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Verslag wijkteambijeenkomst Colmschate-Noord/ De Vijfhoek op 20 april 2021 via beeldbellen  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Jan Schukkink, Elianne 
Sinnebrink, Edwin van der Strate en Jesse Willems  
Sociaal Team, Team Voor Elkaar: Karin Voortman, Marc Kamp 

Afwezig m.k.  Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen  
Contactraadsleden:  allen 

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
1. Opening 
 
Joris heet iedereen welkom.  
 
2. Verslag van de vergadering van 9 maart 2021 
 
Naar aanleiding van:   

• Karin Voortman werkt in totaal 24 uur per week, in plaats van 28 uur, op maandag, dinsdag en 
donderdag.  

• Karin is een keer met Lesley en een keer met Elianne op pad geweest door de wijk. Ze maakt 
met Jesse nog een afspraak hiervoor. 

• Jan vraagt naar een soort onderlegger van het bomenbeleidsplan dat René van Dijk zou 
maken. Joris geeft aan dat hij het antwoord in de meegestuurde nota kan zoeken. Jan is 
benieuwd of daar de bewonersparticipatie in voor komt. Een aantal dingen die het wijkteam 
heeft aangedragen komen er volgens Joris wel in voor. De nota is vastgesteld door het 
college, nog niet door de gemeenteraad. In het Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) 
staat Blauwenoord als 1e buurt voor deze wijk vermeld. Op dat moment kan er echt fysiek iets 
veranderen in de buurt. 

• Op de vraag van Elianne over nestkastjes zal Joris het antwoord van zijn collega mailen. 
Nestkastjes alleen is te beperkt, dit moet je zien in het grotere geheel van biodiversiteit.  

• Joris, Marc en Lesley hebben weer overleg gehad met de afvalwerkgroep Colmschate Noord. 
Het is goed om informatie te krijgen van b.v. Elianne om aan te kunnen geven wat er speelt in 
de wijk door de extra papiercontainer. Met betrekking tot informatievoorziening aan de VVE’s 
is nog een stap te maken voor de bovenwoningen. Marc vult aan dat mensen die geen ruimte 
hebben voor de blauwe container deze kunnen inleveren en het papier naar een 
ondergrondse container kunnen brengen. Er komen gemeentebreed ongeveer 90 
ondergrondse papiercontainers. 

3.  Gesprek over de rollen van het wijkteam en de prioritering die hieraan is gegeven.   
 
De vorige keer is naar voren gekomen dat wijkteamleden meer dingen of andere dingen willen gaan 
doen in hun wijk. Door de wijkteamleden is een cijfer gegeven aan 10 punten die zij het belangrijkste 
vinden. Deze worden doorgenomen. Dit doen ze niet in andere wijken maar één collega wijkmanager 
was wel belangstellend voor deze lijst met rollen.  
Marc vindt het opvallend dat het beeld, waarom wijkteams zijn ontstaan, voor een aantal 
wijkteamleden is gewijzigd. Het bestond uit 2-jaarlijkse rondes waarin initiatieven werden opgehaald, 
daaruit kwam een werkgroep naar voren die een presentatie hielden en vervolgens budget 
aanvroegen en hun plan gingen uitvoeren. Per wijk zijn er wel verschillen. Edwin geeft aan dat hij het 
niet goed heeft ingevuld. Joris stelt voor de werkwijze een keer te vertellen aan de hand van een 
PowerPoint presentatie. Het is goed iets meer te weten over de historie en de werkwijze. In Deventer 
is wijkaanpak al 30 jaar in stand gebleven. Door draagvlak van bewoners, bestuur, politiek en 
organisaties. Jesse en Karin zijn geïnteresseerd in oude verslagen. Joris doet navraag en zal 
proberen deze op de website van WijDeventer te krijgen. In het verleden was er een informatiemap 
over de wijk, hiervoor doet hij navraag bij Susan. Of een overzicht van initiatieven die zijn 
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gerealiseerd, zegt Marc. In het verleden zijn er enkele keren onderzoeken gehouden, dan zag je de 
verschillen van de wijken. Er zijn in de loop der jaren wel verschillende wijzigingen gekomen in de 
werkwijze, zo is er  enkele jaren geleden nog een evaluatie geweest waarbij onder andere vele 
mensen en organisaties zijn geïnterviewd. Daar kwamen een aantal aandachtspunten uit voort met 
betrekking tot onder andere wijkteam, wijkbudgetten en de rol van wijkcontactraadsleden. Lesley 
waarschuwt voor de rol van het sociaal team in de tijd van bezuinigingen, wat gebeurd is afgelopen 
november en december. Elianne vindt in vergelijking met 10 jaar terug het wijkteam op een positieve 
manier grote sprongen heeft gemaakt. Toen kregen we meer dingen opgelegd en had de gemeente 
een grotere vinger in de pap. Lesley geeft ook het voorbeeld aan van het constructieve overleg met de 
drie programmamanagers in december vorig jaar. Joris geeft als voorbeeld het ontstaan van de 
werkgroep groen en afval. Hier drijf je mee op de daadwerkelijke ontwikkelingen van de wijk.  

