DE HOVEN

Nieuwe poort voor de speeltuin
Op 24 april is een nieuwe
toegangspoort geplaatst
bij de speeltuin van WSV de
Hoven aan de Leliestraat. De
poort is gemaakt en ge
plaatst door leerlingen samen
met een leermeester van
de opleiding Bouwmensen
Deventer. Samen met vrijwil
ligers van WSV de Hoven zijn
de plannen voorbereid en is
de bouwtekening gemaakt.
De poort is gemaakt van een
stevig douglas hout en kan
weer jaren mee.

Werkgroep
Afkoppelen regenwater
Op zaterdag 10 maart heeft de werkgroep met hulp van een
aantal buren een mooie mijlpaal bereikt. Er is ruim 150 m2
dakoppervlak van het ‘Hovenhuus’ afgekoppeld. Regenwater
komt nu niet langer in het riool terecht. Het zal in het ver
volg via een fraaie goot naar de speelwadi afstromen. Later
worden er nog meer speelelementen aan toegevoegd. Het
regenwater komt ten goede aan het grondwater en beperkt
verdroging. De werkgroep is als sinds 2015 actief in de Hoven.
Er zijn ook al een heel aantal woningen afgekoppeld: regen
pijpen werden afgezaagd en door verschillende maatregelen
kan het regenwater nu in de bodem infiltreren.

BINNENSTAD

Werkgroep Lindenplein

Jonge DJ’s laten
van zich horen

“Sinds langere tijd hebben wij, bewoners van het Lindenplein, het gevoel dat het pleintje aan
het verloederen is. Het pleintje is niet meer aantrekkelijk voor buurtbewoners. Het onkruid
groeit er welig en het onderhoud laat te wensen over. De enige gebruikers zijn hangjongeren
die het pleintje gebruiken om te blowen. Dit resulteert in geluidsoverlast en veel zwerfvuil op
het plein. Hetzelfde geldt voor de parkeerplaats aan de Houtzagersgang.” Zo vertelt bewoon
ster en initiatiefneemster Karla Twigt het. “Bij de buurtnieuwjaarsborrel hebben wij als be
woners besloten het heft in eigen handen te nemen en het pleintje en de parkeerplaats weer
aantrekkelijk te maken voor de bewoners en hun kinderen.“ Hoe pak je dit aan? Door samen
alle verbeterpunten te inventariseren en te bekijken wie hier de bewoners mee kan helpen.
Onlangs zijn medewerkers van het Groenbedrijf en van Netters langs geweest. Zij gaan beiden
een offerte uitbrengen. Daarna kan het wijkteam zich buigen over de aanvraag om een
bijdrage uit wijkbudget.

Dat was nog eens een buurtfeest voor alle
bewoners van de Hoven en Steenenkamer!
Op vrijdag 23 maart vond het feest met een
heuse DJ showcase plaats in het Hovenhuus.
Een aantal jongeren van de Hoven heeft in
samenwerking met Raster zes workshops
gevolgd die gegeven werden door DJ Wouter,
ook woonachtig in de buurt. Het kernteam van
WijWorp heeft een bijdrage uit het wijkbudget
verleend voor de workshops op voorwaar
de dat de jongeren iets van wat ze geleerd
hebben, zouden laten horen aan de buurt. En
dat deden ze. Met veel enthousiasme lieten ze
verschillende stijlen muziek horen. De zaal was
mooi aangekleed. Jong en oud genoot van
muziek en ontmoeting.

Opknappen voetbalveld
Wijk- en Speeltuinvereniging ‘De Hoven’
heeft het voetbalveld in de speeltuin stevig
aangepakt door het hele veld op te hogen,
uit te vlakken en opnieuw in te zaaien. Dit
werk is begin mei uitgevoerd door het
Groenbedrijf. Nu mag er twee maanden niet
op gelopen worden om het gras stevig te
laten groeien. Daarna kan er weer lekker
gevoetbald worden.

Werkgroep Bursestraat
(Oude) fietsen staan her en der geparkeerd,
er mag wel wat meer groen in de straat
komen en de drempels van de schuurdeuren
liggen zo’n 15 cm boven maaiveld. Allerlei
punten waar bewoners van de lagere wonin
gen in de straat graag iets aan willen doen. Er
vinden meerdere gesprekken plaats tussen
de initiatiefnemers, medewerkers van DUWO,
Woonbedrijf ieder1, Wonen boven Winkels, de
gemeente en een lid van het sociale team. Een
eenvoudige tekening van de gewenste
situatie van een van de bewoners leidde tot
een ontwerp voor een andere inrichting van
de straat: aan een zijde van de straat ruim
te voor fietsparkeren, daartussen groen èn
nieuwe bestrating waarbij het hoogteverschil
tussen drempels en straat wordt opgeheven.
Voor een toelichting op het ontwerp worden
in juni alle bewoners van de straat uitgeno
digd. Het wijkteam heeft een bijdrage uit
het wijkbudget toegezegd en ook vanuit de
gemeente komt een financiële bijdrage omdat
het hier gaat om groot onderhoud van de
straat. De uitvoering van het plan vindt naar
verwachting na de zomer plaats.

