kampen
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3.3

INTERVIEWS MET BEWONERS EN ONDERNEMERS
Ten behoeve van het participatietraject zwerfafval in de gemeente Kampen zijn in
totaal 15 interviews gehouden met bewoners en 10 interviews met ondernemers uit de
binnenstad van Kampen. Het resultaat van de interviews geeft een beeld van ervaren
zwerfafvaloverlast en in hoeverre men bereid is om te participeren bij de aanpak
hiervan.
De volgende vragen zijn gesteld aan zowel de bewoners als de ondernemers:
1. Bent u op dit moment tevreden over hoe schoon het centrum van Kampen is? In
hoeverre is er sprake van zwerfafval, overvolle prullenbakken, etc.?
2. Welke initiatieven van burgers kent u om zwerfafval aan te pakken in het centrum
van Kampen? Bent u zelf betrokken bij één of meer van deze initiatieven? Zo niet,
zou een bijdrage willen leveren aan de aanpak van zwerfafval? In welke vorm?
3. Weet u wie het aanspreekpunt is voor burgerinitiatieven binnen de gemeente?
Indien van toepassing zijn ook de volgende vragen gesteld:
4. Hoe is de relatie met de gemeente, waar het gaat om de aanpak van zwerfafval?
Kunt u de gemeente goed bereiken als u een initiatief rondom zwerfafval wilt
opzetten?
5. Wat verwacht u van de gemeente en wat hebt u nodig van de gemeente ter
ondersteuning bij deze initiatieven (denk aan middelen, instrumenten, beloning)?
6. Zijn er eventueel andere partijen (denk aan ondernemers, bewoners) waarmee u
wilt samenwerken bij de aanpak van zwerfafval?
7. Heeft de gemeente een rol in het samenbrengen van deze partijen?
8. Wat verwacht u van deze partijen als u samen zwerfafval aanpakt?
9. Welke rol zou u op zich nemen in deze samenwerking?
In de volgende paragrafen worden de resultaten van de interviews weergegeven en
gekeken in hoeverre dit aansluit bij de door de gemeente gewenste regierollen: een
faciliterende houding tegenover bewoners en resultaatgericht werken met
ondernemers.
Voor zover op prijs gesteld door de geïnterviewden zijn de resultaten van de
interviews ook aan hen teruggekoppeld. Dit sluit aan bij het streven om het
zwerfafvaltraject in Kampen bij te laten dragen aan betrokkenheid en bewustwording
ten aanzien van zwerfafval van bewoners/ ondernemers in de binnenstad.
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3.4

RESULTATEN INTERVIEWS BEWONERS
Tevredenheid over hoe schoon het centrum van Kampen is

Er heerst verdeeldheid over hoe schoon het in het centrum is. Over het algemeen
is men redelijk tevreden, maar het is beter geweest (bezuinigingen op openbare
ruimte zijn voelbaar).

Er wordt geveegd door gemeente, maar soms is de timing suboptimaal (bv. eerst
vegen dan legen van containers; andersom is slimmer). Machine neemt ook niet
alles mee.

Gemeente doet eenmaal per jaar een grote reiniging in het centrum met een
hogedrukspuit, soms wordt kauwgom verwijderd met ‘gumbusters’.

Er is met name kritiek op de aanwezigheid van zwerfafval in de binnenstad na
zaterdag stapavond. Gemeente maakt niet schoon op zondag, dus uitgaansafval
blijft tot maandag liggen.

Jeugd en bezoekers worden gezien als voornaamste veroorzakers van
zwerfafval. Probleem hierbij is dat zij niet altijd goed aanspreekbaar zijn.

Prullenbakken:
o
Men is het er niet over eens of er in het centrum voldoende aanwezig zijn,
in het park in ieder geval niet.
o
De prullenbakken zijn klein en in het weekend vaak vol.
o
Door de open bovenkant kan er afval uitwaaien.
o
Er wordt niet voldoende gehandhaafd op kliko’s van bewoners die op straat
staan als dit niet mag.


Hondenpoep(systeem):
o
Hondenpoep wordt gezien als probleem.
o
In principe is het nieuwe systeem een goed idee, maar nu slingeren in het
centrum regelmatig zakjes rond met inhoud.
o
Uitvoering blijkt dus lastig, omdat mensen maar half meewerken.
o
Handhaving ook moeilijk vanwege noodzaak op betrappen op heterdaad.
o
Idee: dna-registratie hondenpoep, zie bijvoorbeeld in de gemeente
Lingewaard.



Park:
o
o
o
o

Visitekaartje voor gemeente, maar er ligt vaak rotzooi.
Rommel vooral veroorzaakt door hangjeugd.
Druk op park is hoog, niet voldoende prullenbakken.
De prullenbakken die er zijn, zitten (snel) vol.

Huidige betrokkenheid bij initiatieven om zwerfafval aan te pakken in
binnenstad van Kampen

Momenteel is geen sprake van georganiseerde initiatieven door burgers in
groepsverband. Wel bv. posters tegen hondenpoep op ramen.

Genoemde activiteiten door organisaties:
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o
o
o

1x per jaar grote schoonmaak door o.a. vereniging van behoud van vrije
natuur, de kinderboerderij en de vissersvereniging.
Basisscholen rapen 2x per jaar zwerfafval op.
Op kinderboerderij gaat men een paar keer per jaar op pad met ezeltjes en
manden waarin een aantal kinderen zwerfafval verzamelt.
 Bewoner vraagt zich af: is politiek op de hoogte van deze acties?










