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SPORTPARKMANAGER

Sportpark wordt bruisend hart

door Ew

Rob Kluvers
begon in mei als
manager van
sportterreinen
De Maten en De
Venen.

KAMPEN

door Wim Schluter
KAMPEN – „Buiten de lijnen werken”, zo verduidelijkt sportparkmanager Rob Kluvers (50) zijn
nieuwe functie. Letterlijk als het
gaat om alles wat er om de velden
heen gebeurt, figuurlijk als het
gaat om het uitvinden van zijn
nieuwe functie. Per 1 mei van dit
jaar trad Kluvers in dienst van de
nieuw opgerichte organisatie
Sportpark De Venen & De Maten
als sportparkmanager, tot dusver
een onbekende functie in Kampen. Twee jaar lang krijgt hij de
kans zich te bewijzen en zichzelf
terug te verdienen - want over
twee jaar stopt de gemeentelijke
bijdrage voor z’n functie en moet
hij ‘de eigen broek ophouden’, zoals dat zo mooi heet.
Een uitdaging voor Kluvers, die
zichzelf vooral ‘een commerciële
man’ noemt. Toch was dat niet
wat hem aantrok in de functieomschrijving die naar buiten werd
gebracht voor de manager. ‘Het
leggen van verbindingen’ was de
uitdrukking die hem nog voor de
geest staat uit die vacature.
Juist die verbindingen zijn de afgelopen zes weken al ontstaan,
soms tot zijn eigen verbazing.
„De ene organisatie neemt de andere mee”, aldus de sportparkmanager. „Op die manier ontstaat er
al iets, gaat het balletje rollen.”
Namen van beoogde partners
geeft hij voorlopig nog niet allemaal aan de buitenwereld prijs,
maar onderwijsorganisatie Landstede is er in ieder geval één van.
„Die zit te springen om goede stageplekken. Nou, met een sportter-

䡵 Overdag zijn de sportparken vaak

uitgestorven. Dat moet anders,
vindt Rob Kluvers. „Misschien met
een permanent beachvolleybalterrein.” foto Freddy Schinkel
rein van een kilometer breed en
vijfhonderd meter lang en met
vijf sportclubs... Moet lukken.”
Onder Kluvers’ leiding moet het
Kamper sportpark worden tot zoals hij het zelf uitdrukt - bruisend sporthart van Kampen. De
gemeente sprak eerder al over het
sportpark als ‘dorpshuis van de
toekomst’. Dat dit nu nog niet zo

Zuiderzeehaven: geen
kavels verkocht in 2013
KAMPEN – In de Zuiderzeehaven
bij Kampen zijn in heel 2013 geen
kavels verkocht, ondanks vergaande gesprekken met geïnteresseerde bedrijven.
Een aantal ondernemers op het
bedrijventerrein heeft wel op eigen grond flink uitgebreid. Een
kwart van het complete terrein is
nu nog beschikbaar voor verkoop.
Dat wordt duidelijk uit het bestuursverslag van de Zuiderzeehaven.
Het is niet zo dat 2013 werd gedomineerd door slecht nieuws, integendeel. Het eerste deel van de
grote graanopslag van Graansloot
werd gebouwd, de nieuwe op- en

Mu
en
al i
zel

afrit van de N50 zorgen volgens
de havendirectie voor uren tijdwinst per dag.
Ook zochten de gemeenten Kampen, Meppel en Zwolle veel meer
toenadering om tot een gezamenlijk logistiek knooppunt te komen.
Van de 14,6 beschikbare hectare
bedrijfsgrond ligt één perceel direct aan het water.
De Zuiderzeehaven verwacht de
grond de komende jaren te verkopen, omdat de interesse er wel is,
maar het bedrijfsleven het moeilijk heeft om voldoende financiering te verkrijgen voor de investeringen.
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is, moet hij erkennen; overdag liggen de velden en bijbehorende gebouwen er tamelijk verlaten bij.
Niet voor lang, als het aan Kluvers ligt. „Ik wil contacten gaan
leggen met omliggende wijken,
misschien kijken of we een wijkenvoetbaltoernooi kunnen gaan

organiseren. Of een permanent
beachvolleybalterrein aanleggen,
waarop we een toernooi kunnen
houden”, overdenkt hij de moge-

VIJF CLUBS EN DE GEMEENTE
䢇

“

Bedrijf kan vergaderen
bij de clubs en tussendoor
sportief aan de slag
Rob Kluvers, sportparkmanager

䢇

De sportparkmanager is er gekomen dankzij een bijdrage van de
gemeenteraad en bijdragen van de
vijf sportclubs op sportparken De
Venen en De Maten.
Het betreft dan voetbalclubs KHC,
VV Kampen en DOS Kampen, korf-

