Schalkhaar

Bij de start van WijDeventer is het vooral van belang om te weten
wat u met WijDeventer kunt doen!
Tijden veranderen en ook de Deventer Wijkaanpak staat niet stil. Wijkaanpak
nieuwe stijl: ‘WijDeventer’ behoudt wat goed werkt en gaat in op ontwikkelingen
die in de maatschappij op ons afkomen. Bewoners gaan steeds meer zelf doen.
Naast zorgen voor de leefomgeving gaat het ook om samen geven om je
buurtgenoten. Er zijn tal van initiatieven in uw buurt die al op deze ontwikkeling
inspelen. Heeft u een idee om het leven voor u en uw buurtgenoten prettiger te
maken? Met deze kaart kunt u dit idee bij ons indienen.

WIJDEVENTER, VOOR EN DOOR BEWONERS
Bij WijDeventer gaan bewoners zelf aan de slag met hun ideeën. Gemeente en instellingen kunnen
het initiatief ondersteunen met deskundigheid en een financiële bijdrage. Bewoners (het wijkteam of
dorpenplatform) beslissen zelf over de verdeling van het wijkbudget. Partners in WijDeventer zijn naast de
bewoners o.a. de gemeente, Raster Groep, (thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nelleke Hage		Liesbeth Willems
Wijkmanager		Opbouwwerker
telefoon

693 974

mobiel

06 304 66 231

mobiel

06 305 42 546

e-mail

p.hage@deventer.nl

e-mail

l.willems@rastergroep.nl

Meldpunt openbare ruimte
Vragen over onderhoud, beheer en veiligheid in
uw buurt? U kunt ze stellen via:
• digitaal:

www.deventer.nl/meldpunt

• telefoonnummer: 14 0570

Schalkhaar

UITNODIGING
Gezocht nieuwe ideeën
• Schalkhaar Helpt Elkaar en het Open Podium (Schalkhaar ontmoet elkaar en
Goed en gezellig oud worden in Schalkhaar);
• De website Schalkhaar.nu (hoe informeren en communiceren we met elkaar?);
• De verenigingendag (verenigingen werken samen);
• Disco van KiXxx voor kinderen en jongeren in de Lindeboom (de jeugd heeft de
toekomst);
Er is veel gebeurd de afgelopen twee jaar in Schalkhaar!
Kijk voor informatie op: www.schalkhaar.nu en let op het promotieteam.

Komen er bij u nieuwe ideeën op? Schrijf ze dan vooral hier op.

Een postzegel is niet nodig

DIT IS MIJN IDEE

WIE KAN MIJ HIERBIJ HELPEN?
WijDeventer
Antwoordnummer 765
Na het indienen van deze kaart, nemen wij contact met u
op over de vervolgstappen.

7400 WB Deventer

Naam
Adres						
Postcode + woonplaats						
Telefoon			E-mail
Dit gedeelte van de kaart kunt u afknippen. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 november 2013, terugsturen.