Er is sprake van verantwoordelijkheidsgevoel onder geïnterviewden: Als er
incidenteel een blikje/zakje/glas rond eigen huis zwerft, ruimen de bewoners dit
zelf op.
Aan de andere kant wordt aanpak zwerfafval gezien als taak van de gemeente
(‘er wordt belastinggeld voor betaald’, bv. hondenbelasting).
Verdeeldheid in interesse om zelf (structureel) bij te dragen.
o
Jongeren moeten ook meedoen.
o
Eenmalig initiatief is prima, maar niet elke week de straat op.
o
Afwachten welke mogelijkheden er komen, dan beslissen.
Sommige mensen willen meedoen, maar weten niet hoe/ in welke vorm.
Probleem Diftar: betalen voor opruimen zwerfafval als je het in je eigen bak gooit.
Lokt ook verkeerd gedrag uit.
Bij acties probleem bij kern aanpakken en symptoombestrijding voorkomen: bv.
niet afval van anderen opruimen, zonder dat zij er iets van leren. Daarom
voorlichting belangrijk als preventiemiddel tegen zwerfafval, met name gericht op
de jeugd.

Aanspreekpunt voor burgerinitiatieven binnen gemeente

Vroeger gold Jan van der Vloed als centrale aanspreekpunt, maar hij is nu met
pensioen.

Voor bewoners is niet duidelijk wie momenteel aanspreekpunt is.

Veel geïnterviewden weten wel hoe ze gemakkelijk via de gemeentelijke website
een melding kunnen maken.

Ook wijkvereniging wordt gezien als aanspreekpunt.
Huidige relatie met de gemeente (met betrekking tot de aanpak van zwerfafval)

Meeste respondenten hebben momenteel weinig contact met gemeente, maar
weten wel hoe ze de gemeente kunnen bereiken indien nodig, bv. via Twitter.

De gemeente is klein, dus binnenstappen bij gemeente met vraag of wethouder
aanspreken, worden ook als opties gezien.
Verwachtingen/rol van gemeente bij ondersteuning van initiatieven

Beloning voor participatie bij aanpak zwerfafval wordt nadrukkelijk niet verwacht
van gemeente. Wel faciliteren van middelen:
o
Bezems, grijpers, zakken, containers.
o
Ingezamelde zwerfafval ophalen.
o
Informatiefolders.
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Faciliteren door gemeente gaat nu nog niet altijd soepel, bv. geen logische
openingstijden bij de werf waar binnenstadsbewoners (veelal) zelf hun afval
naartoe brengen.
o
Bewoner vraagt zich af: Misschien komt dit door weinig ervaring met
dergelijke aanvragen/gebrek aan communicatie tussen afdelingen?
Coördinatie en communicatie belangrijk:
o
Advies geven aan bewoners/mensen prikkelen om mee te doen.
o
Sire-achtige reclames ter voorlichting.
o
Een brief met de vraag of een bepaalde straat iets wil organiseren en een
aanspreekpunt aanwijzen.
o
Eerlijk zijn over gevolgen bezuinigingen voor bewoners. Is wel gemeld op
bewonersavond, maar niet teruggezien in bv. wijkkrant.
o
Meer duidelijkheid verschaffen over wat wordt gedaan met belastinggeld
van de burger. Wat is de motivatie van de gemeente hierbij?
Het goede voorbeeld geven aan de burger, bv. door handhavend op te treden bij
verkeerd gedrag bewoners (zoals hondenpoep of verkeerd geplaatste kliko’s).
Ruimte geven voor initiatieven, bv. aanwijzen stukjes grond voor ‘urban
gardening’.

Samenwerking met andere partijen bij aanpak zwerfafval

Wordt niet altijd gezien als noodzakelijk: in de buurt doet iedereen al mee zonder
dat daar afspraken voor nodig zijn.

Met andere bewoners uit de eigen buurt, de vraag is wie een voortrekkersrol wil
innemen.

De meeste geïnterviewden zien voor zichzelf een taak weggelegd in de uitvoering
(voor meer taken vaak te druk). Een aantal mensen wil wel een coördinerende
taak vervullen.

Wijkvereniging binnenstad wordt gezien als goede partij voor organiseren en
coördineren van participatie bij zwerfafval (o.a. voor communicatie en
taakverdeling). Wijkvereniging heeft het meeste overzicht, korte lijntjes met
gemeente en kan eventueel ook ondernemers bereiken.

Ondernemers wel lastiger te betrekken; hebben soms eigen beleid/andere
belangen en zijn niet altijd goed benaderbaar.
Rol gemeente bij samenbrengen partijen

Communicatie/coördinatie.

Stuwende kracht richting bedrijven.

Echter, initiatief om samen iets te doen zou eigenlijk vanuit bewoners zelf moeten
komen.
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3.5

BETEKENIS INTERVIEWRESULTATEN BEWONERS VOOR GEMEENTELIJKE
REGIEROL
Uit de bovenstaande resultaten komt naar voren dat de bewoners wel bereid lijken om
te participeren, maar tegelijkertijd waarde hechten aan de vrijblijvendheid ervan. Dit
past goed bij het faciliterende model, zoals de gemeente zelf ook voor ogen heeft.
Hierbij moet wel benadrukt worden dat uit de interviews blijkt dat de bewoners niet
goed weten wat ze precies kunnen doen. Ook weten ze niet goed wie het centrale
aanspreekpunt voor burgerinitiatieven is binnen de gemeente sinds het voormalige
aanspreekpunt met pensioen is. Om te voorkomen dat participatie-initiatieven niet of
moeilijk van de grond komen, lijkt daarom een goede communicatie over de
mogelijkheden en onmogelijkheden bij participatie van groot belang. Het creëren van
een apart portaal op de gemeentelijke website met daarin inspirerende
participatievoorbeelden, voorwaarden en uitleg over het opstarten van initiatieven in
de openbare ruimte zou hierbij kunnen helpen. Daarnaast zou de wijkvereniging
binnenstad Kampen een cruciale rol kunnen spelen in het stimuleren en initiëren van
participatie-initiatieven met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte. Mogelijkheden hiervoor zouden in een gesprek tussen de gemeente en de
wijkvereniging verkend kunnen worden.

