
 VVD  Kampen/IJsselmuiden 

Samenvatting van de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma voor de  
periode 2018-2022 voor een Liberaal Kampen. 
 
VVD Kampen-IJsselmuiden is een lokale partij met een sterk netwerk in Den Haag, Tweede Kamer 
en Provinciale Staten. Door onze regionale mensen vertegenwoordigd.  
 
 
Wonen in een huis dat bij je past en waar je goed en betaalbaar kunt wonen 
 

 Doorstroming op de woonmarkt is voor starters en senioren van belang, dit bereik je alleen 
als de gemeente hierin investeert. 

 Naast sociale huur is meer markthuur met name voor het middensegment van belang voor 
huisvesting van jongeren, de starters op de arbeidsmarkt. 

 De gemiddelde woonlastendruk gaat niet omhoog. 
 

Verkeer en parkeren; regionaal goede verbindingen en zonder moeite over de Stadsbrug 

 De Kamper stadsbrug en de IJsselkade is en blijft open voor autoverkeer in twee richtingen. 

 Inrichten van meer Blauwe zones rond het centrum is gastvrij en goed voor de winkeliers. 

 Gratis parkeervoorzieningen aan de rand van het centrum dragen bij aan een levendige 
binnenstad. 

 
Winkelopenstelling op zondag 

 

 Kampen is een gemeente waar een ieder zijn/haar eigen keuze kan maken op de zondag 

 Winkelopenstelling op zondag wordt een vrije keuze van de supermarkten zelf. 
 

Evenementen 
 

 Een evenement op zondag, groot of klein, moet mogelijk worden gemaakt. 

 Ook kleinere meerdaagse evenementen worden mogelijk op zondag, dit draagt bij aan de 
levendigheid van de stad en is goed voor de economie. 

 
Groene Hart 
 

 Het Groene Hart wordt zo ingericht dat meerdaagse evenementen georganiseerd kunnen 
worden. 

 Het Groene Hart wordt een ontmoetingsplek voor sporters en biedt ruimte voor 
evenementen en horeca. 

 

Werk en inkomen is topprioriteit 

 Een grens van het minimabeleid tot 110% zorgt ervoor dat mensen worden gestimuleerd om 
in hun eigen inkomen te voorzien. 

 Voor mensen in de bijstand dient maatwerk toegepast te worden om weer aan het werk te 
komen, werk je niet mee dan wordt je gekort op je uitkering. 



 Onterecht betaalde uitkeringen worden altijd tot op de laatste cent teruggevorderd (fraude 
is diefstal). 

 Lelystad Airport is goed voor de Kamper economie en werkgelegenheid en biedt daarnaast 
kansen voor internationale economische betrekkingen. 

 

Waar ruimte is voor sport cultuur en recreatie 

 Tarieven voor sportaccommodaties en sportvelden worden de komende 4 jaar niet 
verhoogd. 

 Investeren in wonen, sport, onderwijs, cultuur, recreatie en uitgaansmogelijkheden zijn van 
belang voor de vestiging van bedrijven in Kampen en in de regio.  

 

Waar iedereen goede zorg en aandacht krijgt 

 De vraag van de cliënten staat centraal en niet het aanbod. 

 Inzet op zorgwekkende eenzaamheid bij ouderen zodat effectieve hulp kan worden ingezet. 

 Wij pleiten voor een duidelijk en herkenbaar loket/ingang voor zorg- en/of maatwerk vragen. 

Veiligheid moet goed geregeld zijn 

 Ons uitgaansgebied is veilig en uitnodigend, cameratoezicht draagt daaraan bij. 

 Tegen alcohol en drugsoverlast wordt proactief en streng opgetreden. Wie in de fout gaat 

krijgt meteen een straf. 

Financiën; waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat 

 Bezuinigingen op voorzieningen/evenementen gaan in principe altijd voor verhoging 
lastendruk inwoners. 

 De lokale gemeentelijke belastingen blijven voor zowel inwoners als ondernemers laag, 

hiermee blijven we een aantrekkelijke gemeente om je te vestigen. 

De regio 

 Regionale samenwerking en de economische regio Zwolle levert extra banen en groei. 

 Wij geloven in regionale samenwerking voor extra banen, een beter leefgebied en groeiende 

ondernemingen. 

 Op het gebied van infrastructuur (N50, A28) Port of Zwolle, Kennispoort en energietransitie 

erkennen we volop kansen. 

Waar nieuwkomers integreren en zich Kampenaar voelen 

 Actief beleid voeren om de inburgering van immigranten en onze samenleving te 

bevorderen. 

 Integreren is de taal spreken en een bijdrage leveren aan onze samenleving 

 


