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Inwoners Kampen onderzoeken mogelijkheden samen duurzaam wonen  

 

Kampen - Een aantal Kampenaren onderzoekt of het mogelijk is binnen Kampen op een andere 

manier,  duurzaam met elkaar te wonen. Inwoners die graag willen meepraten zijn donderdag 

11 mei van harte welkom in het gemeentehuis en kunnen vanaf 19.30 uur hun eigen ideeën 

inbrengen. Tijdens deze eerste ideeënsessie wordt geïnventariseerd welke aspecten van 

duurzaamheid te realiseren zijn, welke woonwensen er leven (bijvoorbeeld 

levensloopbestendig) en welke locaties binnen gemeente Kampen interessant en beschikbaar 

zijn. 

 

Mix van gezinssamenstellingen zoeken 

Tot nu toe wordt er in de stad Kampen en in de omliggende dorpen nieuw gebouwd voor een 

bepaalde doelgroep. Vaak door een projectontwikkelaar. Eengezinswoningen of 

appartementen bij elkaar in een buurt of wijk en op een aantal plaatsen woonmogelijkheden 

voor speciale doelgroepen zoals senioren of begeleid wonen. Hierdoor mixen 

gezinssamenstellingen zich niet eenvoudig. Immers een single zal niet snel een 

eengezinswoning kopen in een wijk waar alleen grote woningen staan en een groot gezin kiest 

niet voor een klein appartement.  

 

Waar bouw je dan? 

Er is binnen de gemeente Kampen nog niet eerder een project gerealiseerd waarbij singles, 

gezinnen, jongeren en oudere mensen samen onderzoeken waar ze duurzaam met elkaar 

kunnen wonen. Niet in een woongroep, maar als groene buren. Waar dit project kan worden 

gerealiseerd is nog niet bekend, want hiervoor moet worden onderzocht waar dit mogelijk is. 

Afhankelijk van de locatie kan er nieuw gebouwd worden of verbouwd worden in een of 

meerdere bestaande gebouwen. Alles is nog open. 

 

Zelf onderzoeken 

Het initiatief om dit project te starten ligt bij een aantal inwoners van Kampen. Gemeente 

Kampen stelt het gemeentehuis beschikbaar om elkaar te ontmoeten. Mensen die 



geïnteresseerd zijn kunnen vrijblijvend meedenken over de mogelijkheden duurzaam anders 

wonen in Kampen.  

Wil je ook meepraten op 11 mei? meld je dan aan via info@groeneburenkampen.nl 