Figuur 6: Het streven van een beheersingsgerichte naar een faciliterende regierol bij bewoners

3.6

RESULTATEN INTERVIEWS ONDERNEMERS
Tevredenheid over hoe schoon het centrum van Kampen is

Algemene reactie: men is niet tot redelijk tevreden.

Prima doordeweeks, maar slecht gesteld in het weekend.

Kampen wil een toeristische stad zijn, maar zwerfafval in weekend oogt niet
gastvrij.
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Peuken worden makkelijk met machine opgeveegd, echte probleem is kapot glas,
flesjes en blikjes, etensverpakkingen (patatbakjes/shoarmapapiertjes), maar ook
braaksel en urine tegen gevels en in portieken.
Zwerfafvaloverlast met name na uitgaansavonden vrijdag en zaterdag.
Zondag wordt niet schoongemaakt, verdeelde reacties of dit wel of niet zou
moeten.
25-meterregel is van kracht, maar wordt niet (genoeg) gehandhaafd.
Aantal ondernemers ervaart overdag overlast door honden voor en in de eigen
zaak.
Betalen voor lediging afvalbak resulteert in mensen die hun afval in publieke
afvalbakken dumpen.
Er wordt overlast ondervonden door boottoeristen, die na het aanmeren aan de
IJsselkade, al hun op de boot verzamelde afval in en naast de prullenbakken op
de kade deponeren, waardoor die heel snel verstopt raken.

Huidige betrokkenheid bij initiatieven om zwerfafval aan te pakken in
binnenstad van Kampen

Geen groepsinitiatieven m.b.t. zwerfafval, het is meer ieder voor zich.

Wel initiatieven voor gezellig maken binnenstad: plantenbakken etc.

Wel afspraak met gemeente dat na jaarlijks festival in park zelf wordt opgeruimd.

Aanpak zwerfafval in centrum wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid
van gemeente, bewoners en ondernemers. Daarom dit interview goed initiatief.

Schoonhouden eigen stoep wordt als normaal gezien, maar wie zorgt voor de
(onbewoonde) steegjes?

Verantwoordelijkheidsgevoel ondernemers meetbaar als je in de winter kijkt naar
wie wel en wie niet de stoep ijsvrij maakt.

Ondernemers vragen zich af wat ze naast het schoonhouden van eigen stoep
nog meer kunnen doen.

De vervuiler is verantwoordelijk, dus vooral horeca moet verantwoordelijkheid
nemen vinden andere (niet-horeca) ondernemers.

Een horecaondernemer vindt dat er wel makkelijk met het vingertje hun kant op
wordt gewezen, het is vooral een mentaliteitsprobleem van de jongere generatie.
Aanspreekpunt voor burgerinitiatieven binnen gemeente

Niet bekend, maar men weet wel een ingang te vinden:
o
Ondernemersvereniging;
o
wijkvereniging;
o
wethouder Treep;
o
stadswacht;
o
Linda Zaaijer;
o
milieumeldpunt.
Huidige relatie met de gemeente (met betrekking tot de aanpak van zwerfafval).

Over het algemeen goed contact met gemeente via wijk- en/of
ondernemersvereniging.

Gemeente organiseert met wijkvereniging inloopavonden.
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Een ondernemer heeft een keer geen reactie gehad op melding via servicemeldpunt, dat is jammer: ontvangstbevestiging/terugkoppeling (ook als gemeente
probleem niet kan oplossen) is belangrijk.
Gemeente doet haar best met schoonvegen binnenstad.
Ondernemers zijn het niet eens of gemeente nu wel of niet op zondag moet
schoonmaken zoals tijdens de pilot van een paar jaar geleden.
Waarom pilot destijds is afgeblazen is niet duidelijk gecommuniceerd door
gemeente.

Verwachtingen/rol van gemeente bij ondersteuning van initiatieven

Beloning niet nodig!

Gemeente zou wel kunnen initiëren en begeleiden, bv. samen met ondernemersen/of wijkvereniging.

Ook middelen: aanbieden afvalzak in andere kleur voor zwerfafval. Dan wel
mogelijk probleem dat er bedrijfsafval in verdwijnt.

25m-regel beter bekend maken en handhaven.

Als er duidelijke en heldere afspraken zijn, kunnen ondernemers elkaar hierop
aanspreken, al willen mensen niet onderling politieagent spelen.

Sommige ondernemers zouden het waarderen als de gemeente ook weer op
zondag gaat schoonmaken.
Samenwerking met andere partijen bij aanpak zwerfafval

Andere ondernemers;

Bureau Halt;

Ondernemers- en wijkvereniging.
Rol gemeente bij samenbrengen partijen

Tegengestelde reacties over wel of geen verantwoordelijkheid gemeente hierin.

Mogelijk rol voor gemeente in doorbreken negatieve spiraal of eerste aanzet voor
een actie.

Verder moet degene die probleem signaleert, zelf initiatief nemen.
Verwachting van partijen

In ieder geval de eigen stoep schoonhouden.

Voor andermans troep opruimen staat niet iedereen open.

Bewoners kunnen dienen als ‘voelsprietjes’ in wijk en gesignaleerde problemen
doorgeven aan wijkvereniging.

