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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 11 september 2018 in het  
Titus Brandsmahuis  
 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Berdie Klein Geltink, Wil 
Lugtenberg en Edwin van der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp 
Wijkcontactraadsleden: Alex Gebhardt (Deventer Nu) en Rob de Geest 
(PvdA) 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Elianne Sinnebrink   
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Wijkcontactraadsleden: Tjoek Korenromp, Marco Schoemans, Karst 
Vaartjes    

Verslaglegging : Susan Velterop 
Gasten  : Harald Langejans (agendapunt 3) 
   Koos Boertjen (agendapunt 3) 
   Titia Lambooij (agendapunt 3) 
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
2. Nieuwe aanvragen 
 
Bijenweide Caspar Philipsstraat 
 
Toelichting Harald Langejans: Het grasveld bij de Caspar Philipssstraat en de Philip van Praagstraat 
wordt al een aantal jaren weinig gemaaid en ziet er inmiddels verwaarloosd uit. Daarom kwamen 
Harald en Gerde Hartmans (niet aanwezig) op het idee om het grasveld in te zaaien met een wilde 
bloemenmengsel. Voordeel: bijen kunnen meer voedsel vinden, het veld ziet er weer mooi uit en de 
beheerskosten zijn laag. Het Groenbedrijf heeft hier een offerte voor gemaakt: het onderwerken 
bestaande zode, frezen en leveren bijenmengsel, zaaien door bewoners samen met Groenbedrijf, 
handmatig: € 1.816,00, excl. BTW. Hij weet nog niet wat de overige buurtbewoners van dit idee 
vinden, want hij wilde eerst de subsidiemogelijkheden nagaan.  
 
Het wijkteam vindt het idee leuk en is ook bereid subsidie te verstrekken mits er draagvlak is in de 
buurt. Joris heeft onlangs een foto van een leuk bordje gezien (bloemen niet plukken, is voor bijen). 
Hij zal de foto opzoeken en rondsturen. 
 
Harald zegt toe dat hij zijn idee gaat bespreken met de omwonenden. 
 
Sedumdaken Vogelwiel 
 
Toelichting Koos Boertjen: De werkgroep Vogelslag/Wielewaal is bezig met het verduurzamen van 
woningen en woonomgeving. Een belangrijk onderdeel daarvan is sedum op platte daken. Sedum 
heeft een soort sponswerking. Het kan tegen heel droog maar ook tegen heel nat. Het is een van de 
maatregelen om de effecten van stortbuien in de toekomst te verminderen. De werkgroep heeft 
samenwerking gezocht met de Ulebelt. Sedum op platte daken kost € 40,00/m2. Het waterschap heeft 
een subsidie toegezegd van € 20,00/m2 en de bewoners dragen zelf 5 euro per m2 bij. Totaal van de 
aanvraag is: € 6.000,00. 
 
Verfraaiing Vogelwiel 
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Toelichting Titia Lambooij: Het wijkteam heeft op 19 juni een deel van de aanvraag toegekend (750 
euro voor bloembollen en rasters met klimplanten). Voor de resterende onderdelen zouden de 
initiatiefnemers onderzoeken of er meer duurzame oplossingen zijn. Dat hebben zij inmiddels gedaan. 
Met Torsten Kooistra (gemeente) heeft overleg plaatsgevonden over de groenstrook. Resultaat: als je 
de meidoornstruiken eruit haalt, zakt de grond en zijn betonnen randen niet nodig. Verder heeft nog 
overleg plaatsgevonden met Sijtze van der Schaaf (gemeente) en Edwin Schut (Groenbedrijf). Beiden 
hebben goede tips gegeven. 
 
De oorspronkelijke begroting verfraaiing Vogelwiel was: 
 
Planten groenstrook    € 250,00 
Betonranden en –tegels plantenbak  € 650,00 
Bloembollenen mest Vogelslag en Wielewaal € 400,00 * 
Klimplanten en rasters schuren   € 350,00 * 
 
Totaal      €        1.650,00 
 
Omdat enerzijds iets te optimistisch was begroot en anderzijds de betonranden vervallen, is de 
begroting nu als volgt: 
 
Planten groenstrook    € 250,00 
Rasters schuren en weghalen en afvoeren 
  struiken door Groenbedrijf   € 650,00 
Bloembollenen mest Vogelslag en Wielewaal € 400,00 * 
Klimplanten     € 350,00 * 
 
Totaal      €        1.650,00 
 
*toegekend in de vergadering van 19 juni. 
 
Op burendag gaan de bewoners hiermee aan de slag. 
 
Het wijkteam is akkoord en verleent de resterende € 900,00 subsidie. 
 
3. Verslag van de vergadering van 19 juni 2018 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag 

• In 5 buurten (waaronder het Oostrik) wordt extra opbouwwerk ingezet. Op 1 september is 
Marijn Roze begonnen als opbouwwerker voor 8 uur per week voor 1,5 jaar. 

• Brief naar Raad over snelheid op N348; gaat met name over de doorstroming van het verkeer. 
Het staat regelmatig vast waardoor het ziekenhuis ook niet goed bereikbaar is. 

• Instellen aanmoedigingsprijs; Joris heeft de speldjes gevonden met tekst: WijDeventer - de 
groene opsteker. Joris plaatst het eventueel instellen van een aanmoedigingsprijs op de 
agenda voor de eerstvolgende vergadering  

  
4. Doornemen van de lopende initiatieven 
 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
5. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 
 
Wil: 

• Prullenbakken; het valt Wil op dat de prullenbakken overvol zijn en eigenlijk vaker geleegd 
moeten worden. Binnenkort wordt er een avond georganiseerd over de vier thema’s. Een van 
de thema’s afval in de wijk, waaronder dit heel goed kan passen. 
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Alex: 

• Hondenlosloopgebied bij ‘landje van niets’; er zijn te veel openingen in het hekwerk rondom 
het losloopgebied en hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties met name richting het fietspad. 
Joris antwoordt hierop dat dit bekend is en ook wordt meegenomen in de plannen vanuit de 
Vijfde Hoek voor aanpassing van dit stukje. 

Rinie: 

• Is nieuwsgierig naar successen in andere wijken met name om te kijken of het ook iets voor 
deze wijk is. Joris verwijst hiervoor naar de kranten van andere wijken. Deze staan op de 
website www.wijdeventer.nl. 

 
Joris: 

• Op 15 september start de Nationale Sportweek. 

• Het Oogstfeest bij de Ulebelt is op zondag 16 september. 

• Burendag is dit jaar op zaterdag 22 september. 

• Op dinsdag 18 september brengen de wijkteamleden een bezoek aan de aardewoningen in 
Olst. De raadsleden hebben op die avond andere verplichtingen. 

 
6. Besluit over de aanvragen 
 
Sedumdaken Vogelwiel 
Het wijkteam besluit om de € 6.000,00 subsidie te verlenen onder de volgende voorwaarde. Er worden 
drie verschillende vormen van sedumdaken aangelegd en uitgetest (een soort proeftuin). Dit zal iets 
goedkoper worden, maar het resterende bedrag kan gebruikt worden voor herstel als het niet goed 
aanslaat.  
Joris gaat in overleg met Torsten Kooistra over subsidiemogelijkheden door de gemeente voor groene 
daken.  
Het wijkteam stuurt een brief naar de Raad (wij hebben een aanvraag gekregen en vinden dat de 
politiek daar een uitspraak over moet doen). Lesley maakt een voorzet.  
 
7. Afsluiting 
 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2018:  
dinsdag 16 oktober 
dinsdag 20 november 
dinsdag 18 december 
(aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld) 
 


