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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 20 februari 2018 in ‘Pandje 221’  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen (aspirant), Frits van Doorn (aspirant), Lesley 
Jeffrey (aspirant), Wil Lugtenberg (aspirant) en Edwin van der Strate 
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Contactraadslid: Rob de Geest (PvdA) 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Berdie Klein Geltink, Elianne Sinnebrink en Harry 
Uitermark 

   Sociaal team: Marc Kamp 
   Contactraadslid: Alex Gebhardt (DeventerNu)    
Verslaglegging : Susan Velterop 
Gasten  : Erwin Schut, Lammert Smit en Bram Damen (agendapunt 3) 
    
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de gasten. Zij 
komen het thema openbare ruimte toelichten. Afgesproken is dat een aantal keren per jaar een thema 
wordt behandeld, vanavond dus openbare ruimte, in aanwezigheid van functionarissen. In april komt 
het thema veiligheid aan de orde in aanwezigheid van de wijkagenten en toezichthouder. In de loop 
van dit jaar komt ook het thema zorg aan de orde en daarbij wordt het sociaal team uitgenodigd. 
 
2. Verslag van de vergadering van 23 januari 2018  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag 

• Moestuinvereniging ‘wijk 5’; de vereniging heeft een vervangende locatie in het Gooikerspark 
aangedragen. Volgende stap is: draagvlak in de buurt zoeken door vereniging. 

• Groeninitiatief ‘landje van niets’; bewoners zijn bezig met een plan om het iets mooier te 
maken. Zij hebben hiervoor al subsidie van de provincie gekregen en zullen waarschijnlijk een 
van de volgende keren ook in het wijkteam komen voor een bijdrage. 

 
3. Thema openbare ruimte  
(in aanwezigheid van Lammert Smit/gemeente, Erwin Schut/Groenbedrijf en Bram Damen/Cambio) 
 
Erwin vertelt aan de hand van een PowerPointpresentatie wat de taken en verantwoordelijkheden van 
het Groenbedrijf (GB) zijn. De gemeente heeft met het Groenbedrijf afspraken gemaakt over de uit te 
voeren werkzaamheden. Het GB moet een bepaalde beeldkwaliteit garanderen. Dit kan betekenen dat 
medewerkers van het GB voor dezelfde beeldkwaliteit op de ene plek 5x per jaar komen en op de 
andere slechts 2x per jaar. Met een bepaalde regelmaat wordt er geschouwd om te kijken of voldaan 
wordt aan de gemaakte afspraken. GB werkt steeds nauwer samen met Circulus. Voorbeeld: als 
ergens hagen worden gesnoeid, komt Circulus dezelfde dag met de veegwagen. Door een gerichte 
samenwerking kunnen betere resultaten worden behaald. Colmschate Noord is in 2017 pilot geweest 
voor de samenwerking GB/Cambio, en dat zal een vervolg gaan krijgen. 
 
Lammert: Er wordt steeds meer samengewerkt met scholen en instellingen. Dat is goed voor de 
bewustwording en er ontstaat meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast komen er ook 
steeds meer burgerinitiatieven. Heb je een leuk idee, dan zijn er mogelijkheden om het samen met het 
GB en met subsidie vanuit het wijkbudget van WijDeventer te realiseren. Bewoners moeten dan wel 
zelf de handen uit de mouwen steken. De basis blijft het GB doen en de 
bewoners/scholen/instellingen zorgen voor de ‘plus’. Samen kunnen we met kleine ingrepen grote 
effecten behalen.  
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Bram: Buurtbeheerbedrijf Cambio is een aantal jaren geleden overgenomen door Circulus Berkel. 
Cambio, een leer- werkbedrijf voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is 
verantwoordelijk voor het schoonhouden van de verharding, het leeghalen van prullenbakken, 
verwijderen van zwerfafval en illegale stort. Net zoals het GB werkt ook Cambio op basis van 
beeldkwaliteit. Cambio heeft van de gemeente extra geld gekregen voor onkruidbestrijding. Daar 
wordt de komende tijd dus extra op ingezet. 
Een onderdeel van Cambio is de Deventer Schoon Familie. DSF bestaat al bijna 15 jaar. Bewoners 
kunnen gratis lid worden van DSF. Zij ontvangen dan een welkomstpakket en worden ondersteund bij 
schoonmaakacties (hondenpoep/zwerfafval/onkruid). De ondersteuning bestaat uit: 
schoonmaakmateriaal, promotiemateriaal en het afvoeren van afval. 
 
Joris bedankt de gasten voor de toelichting. Het wijkteam wil hier graag een vervolg aan geven, 
bijvoorbeeld in de vorm van een avond om mensen te informeren over de mogelijkheden die er zijn 
vanuit Cambio en Groenbedrijf en mensen te vragen om aan te geven wat echt de belangrijkste 
kwesties zijn in de openbare ruimte van hun buurt. Hiervoor moeten in ieder geval de bewoners 
uitgenodigd worden die al eens een actie georganiseerd hebben.  
 
4. Wat valt op in de cijfers van de wijk? 
 
Joris is samen met het sociaal team bezig met het maken van de wijkanalyse voor Colmschate Noord 
en de Vijfhoek. De wijkanalyse moet een beeld geven van de wijk op basis van cijfers en van beleving. 
Hij heeft de wijkteamleden gegevens toegestuurd over de wijk (cijfers uit de ‘Staat van Deventer’) met 
het verzoek daar bijzonderheden uit te halen die een plaats in de wijkanalyse kunnen krijgen. 
 
Wat bijvoorbeeld opvalt, is het onveiligheidsgevoel in de buurt. Dat was in de Vijfhoek in 2011: 4,1 en 
in 2015: 14.0. Opmerkelijk  omdat de cijfers van misdrijven, woninginbraken en geweldsdelicten juist 
een daling laten zien. Aankaarten in themaoverleg veiligheid in april. Verder valt het al bekende hoge 
aantal jongeren en lage aantal ouderen in de wijk op ten opzichte van het Deventer gemiddelde. 
 
5. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 
 
Lesley: 

• Is bezig met zijn buren van plein Wielewaal/Vogelslag om de buurt te verduurzamen 
bijvoorbeeld door afkoppelen regenwaterafvoer. Het is mooi om te zien hoe basaal ontstaan 
contact in de buurt in de loop der jaren kan uitgroeien tot samenwerking op dit soort grotere 
vraagstukken. 

 
6. Afsluiting 
 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2018:  
dinsdag 20 maart 
dinsdag 17 april 
dinsdag 15 mei 
dinsdag 19 juni 
dinsdag 10 juli (vanaf 17.00 uur: fietstocht langs initiatieven) 
dinsdag 11 september 
dinsdag 16 oktober 
dinsdag 20 november 
dinsdag 18 december 
(aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld) 