Ondernemers- en wijkvereniging organiseren soms al initiatieven.
Eigen rol in samenwerking

Niet heel duidelijk beeld van eigen rol en wat men nog meer kan doen naast het
schoonhouden van de eigen stoep/ naleven 25-meterregel.
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3.7

BETEKENIS INTERVIEWRESULTATEN ONDERNEMERS VOOR
GEMEENTELIJKE REGIEROL
Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat de ondernemers minder tevreden zijn over de
schoonheidsgraad van het centrum dan de bewoners. Omdat zij meer overlast
ervaren dan de bewoners zou de verwachting kunnen zijn dat de ondernemers ook
bereidwilliger zijn er iets aan te doen. Echter, naast het aanwezige
verantwoordelijkheidsgevoel voor het schoonhouden van de eigen stoep weten de
ondernemers niet goed wat ze nog meer kunnen doen. In principe is de 25-meterregel
al een hele duidelijke afspraak met de gemeente, maar hier wordt volgens veel
ondernemers niet (voldoende) op gehandhaafd. Men is ervan overtuigd dat een
strengere handhaving, ook met betrekking tot het gedrag van bezoekers, al een
heleboel zou helpen om de binnenstad schoner te houden.
Uit de interviews blijkt verder het conflicterend belang tussen horeca en niet-horeca
ondernemers. Uiteindelijk wijzen alle ondernemers richting de gemeente of de
jongeren/klanten en hun gedrag. Om niet in cirkelredeneringen te verzanden, helpt het
de gemeente wellicht om vanuit belangen te redeneren. Het is belangrijk dat
ondernemers erkennen dat een schone straat goed is voor hun eigen omzet.
Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van extra bereidheid tot het starten van
initiatieven voor het schoonhouden van het centrum door de ondernemers. Om te
komen tot resultaatgericht werken zal de gemeente waarschijnlijk eerst zelf de huidige
regels strenger moeten handhaven, voordat de ondernemers bereid zijn om nieuwe
niet-vrijblijvende afspraken te maken.
In het streven naar een resultaatgericht model, zou het voor de gemeente ook kunnen
lonen om te investeren in een hogere organisatiegraad van de ondernemers. Een BIZ
(Bedrijven InvesteringsZone) kan eveneens een mogelijkheid zijn. In de bijdrage die
ondernemers betalen voor reguliere promotionele activiteiten etc. kan een klein
bedrag worden toegevoegd ten behoeve van schoonmaak. Hiermee kan bijvoorbeeld
extra schoonmaakinzet worden gepleegd in het weekend, maar dan volledig
gefinancierd vanuit de eigen portemonnee. Dergelijke constructies kunnen aardig zijn
indien het gemeentelijke budget meer inzet in het weekend niet toelaat.
Ondernemers en gemeente kunnen ook samen kijken naar de afstemming van
schoonmaak venstertijden. De ondernemer maakt bijvoorbeeld voor 10 uur ’s
ochtends de eigen stoep schoon. Vanaf 10 uur komt de veegdienst van de gemeente
om alles op te vegen.
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Figuur 7: Het streven van een beheersingsgerichte naar een resultaatgerichte regierol bij ondernemers
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4.

Mogelijke actieplannen aanpak zwerfafval in
binnenstad Kampen

4.1

INLEIDING
Uit de resultaten zoals geschetst in hoofdstuk 3 komt naar voren dat zowel bewoners
als ondernemers in de Kampense binnenstad bereid zijn een bijdrage te leveren aan
een schone(re) binnenstad. Tegelijkertijd wordt een zekere mate van vrijblijvendheid
op prijs gesteld, weten mensen niet altijd hoe ze (al dan niet in georganiseerd
verband) een bijdrage kunnen leveren en vinden ze het belangrijk dat de gemeente
hun inzet faciliteert.
Hieronder wordt een tiental actieplannen gepresenteerd, die de basis kunnen vormen
voor de gemeente om burgerparticipatie naar een hoger niveau te tillen. De gemeente
kan, door bijvoorbeeld het creëren van een informatieportaal op de gemeentelijke
website en het investeren in handhaving, de ‘infrastructuur’ voor succesvolle
burgerparticipatie opzetten. Als deze infrastructuur eenmaal staat, zullen bewoners en
ondernemers naar verwachting meer genegen zijn de spreekwoordelijke handschoen
op te pakken en een actieve bijdrage te leveren aan een schone en uitnodigende
binnenstad.
Het gaat om de volgende actieplannen:
1. Informatieportaal op gemeentelijke website
2. Hondenvrije binnenstad
3. Meer inzet op handhaving
4. Adoptie afvalbakken/’steegjes’ door ondernemers/bewoners
5. BIZ (Bedrijven InvesteringsZone)
6. Beeldgericht/resultaatgericht reinigingen
7. Standaard opruimafspraken bij organisatie evenementen
8. Vooraf betalen lediging en verschillende maten afvalcontainer
9. Communicatiecampagne gericht op jongeren
10. Communicatie
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4.2

ACTIEPLAN 1

Informatieportaal op gemeentelijke website
Aanleiding

Doel
actieplan
Omschrijving
actieplan
Betrokken
partijen
Inzet van
middelen

Inspiratieprojecten/
voorbeelden

 Veel bewoners weten niet wie het aanspreekpunt voor
burgerinitiatieven is binnen de gemeente.
 Het is voor bewoners nu niet duidelijk welke rol de gemeente kan en
wil spelen bij de ondersteuning van burgerinitiatieven.
 Bewoners weten niet of onvoldoende wat de mogelijkheden zijn;
welke initiatieven ze zouden kunnen nemen.
Informatie over hoe de gemeente omgaat met aanvragen voor
burgerparticipatie beter beschikbaar maken voor bewoners.
Een informatieportaal instellen op de gemeentelijke website, waar
bewoners met een paar muisklikken alle informatie kunnen vinden die ze
nodig hebben.
Gemeente Kampen, afdeling BOR, afdeling Communicatie
 Het instellen van een informatieportaal brengt eenmalige kosten met
zich mee voor ontwerp en implementatie en (beperkte) terugkerende
kosten voor onderhoud van dit gedeelte van de website.
 Nadat het informatieportaal is ingesteld, is een heleboel informatie
automatisch beschikbaar voor burgers, zonder dat deze nog
ambtenaren hoeven benaderen om de gewenste informatie te
verkrijgen. Dit komt ten goede aan de efficiëntie van het werkproces.
De Gemeente Utrecht geeft op haar website uitvoerige informatie over
het indienen van een ‘Burgerinitiatief’: Website >
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4.3

