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Verslag wijkteamvergadering Colmschate Noord/de Vijfhoek op 29 februari 2019 in het  
Titus Brandsmahuis  
 
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Lesley Jeffrey, Wil Lugtenberg, Elianne Sinnebrink en Edwin 
van der Strate 
Sociaal team: Marc Kamp 
Wijkcontactraadsleden: Tjoek Korenromp (D`66)  
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen 
Belangstellende wijkteamleden: Rogier Weijn en Marc de Haan 

Afwezig m.k. : Wijkteamleden: Rinie Assen en Berdie Klein Geltink 
Wijkcontactraadsleden: Alex Gebhardt (Deventer Nu) en Rob de Geest 
(PvdA), Karst Vaartjes (CDA), Marco Schoemans (GB), Ahmet Kaya (DENK), 
Jan Schuring (D`66)  

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
Gasten  : Anita Buitink en Sharon Overmars 
 
1. Opening 
 
Joris opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er volgt een kort voorstel rondje. 
 
2. Nieuwe aanvragen 
De bedoeling is dat de werkgroepleden hun aanvraag toelichten en de wijkteamleden vragen kunnen 
stellen. De volgende dag krijgt de werkgroep terugkoppeling van de wijkmanager. 
 
Speelvoorziening Citroenvlinder 
Anita Buiting en Sharon Overmars geven toelichting op het plan aan de Citroenvlinder. Het betreft een 
vergeten stukje grond. Het grenst aan een voetbalveldje met een glijbaan en schommels. Het is een 
zitkuil met wildgroei en de berkenbomen in de kuil geven geen zicht op de spelende kinderen. Joris 
heeft gekeken met iemand van het Groenbedrijf. Onder de bewoners is genoeg draagvlak en zij willen 
zelf voor onderhoud zorgen. Lesley vraagt of de bomen geschikt zijn om speeltoestellen van te 
maken. Elianne vraagt namens Berdie of de bewoners zelf helpen met de aanleg. Wanneer hulp nodig 
is, vragen de dames de buurtbewoners, dat komt dan goed. Wil vraagt of er nog meer nodig is. De 
speelplek is niet zo groot, dat zal dus niet nodig zijn. Joris bedankt de dames voor hun toelichting. 
Wanneer zij iets organiseren zoals b.v. Halloween dan kunnen zij de vraag stellen aan de 
opbouwwerker Marc Kamp of de wijkmanager.  
 
3. Verslag van de vergadering van 9 oktober 2018 
Er volgt eerst een uitgebreide voorstelronde.  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   
Naar aanleiding van het verslag: 
- Wil vraagt hoe de werkgroep IJsbaan Theo Boschplein heeft gereageerd op de negatieve beslissing 
over hun aanvraag. Joris geeft aan dat de werkgroep, na uitleg van de argumenten, dit wel begreep. 
  
4. Doornemen van de lopende initiatieven 
De twee lijsten van de initiatieven van De Vijfhoek en Colmschate-Noord worden doorgenomen.  
Joris zal de lijsten opschonen en waar nodig aanvullen. 
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5. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en interactie raadsleden/wijkteamleden 
 
Elianne: 

• In Colmschate Noord is een pilot van het Groenbedrijf, Circulus Berkel (met Cambio en 
Deventer Schoon Familie) en de gemeente over “Wat kan beter in de openbare ruimte van de 
wijk?”  Op 26 november was een goede vervolgbijeenkomst waarbij alle thema’s gezamenlijk 
zijn doorgenomen.  
De 4 thema’s zijn: A. groen onderhoud in de wijk, B. Afval (o.a. hondenpoep), C. Oostrikpark 
in relatie tot het uitlaten van honden en D. de toegankelijkheid van hulpdiensten in het Oostrik. 
Op 26 november is een eerste nuttige inventarisatie op deze thema’s gemaakt.  
Joris zal studenten van Saxion benaderen of zij rond de toegankelijkheid van hulpdiensten 
een rol kunnen spelen. In maart moet daar dan een opdracht voor liggen. Op 19 februari is 
een vervolg bijeenkomst. Elianne zal deze avond leiden en zij zal de bewoners vragen om 
actief mee te denken en te doen. Joris heeft overleg gehad met een collega die contact heeft 
met de hulpdiensten. Hij krijgt een terugkoppeling hiervan. 

• Kan er, bij aanvragen voor subsidie, een foto meegestuurd worden om een beeld van de 
locatie te krijgen?  
 

Marc: 

• Voor de 150e keer is het donderdag diner, waar vrijwilligers koken voor bewoners, geweest. 
 
Joris: 

• Op 7 maart is het Sallands café te Diepenveen van 15.30-21.30uur. Het is een soort markt 
met als thema “Samen verder met je idee”.  

 
6. Besluit over de aanvragen 
 
Speelvoorziening Citroenvlinder 
Rogier stelt voor te kijken bij de concurrent of het daar goedkoper kan. Edwin geeft aan dat Het 
Groenbedrijf een soort huisleverancier is. Zij pakken dit één keer goed aan en de bewoners 
onderhouden dit verder zelf. De wijkwethouder voegt toe dat het beheer en onderhoud van openbare 
ruimte in Deventer allemaal in handen is van Het Groenbedrijf. Hier werken mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Volgens Wil doet het Groenbedrijf het goed en wil ook wel wat extra’s doen, zij 
zijn schappelijk.  
Edwin vraagt de werkgroep te stimuleren samen te werken met Het Groenbedrijf en de 
medebewoners. 
Het wijkteam is akkoord met de aanvraag voor een bedrag van €1.756,30.  
Marc geeft als tip mee iets te organiseren bij de opening, b.v. een barbecue.  
 
8. Afsluiting 
 
Het idee is de volgende keer te vergaderen in het verbindingscentrum de 5 Hoek.  
Joris stelt voor om dan (of een van de volgende keren) Marijn Roze, buurtmaker van de gemeente uit 
te nodigen en afgevaardigden van woningbouwcorporaties en het thema “wonen” te behandelen. 
 
Joris bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Vergaderschema 2019:  
Dinsdag 5 maart 
Dinsdag 9 april 
Dinsdag 14 mei 
Dinsdag 18 juni 
Dinsdag 2 juli (fietstocht) 
Dinsdag 10 september 
Dinsdag 15 oktober 
Dinsdag 19 november 
Dinsdag 10 december 
 (aanvang: 19.30 uur, tenzij anders vermeld) 