Tabletlessen voor
ouderen in Kampen
KAMPEN – Het project ‘Weer aan

zet met de tablet’ van Welzijn in
Kampen krijgt een vervolg. Het
initiatief is bedoeld om ouderen
wegwijs te maken op een tablet
en zo actief mee te blijven doen
in de samenleving. Zo kunnen zij
langer zelfstandig blijven wonen.
Volgens Welzijn Senioren, onderdeel van de Kamper welzijnsorganisatie, kan de tablet hierbij een
geweldige steun zijn. Door makkelijk e-mail en sociale media te leren gebruiken, wordt eenzaamheid tegengegaan.
Geïnteresseerde senioren kunnen
zich aanmelden bij Welzijn Senioren. De organisatie benadrukt dat

lijkheden. „Leuk voor Kampenaren, maar ook leuk voor bedrijven. Die kunnen vergaderruimte
huren in de onderkomens van de

䢇

balvereniging DOS en tafeltennisvereniging Kampenion.
Voor het aanstellen en faciliteren
van de manager stelde de gemeente een bedrag beschikbaar van
100.000 euro, op voorwaarde dat
de clubs zelf ook bijdroegen.

vijf clubs, maar tussendoor ook
sportief aan de slag.”
Niet dat de sportclubs op het complex bang moeten zijn dat hun
sportvelden ineens worden gebruikt voor de meest wilde bedrijfsfeesten, zo tempert Kluvers
verwachtingen en misschien wel
nachtmerries van de clubs. „Ik
heb niets aan eendagsvliegen, het
moeten langlopende projecten
zijn die elkaar versterken.”
In mei 2016 loopt zijn contract af,
maar Kluvers ziet volop perspectief. „Eigenlijk is twee jaar nu al
te kort.”

en Gem
wachten
gen ben
nu toe
jaar late
doeling
tuurgeb
moeder
Naast h
gaat he
zaal, de
educatie
laatste
en verw
de gem
nen afr
zaal kw
benen
werd al
Een bel
tensieve
(voorhe
reuzen
zuinigin
rig jaar
cultuur
ren vast
snijden
vulling
voor he
perd o
marktsp
ten, ma
tijd gee
seum st
manier
zo de
open te
De geza
ten nu
op, om
tuurhol
In decem
neming
wordt v
teraad.
wordt n
houder
paalt ni
‘grote v

䊳 Plan
cult
hold
gaan

Kamper keukenbedrijven le
huurgeschil op bordje van r

het project is bedoeld voor ‘gemotiveerde, minder mobiele, zelfstandig wonende senioren’. Elke
deelnemer krijgt een iPad in
bruikleen voor maximaal een jaar.
Gemiddeld eens per twee weken
komt een vrijwilliger van Welzijn
aan huis om de deelnemer te helpen vertrouwd te raken met het
apparaat.. Samen wordt geoefend
op de tablet. De kosten bedragen
10 euro per maand. Een internetaansluiting in huis is nodig.
Aanmelden kan bij Jacqueline
Dijkslag op 038-3325550 of
j.dijkslag@welzijnkampen.nl. Na
aanmelding volgt een intakegesprek.

ZWOLLE/KAMPEN – Twee Kamper

bedrijven in de professionele keukenbranche, die de laatste jaren
steeds meer tegenover elkaar zijn
komen te staan, zijn donderdag
bij de kort gedingrechter in Zwolle beland. Het ene rept van een betalingsachterstand en eist ontruiming, het andere spreekt van smerige spelletjes en kan het andere
bedrijf niet meer luchten of zien.
Dat beide bedrijven zijn gevestigd
in hetzelfde pand in Kampen,
maakt de situatie er niet makkelijker op. Het ene bedrijf huurt het
pand sinds 2011 en besloot begin
2012 een deel onder te verhuren
aan het andere bedrijf. Tot eind

vorig jaar zou er nooit een vuiltje
aan de lucht zijn geweest. Sinds
december zou echter geen huur
meer worden betaald. Volgens het
eisende bedrijf bedraagt de achterstand inmiddels ruim 33.000 euro. Wat de kwestie nog moeilijker
maakt is dat het pand inmiddels
verkocht zou zijn en voor eind augustus leeg moet zijn. Het bedrijf
vreest dat het straks als hoofdhuurder verantwoordelijk wordt
gehouden voor de schade, die
eventueel wordt geclaimd als het
andere bedrijf tegen die tijd het
pand niet heeft verlaten.
Dat andere bedrijf is voorlopig
niet van plan te vertrekken, al is
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