ACTIEPLAN 2

Hondenvrije binnenstad
Aanleiding

Doel
actieplan
Omschrijving
actieplan
Betrokken
partijen
Inzet van
middelen

Inspiratieprojecten/
voorbeelden

Het systeem waarbij hondenbezitters worden geacht de uitwerpselen
van hun hond met een zakje op te rapen en het zakje vervolgens in een
afvalbak te deponeren, blijkt niet waterdicht. Er worden door bewoners
regelmatig zakjes met inhoud op straat aangetroffen in de binnenstad
(vooral in het park).
Overlast door honden inperken door ervoor te zorgen dat alleen honden
van binnenstadsbewoners nog maar welkom zijn in de binnenstad.
Het instellen van aangepaste regelgeving, die ervoor zorgt dat honden
van niet-binnenstadsbewoners niet meer welkom zijn in de
voetgangerszones in de binnenstad.
Gemeente Kampen
Het kost (eenmalig) capaciteit van een aantal medewerkers om de
betreffende regelgeving aan te passen en aan de bewoners kenbaar te
maken dat er (binnenkort) andere regels van toepassing zullen zijn rond
de aanwezigheid van honden in de binnenstad. Daarnaast kost het
handhaven van de nieuwe regels capaciteit (zie ook actieplan 3).
In de gemeente Zwolle zijn honden niet welkom bij kinderspeelplaatsen.
In de voetgangerszones in de binnenstad en in de winkelcentra geldt dat
alleen (aangelijnde) honden van bewoners van deze gebieden welkom
zijn. In de winkelstraten van de Amersfoortse binnenstad zijn honden
niet toegestaan. De gemeente Kampen kan desgewenst ook nog
besluiten een stap verder te gaan in de strijd tegen hondenpoep door, in
navolging van de gemeente Lingewaard, de dna-gegevens van honden
op te slaan, om zo te kunnen achterhalen van welke hond de
aangetroffen ontlasting afkomstig is.
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4.4

ACTIEPLAN 3

Meer inzet op handhaving
Aanleiding

Doel
actieplan

Omschrijving
actieplan
Betrokken
partijen
Inzet van
middelen
Inspiratieprojecten/
voorbeelden

Zowel vanuit bewoners als vanuit ondernemers in de binnenstad klinkt
het geluid dat er niet voldoende gehandhaafd wordt door de gemeente:
 Volgens verschillende bewoners wordt er onvoldoende gehandhaafd
op kliko’s van bewoners die op straat staan buiten de vanuit de
gemeente gecommuniceerde aanbiedtijden.
 Veel van de geïnterviewde ondernemers noemen de 25-meterregel
die weliswaar van kracht is in de binnenstad, maar waarop niet wordt
gehandhaafd.
De gemeente bewust maken van het belang van (zichtbaar) handhaven
van door de gemeente ingestelde regels en dit in de praktijk brengen,
om zo burgers te motiveren hun steentje bij te dragen aan een schone
stad.
Zichtbaar handhaven op de regels t.a.v. (het verwijderen van) afval.
Gemeente Kampen, afdeling BOR
Actief handhaven kost mankracht; de afdeling BOR zou hier eventueel
iemand voor kunnen aannemen of zelf een BOA opleiden.
/
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4.5

ACTIEPLAN 4

Adoptie afvalbakken/‘steegjes’ door ondernemers/bewoners
Aanleiding

Doel
actieplan

Omschrijving
actieplan

Betrokken
partijen

 Afvalbakken: Veel mensen blijken zich niet aan de regels rond het
verwijderen en aanbieden van afval te houden. Zo wordt niet altijd
rekening gehouden met de vaste aanbiedtijdstippen voor de kliko’s en
belandt er afval op straat in plaats van in de afvalbakken.
 Steegjes: Met name vanuit de ondernemers klinkt het geluid dat het
schoonhouden van de ‘eigen’ stoep wel als normaal wordt gezien,
maar dat niet duidelijk is wie de zorg voor de steegjes op zich wil
nemen (nb. dit geldt waarschijnlijk met name voor de onbewoonde
steegjes; de bewoners van de stegen gaven in de interviews vaak
juist aan dat zij en hun buren doorgaans allemaal hun steentje
bijdragen aan het schoonhouden van de stegen).
 Afvalbakken: Ondernemers en bewoners motiveren om een afvalbak
in hun omgeving te adopteren en hen zo (samen met de gemeente)
verantwoordelijk te maken voor de ruimte rond de afvalbak.
 Steegjes: Ondernemers en bewoners motiveren om een steegje in
hun omgeving te adopteren en hen zo (samen met de gemeente)
verantwoordelijk te maken voor het schoonhouden van dit steegje.
 Afvalbakken: In gesprek gaan met ondernemers en bewoners en
uitleggen dat de gemeente in samenwerking met hen, een veel
schonere binnenstad en daarmee een betere leefbaarheid kan
garanderen. De gemeenten maakt afspraken met de adoptanten en
maakt duidelijk op welke manier zij gefaciliteerd worden (bv. Door het
verstrekken van gereedschap en een telefoonnummer waarop de
adoptanten meldingen kunnen doen).
 N.b. een ondernemer heeft kenbaar gemaakt graag gebruik te maken
van de ondergrondse afvalcontainers bestemd voor schepen aan de
IJsselkade. Dit biedt de mogelijkheid om bij gebruik van de container
ook afspraken te maken over adoptie van de directe omgeving van
deze containers (momenteel is op die plek regelmatig sprake van
overlast door overvolle prullenbakken, omdat boottoeristen al hun op
de boot verzamelde afval daar weggooien).
 Steegjes: In gesprek gaan met ondernemers en bewoners en
uitleggen dat de gemeente in samenwerking met hen, een veel
schonere binnenstad en daarmee een betere leefbaarheid kan
garanderen. De gemeenten maakt afspraken met de adoptanten en
maakt duidelijk op welke manier zij gefaciliteerd worden (bv. Door het
verstrekken van gereedschap en een telefoonnummer waarop de
adoptanten meldingen kunnen doen).
Gemeente Kampen, in samenspraak met bewoners en ondernemers
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Inzet van
middelen