Het wijkteam kan discussieplatform zijn voor zaken die de wijk betreffen.  
Elianne vindt het mooi als de gemeente bepaalde zaken in het wijkteam inbrengt en vraagt hoe het 
wijkteam hier tegenaan kijkt.  
Joris waarschuwt dat het wijkteam geen wijkraad is, het is geen vertegenwoordiging. Je zit op 
persoonlijk titel in het wijkteam, als zeer betrokken bewoner. Edwin vraagt zich ook af of hij de wijk 
goed genoeg kent om aan de voorkant een mening te geven. Wel een signalerende functie maar geen 
toetsende functie aan het beleid, er zitten wel contactraadsleden bij. We zijn oren en ogen van de wijk 
en zetten dit door naar de gemeente. Joris heeft met de wijkmanagers verschillende teams binnen de 
gemeente geïnformeerd over de wijkanalyse en de speerpunten binnen de wijk. Dit wordt binnen de 
gemeentelijke organisatie breder uitgedragen, daar is zeker belangstelling voor. Lesley is voorstander 
van punt 5 (het wijkteam dat initiatieven faciliteert, in plaats van zelf initiatieven ontplooit). Als 
voorbeeld het vastlopen van de bewoners van het Oostrikpark die vastliepen in het financiële proces. 
Daarin heeft het wijkteam een faciliterende rol gehad in de financiering door de Provincie er bij te 
betrekken. 

Het gesprek over de rollen van het wijkteam zullen we een volgende keer voortzetten 

Joris zal dan eerst een presentatie geven en het dan weer terug laten komen. 

4. Mededelingen, rondvraag, rondje buurten en wijkteamleden 

Jesse: 

• Is benieuwd naar de discussie over de rollen van het wijkteam de volgende keer. 
 

Lesley: 

• Komende zaterdag is een schoonmaakdag in de Vogelwiel.  

• Onder andere 5 perenbomen van de actie van de Ulebelt zullen worden geplant.  
 

Jan: 

• heeft gelezen dat de gemeente Deventer 70.000 bomen in beheer heeft.  

• Wil graag informatie over de veranderingen in de werkwijze van WijDeventer. Dit zal volgende 
keer bij de presentatie terugkomen. 
 

Edwin: 

• Afgelopen dinsdag is een meisje verongelukt op de kruising Oerdijk en de N348. Dit is een 
gevaarlijk kruispunt en Edwin zou graag terugkoppeling hebben van Joris wat er aan gedaan 
wordt.  
 

Elianne: 

• In de zomer gaat zij stoppen als wijkteamlid, met pijn is haar hart. Ze heeft een nieuwe drukke 
baan en een eigen bedrijfje. Ze vindt het wel leuk om betrokken te blijven en zal blijven 
signaleren.  

• Met de kerst was er in de wijk een kerststraat met lichtjes, kerstmannen en sneeuwpoppen. Nu 
stonden met Pasen er allerlei paashazen, lichtjes etc. Was erg leuk. 

 
Karin: 

• Door verandering van de sociale Teams is er nu een Team Toegang WMO en zij valt onder het 
Team Voor Elkaar (was Team Preventie). 

• Binnen de ophaalactie vorig najaar wilde een mevrouw een wandelgroep starten. Hier is vervolg 
aan gegeven en een oproep staat deze week in Deventer Post. 

• Een mevrouw is naar een bijeenkomst van de Ulebelt geweest en start met haar straat “groene 
daken”. Karin mag de contactgegevens van Lesley doorgeven. 
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Marc: 

• Een bewoner start een burgerinitiatief “Wonen in Deventer” o.a. over erf delen. Gevraagd 
worden mensen die hierin geïnteresseerd zijn. De brief komt via Joris per mail naar de 
wijkteamleden. 

• Er zijn foto’s binnengekomen van het pleintje Doornenburg waar ze nu zijn gestart met asfalt 
verwijderen. 

• Voor het Oostrikpark heeft het wijkteam €9.000,- beschikbaar gesteld. Ze hebben van erven 
Witteveen €2.000,- gekregen, de helft van de actie Nationaal Fonds Kinderhulp en ze mogen 
een statiegeldactie bij AH aan het Andriessenplein starten.  

• Voor Marc is dit de laatste wijkteamvergadering. Hij vertrekt naar Zwolle als opbouwwerker. 
Iedereen vindt dit erg jammer want hiermee gaat ook de kennis weg uit het Oostrik. 
Als we fysiek weer bij elkaar mogen komen, zullen we een keer afscheid nemen, misschien 
tijdens de fietstocht. 

5. Sluiting 
 
Joris bedankt iedereen hartelijk voor hun bijdrage. 

 
Vergaderschema 2021, aanvang 19.30 uur  
Dinsdag 1 juni 
Dinsdag 29 juni (fietstocht langs initiatieven) 
Dinsdag 31 augustus 
Dinsdag 5 oktober 
Dinsdag 9 november 
Dinsdag 15 december 