Inspiratieproj
ecten/
voorbeelden

De gemeente moet mensen vrijmaken om in gesprek te gaan met
ondernemers en bewoners, om samen de mogelijkheden voor adoptie af
te tasten. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor de benodigde
‘infrastructuur’ in de vorm van bijvoorbeeld gereedschap en een
telefoonnummer dat gebeld kan worden voor vragen of meldingen.
 Afvalbakken: Onder meer in Amsterdam-Noord, Amsterdam-Oost,
Bronckhorst en Sliedrecht heeft men al enige ervaring opgedaan met
de adoptie van afvalbakken door bewoners en ondernemers.
 Steegjes: Er zijn geen voorbeelden bekend van gemeenten die
ervaring hebben met de adoptie van steegjes
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4.6

ACTIEPLAN 5

BIZ (Bedrijven InvesteringsZone)
Aanleiding

Doel
actieplan
Omschrijving
actieplan

Betrokken
partijen
Inzet van
middelen

Inspiratieprojecten/
voorbeelden

Hoewel de geïnterviewde ondernemers het normaal vinden om ‘de eigen
stoep’ schoon te houden, lijkt het lastiger om te komen tot een
gezamenlijk initiatief of gezamenlijke aanpak van ondernemers in de
binnenstad. Aangezien gemeente Kampen graag resultaatgericht wil
werken met de ondernemers, zal zij moeten inzetten op het versterken
van de organisatiegraad van de ondernemers.
Ondernemers gezamenlijk laten investeren in het aantrekkelijker maken
van hun omgeving door in te zetten op schoon, heel en veilig
Sinds 1 mei 2009 is de experimentenwet Bedrijven Investeringszones in
werking getreden. Met een BIZ kunnen alle gebruikers van nietwoningen (met name ondernemers) in een afgebakend gebied
gezamenlijk en op eigen initiatief investeren in hun directe
bedrijfsomgeving. Veelal zijn de activiteiten van een BIZ gericht op de
elementen schoon, heel en veilig. Het voordeel van een BIZ ten opzichte
van bijvoorbeeld een ondernemersvereniging, is dat er bij een BIZ geen
zogenaamde ‘freeriders’ (ondernemers die wel profiteren van, maar niet
meebetalen aan, de investeringen in het gebied) zijn. Dit komt omdat,
mits een bepaalde meerderheid van de gebruikers van niet-woningen in
een gebied vóór invoering van een BIZ heeft gestemd, elke gebruiker
van niet-woning verplicht is mee te betalen aan een BIZ.
N.B. Voor de BIZ-regeling is momenteel een nieuwe wet in
voorbereiding. De planning is dat deze wet in januari 2015 gereed is.
Ondernemers kunnen nu al wel starten met het voorbereiden van de
organisatie in hun gebied.
Gemeente Kampen en ondernemers
Na de inwerkingtreding van een BIZ gaat er voor alle ondernemers in de
BIZ (bv. de binnenstad van Kampen) een andere heffing gelden (BIZbijdrage). De opbrengst van de heffing draagt de gemeente in de vorm
van een subsidie over aan de ondernemers in de BIZ, verenigd in een
stichting. Dit bedrag besteden zij aan het schoon, heel en veilig maken
van de omgeving.
 Informatie over de wet, de verschillende stappen bij de oprichting van
de BIZ en antwoorden op veelgestelde vragen Website>
 Voor het opzetten van een BIZ moet een flink aantal stappen worden
gezet. De KvK heeft daarom als hulpmiddel een stappenplan
opgesteld Handleiding BiZ>
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4.7

ACTIEPLAN 6

Beeldgericht / resultaatgericht reinigen
Aanleiding

Doel
actieplan
Omschrijving
actieplan

 Uit de interviews komt naar voren dat soms sprake is van een slechte
timing bij het schoonvegen van de straten door de gemeente: bv.
eerst vegen en dan legen van containers (i.p.v. andersom) en op
zaterdag direct na de markt vegen, terwijl op zonnige dagen de
terrassen nog vol zitten en beter in de loop van de avond kan worden
geveegd (waarbij rekening moet worden gehouden met het risico dat
het zwerfvuil zich tegen die tijd door de wind verder kan hebben
verspreid).
 Op zondag wordt niet geveegd. Het zwerfafval wat tot maandag blijft
liggen, oogt niet gastvrij voor toeristen. De discussie blijft echter of er
nu op zondag wel of niet geveegd moet worden door de gemeente.
 In de door de gemeenteraad op 29 september 2011 vastgestelde nota
“onderhoud kapitaalgoederen 2011-2014”, is aangegeven dat in 2012
zal worden gekeken of met vegen op beeldkwaliteit in plaats van
vegen op frequentie een kostenbesparing kan worden gerealiseerd.
Op het moment van schrijven van de eindrapportage is nog geen
duidelijkheid over de gevolgen van het plan van de gemeente. Het
laat echter wel zien dat de gemeente nadenkt/heeft gedacht over een
andere manier van reinigen dan de huidige frequentiegerichte
methodiek. Dit biedt wellicht een aanknopingspunt om daadwerkelijk
op een andere manier van reinigen over te stappen.
Bijdragen aan een schonere binnenstad van Kampen, door een andere
reinigingsmethodiek.
 Overstappen van een frequentiegerichte reiniging naar reiniging
waarbij het ‘beeld’ centraal staat. Op de website van Gemeente
Schoon wordt deze vorm van reinigen ‘resultaatgericht reinigen’
genoemd. Het uitgangspunt van deze methodiek is dat voor een
gebied een gewenst straatbeeld wordt vastgesteld (de ambitie), dat
wordt vertaald in schoonheidsgraden die variëren van ‘zeer schoon’
tot ‘zeer vuil’ (uitgedrukt in aantallen eenheden per 100 m² voor grof
zwerfafval of per 1 m voor fijn zwerfafval). Deze schoonheidsgraad
wordt op ieder moment gehandhaafd. Vb. als de gemeente voor een
bepaald gebied de ambitie ‘schoon’ heeft, mogen er niet meer dan
drie eenheden grof zwerfafval per 100 m² liggen.
 Het voordeel van resultaatgericht reinigen zou voor de gemeente
Kampen kunnen zijn:
o mensen en materieel effectiever inzetten;
o met minder (tijds)investering goede resultaten boeken;
o de organisatie vastleggen op een concreet afgesproken resultaat
(norm), waardoor de werkzaamheden beter te beheersen zijn;
o specifiek: meer reiniging waar nodig (binnenstad Kampen) en
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Betrokken
partijen
Inzet van
middelen

Inspiratie –
projecten /
voorbeelden

minder reiniging op plekken waar dat niet noodzakelijk is.
Gemeente Kampen, afdeling BOR
 Een andere reinigingsmethodiek brengt eenmalige kosten met zich
mee voor:
o opzetten nieuwe werkwijze;
o vaststellen gewenste straatbeelden en bijpassende
schoonheidsgraden;
o uitvoeren nulmeting;
o cursus beeldgericht reinigen voor (leidinggevenden van) de
uitvoerders;
 Na invoering van het systeem kan bespaard worden op de kosten
vanwege een efficiëntere inzet van mensen en middelen.
 Op de website van Gemeente Schoon staat een aantal interessante
handreikingen om met beeld-/ resultaatgericht reinigen aan de slag te
gaan Website >
o Handreiking resultaatgericht reinigen: Handreiking om stap
voor stap om te schakelen naar resultaatgericht reinigen, inclusief
een beschrijving van de methodiek en de voordelen ervan:
Download bestand >
o Kritieke succesfactoren resultaatgericht reinigen: Zes kritieke
succesfactoren die bij het implementeren van resultaatgericht
reinigen een rol spelen. Op basis van ervaringen van
gemeenten. Download bestand >
o Rapport Zichtbaar reinigen in Nederland: Beschrijft wat
‘zichtbaar reinigen’ inhoudt, welke initiatieven Nederland kent en
welke resultaten ermee worden geboekt: Download bestand >
 Een praktijkvoorbeeld van het starten met beeldgericht reinigen uit
gemeente Westland: Website >
 Veel gemeenten die beeldgericht reinigen, maken gebruik van de
beeldsystematiek van CROW. Deze systematiek staat opgenomen in
de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013: Website >
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4.8

ACTIEPLAN 7

Standaard opruimafspraken bij organisatie evenementen
Aanleiding

Doel
actieplan

Omschrijving
actieplan

Betrokken
partijen
Inzet van
middelen
Inspiratie
projecten/
voorbeelden

Een van de respondenten heeft in het interview aangegeven dat bij de
organisatie van een jaarlijks festival in een park in Kampen standaard
opruimafspraken staan opgenomen in het programma. Bezoekers
(jongeren) worden opgeroepen om een dag na het festival te komen
helpen opruimen en aan deze oproep wordt ook gehoor gegeven. Deze
methodiek zou als inspiratie voor andere activiteiten in Kampen kunnen
dienen.
Door de organisatoren van evenementen in Kampen zelf
verantwoordelijk te laten zijn voor het opruimen van het terrein waar de
activiteit plaatsvindt, hen (en indirect de bezoekers) meer
verantwoordelijk laten voelen voor het schoonhouden van die plek.
In de beleidsregels voor vergunningen bij evenementen standaard
voorwaarden opnemen over het opruimen van het evenemententerrein
na afloop van het evenement.
Gemeente Kampen
/
 Het streven naar afvalarme evenementen is al vele jaren een
belangrijke doelstelling van de OVAM (Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij). De organisatie heeft een cd-rom
uitgebracht met daarop alle beschikbare info over het organiseren van
afvalarme evenementen: Website
 I.V.M. uit Vlaanderen (Intergemeentelijke opdrachthoudende
vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland) heeft een checklist
opgesteld, die kan worden gebruikt bij het organiseren van een
afvalarm evenement: Download bestand >
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4.9

ACTIEPLAN 8

Vooraf betalen lediging en verschillende maten afvalcontainer
Aanleiding

Doel
actieplan
Omschrijving
actieplan

Betrokken
partijen
Inzet van
middelen

Inspiratie
projecten/
voorbeelden

 Ter ontwijking van het Diftar systeem van gemeente Kampen wordt
regelmatig huisvuil in openbare prullenbakken weggegooid. Dit komt
deels omdat mensen niet willen betalen voor hun afval en deels
omdat men wil voorkomen dat de eigen container gaat stinken. Voor
kleine huishouders is de standaard container namelijk ‘te groot’
waardoor het te lang duurt voordat men ze laat legen en de boel gaat
stinken.
Stankoverlast en dumping huisvuil in openbare afvalbakken tegengaan,
door prikkel voor bewoners om het Diftar systeem te ontwijken, te
verminderen.
 Bewoners aan het begin van elk jaar standaard 10 ledigingen van hun
container laten betalen. Omdat ze er dan ‘toch al voor hebben
betaald’ zijn ze gedurende het jaar mogelijk eerder geneigd hun
container voor lediging aan te bieden.
 Bewoners laten kiezen uit verschillende maten containers en het tarief
voor ledigingen daarop aanpassen, zodat zij hun afvalbak tijdig laten
legen en stankoverlast wordt voorkomen. In principe biedt de
gemeente Kampen momenteel containers van 240 en 140 liter aan,
maar dit wordt niet duidelijk op de gemeentelijke website vermeld.
Gemeente Kampen
 Omdat er momenteel al containers van twee verschillende maten
worden aangeboden in gemeente Kampen, zijn hier geen extra kosten
aan verbonden. Het is een kwestie van duidelijkere communicatie van
de mogelijkheden richting de bewoners.
 Op de website van gemeente Den Haag staat duidelijk weergegeven
hoe bewoners huisvuilcontainers voor restafval en gft in verschillende
maten kunnen bestellen; Website >
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4.10

ACTIEPLAN 9

Communicatiecampagne gericht op jongeren
Aanleiding

Doel
actieplan
Omschrijving
actieplan

Betrokken
partijen
Inzet van
middelen

Inspiratie –
projecten /
voorbeelden

Zowel in het park als in het centrum van Kampen worden jongeren
gezien als de grootste veroorzakers van zwerfafval. Het gaat vooral om
(kapotte) drankflessen/blikjes, etensverpakkingen en kauwgom. Uit de
interviews blijkt duidelijk dat de overlast van jongeren als een
‘mentaliteitsprobleem’ wordt gezien.
Door jongeren (op ludieke wijze) aan te spreken op hun gedrag een
mentaliteitsverandering teweegbrengen waardoor zij inzien dat het
veroorzaken van zwerfafval ‘not done’ is.
 Een communicatiecampagne starten gericht op jongeren. Uiteraard
kan de campagne op verschillende manieren vormgegeven worden,
maar de ‘juiste toon’ vinden in de campagne is cruciaal om de
jongeren daadwerkelijk aan te spreken. Hierbij heeft een ludieke
campagne de voorkeur boven het met een bestraffende vinger richting
de jongeren wijzen. Eventueel zouden jongeren zelf een bijdrage
kunnen leveren aan het vormgeven van de campagne.
 (Horeca)ondernemers uit de binnenstad van Kampen kunnen
gevraagd worden om de campagneposters voor de ruiten te hangen,
zodat zij laten zien dat ze achter de boodschap staan en deze willen
uitdragen.
 Naast posters is de inzet van social media (Facebook/Twitter)
belangrijk om de jongeren te kunnen bereiken.
Gemeente Kampen, afdeling BOR en Communicatie, ondernemers uit
de binnenstad van Kampen.
 Bij het opzetten van een communicatiecampagne moet rekening
gehouden worden met kosten voor het opzetten van de campagne en
benodigde materialen. Indien low-budget gewerkt moet worden, zou
er over gedacht kunnen worden om een medewerker regelmatig
Twitterberichten rond te laten sturen (vb. foto’s van zwerfafvalhotspots
met pakkende titel of ‘Loesje spreuk’). Een alternatief is kijken of een
(groepje) jongere(n) hiertoe bereid gevonden kan worden. Indien
gebruik gemaakt wordt van het officiële Twitteraccount van de
gemeente, hoeft een medewerker van de gemeente dan alleen te
zorgen voor screening van de berichten alvorens deze geplaatst
worden.
 ‘Uit in het Westland, doe alsof je thuis bent’ is een ludieke campagne
met de boodschap ‘uitgaan moet leuk zijn en blijven en dat kan door
je aan de spelregels te houden’: wat je thuis niet doet, doe je ook niet
als je uit bent. Als onderdeel van de campagne zijn er o.a. posters
met ludieke beelden. Bijvoorbeeld van een jongen die thuis in de
kamerplantbak plast en een jongen die thuis graffiti op de muur spuit.
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poster 1 poster 2 poster 3
 Ter inspiratie: Blog over zwerfafval in Zeeland waar iedereen
zwerfafvalfoto’s uit de provincie heen kan mailen/twitteren. Alle foto’s
worden in kaart gebracht, zodat er uiteindelijk een afvalkaart van
Zeeland ontstaat met daarop de ‘hotspots’ van zwerfafval Website >
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4.11

ACTIEPLAN 10

Communicatie
Aanleiding

Doel
actieplan
Omschrijving
actieplan

Betrokken
partijen
Inzet van
middelen
Inspiratie
projecten/
voorbeelden

 In de voorgaande actieplannen komt meermaals naar voren dat
gemeente Kampen stappen kan maken in de aanpak van zwerfafval
als de communicatie richting het publiek wordt verbeterd:
o Momenteel is het zo dat bewoners en ondernemers zelf niet goed
weten hoe ze bij kunnen dragen aan de aanpak van zwerfafval.
o Van de pilot waarbij het centrum ook op zondag schoongeveegd
werd, weet men niet waarom die uiteindelijk is gestopt.
o Als er bij het servicemeldpunt melding wordt gemaakt van
(zwerf)afval overlast, vindt er niet altijd automatisch een
terugkoppeling plaats.
 Door een betere communicatie richting bewoners en ondernemers
hen meer betrekken bij hun eigen leefomgeving en de mogelijkheden
om zelf bij te dragen aan het mooi en schoonhouden daarvan.
 Zoals eerder genoemd: portaal op gemeentelijke website met daarop
informatie over mogelijke initiatieven in de openbare ruimte,
inspiratieprojecten en procesbeschrijvingen: wat moet men doen als
men een initiatief wil nemen? (welke randvoorwaarden gelden er en
hoe werkt het aanmeldingsproces).
 Op het portaal ook informatie zetten over lopende pilots en initiatieven
en evaluatie na afloop: wel of niet mee doorgaan?
 Ook wijkvereniging en ondernemersvereniging kunnen een rol spelen
in het informeren van bewoners en ondernemers over mogelijkheden
voor de aanpak van zwerfafval in de binnenstad van Kampen. Zij
kunnen tevens fungeren als een ‘spreekbuis’ namens de mensen en
als ‘voelsprieten’ in de binnenstad. Wat leeft er onder de bewoners en
ondernemers en waar kan de gemeente op inhaken? Onderhouden
van goed contact met beide organisaties is daarom erg belangrijk.
 Als er meldingen binnenkomen bij het servicemeldpunt, altijd een
terugkoppeling geven aan de persoon die de melding heeft geplaatst.
De mensen waarderen het erg als ze een reactie krijgen van de
gemeente met daarin een verklaring waarom er wel of niet iets met
hun melding wordt gedaan.
Gemeente Kampen, servicemeldpunt
/
/
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