Werkgroep

Achter de Muren Zandpoort

Het is de bewoners al een tijdje een doorn in het oog. De lelijke graffiti die het straatbeeld
ontsiert. Zelf hebben ze al geprobeerd om de graffiti te verwijderen, maar helaas. De ge
spoten verf is hardnekkiger dan gehoopt. En dus trokken ze aan de bel bij WijDeventer. Met
ondersteuning van een lid van het sociaal team hebben ze een plan uitgedacht en wordt er
nu ingezet op samen met pandeigenaren, belanghebbenden en bewoners de straat weer
graffitivrij te krijgen. De voortekenen zijn goed. Tijdens burendag 2018, zo is de doelstelling,
wordt Achter de Muren Zandpoort weer hersteld in haar oorspronkelijke graffiti-vrije staat.

Projecten gemeente

Stationsomgeving en Churchillplein
Het stationsplein en busstation zijn al even
gereed en worden volop gebruikt. Op dit
moment wordt er druk gewerkt aan het
verbeteren van de verkeersdoorstroming
voor de schouwburg. Tegelijkertijd wordt ook
de afwatering van de Brinkgreverweg onder
het spoorviaduct verbeterd. Daarmee wordt
wateroverlast bij zware regenbuien voorko
men. Rond de zomervakantie zijn de meeste
werkzaamheden uitgevoerd. Het aanplanten
van bomen zal in het najaar plaatsvinden.
Daarmee is de stationsomgeving mooier
geworden en geschikt gemaakt voor een
groeiende stroom passanten.

Bibliotheek - Stromarkt
De nieuwbouw van de bibliotheek aan de
Stromarkt is nagenoeg gereed. Daarna gaat
de bibliotheek verhuizen van de Brink naar
de Stromarkt. De planning is dat de biblio
theek haar deuren eind augustus opent
voor het publiek.

Viking Film en Theater - Onder de Linden
Er wordt momenteel druk gebouwd aan
Viking Film en Theater. Een mooi gebouw
aan de IJssel met vier filmzalen, een intieme
theaterzaal, theatercafé en restaurant. Na een
periode van oponthoud krijgen de contouren
van het gebouw nu vorm. Naar aanleiding van
het oponthoud bekijkt de aannemer wat de
nieuwe datum wordt waarop de bouw klaar
is. Enkele maanden later opent de Viking dan
haar deuren voor het publiek.

Stadspoortgarage
De renovatie van de Stadspoortgarage is
4 juni van start gegaan. De garage is met
bouwhekken afgesloten, waarna eerst de
sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. De
werkzaamheden duren volgens planning tot
en met 21 december. De Stadspoortgarage is
al enkele jaren in slechte staat. Als onderdeel
van de renovatie wordt de garage geschilderd
en opgefrist en worden de entrees ver
nieuwd. Ook wordt alle verlichting vervangen
door ledverlichting. De toegang op de begane
grond van de garage wordt afgesloten. Na
afsluiting kunnen alleen bezoekers met een
parkeerkaart of abonnement op de begane
grond parkeren, zoals dat ook het geval is in
de andere delen van de garage.

Fietsparkeren
In de afgelopen maanden zijn er op 18 plek
ken in de stad nieuwe fietsenstallingen ge
plaatst. De bestaande stallingen stonden niet
altijd op een logische plek, ontbraken of zorg
den voor een rommelig beeld. Dat is veran
derd met de nieuwe, onoverdekte stallingen
die goed passen bij de historische binnenstad.
De rekken zijn voorzien van dichtregels van
Johanneke Ter Stege, voormalig Stadsdichter
van Deventer.

Sluiskwartier
Het Sluiskwartier is een bijzondere plek. Dit
gebied tussen de Sluisstraat, Pothoofd en
Wilhelminabrug wordt de komende jaren
vernieuwd. Afgelopen jaren is de weg het
Pothoofd al opgeknapt en heeft DAVO
Stadsbrouwerij en Proeflokaal zich hier ge
vestigd. De eerste stappen zijn gezet. Medio
2017 heeft de gemeenteraad een keuze
gemaakt voor een toekomstscenario voor het
Sluiskwartier. Gekozen is voor het behouden
van enkele beeldbepalende panden aan het
Pothoofd, gecombineerd met nieuwbouw.
Dit scenario ‘Behoud & Nieuwbouw’ is de
basis voor de komende transformatie van het
Sluiskwartier. In combinatie hiermee is ook
gekozen voor het permanent behoud van de
Brinkgarage. Op dit moment wordt gewerkt
aan de uitwerking van de plannen.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
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Sinds 1 februari heb ik de eer om in de wijk Binnenstad/ de Hoven te
mogen werken. En zo voelt het ook echt. Elke dag als ik naar mijn werk
fiets kom ik door het mooiste stukje van Deventer. Maar weet u wat de
wijk echt mooi maakt? Dat zijn de bewoners.
In welke buurt ik ook kom, het zijn de bewoners die het hart en ziel zijn
van de wijk. Het zijn de bewoners die zorgen dat het leefbaar blijft.
En of ze dat doen door om te kijken naar elkaar, naar de straat of de
buurt, dat maakt geen verschil. Iedereen die ik spreek lijkt betrokken
bij zijn of haar omgeving.
In deze WijDeventer krant vindt u een overzicht van diverse initiatieven
die op dit moment gaande zijn in de wijk. Ik hoop dat u net zo enthou
siast bent als ik over deze mooie initiatieven. En mocht u nu denken:
‘ik heb ook een idee!’, neem dan contact met mij op. Ik ga graag met
u in gesprek over hoe we samen handen en voeten kunnen geven aan
uw idee. Hopelijk tot snel en veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Robert Lentelink (lid sociaal team/opbouwwerker)

Sociaal team

stelt zich voor

Heeft u zorg of begeleiding nodig? Heeft u
een vraag over omgaan met geld? Wilt u zich
inzetten voor een ander of heeft u ideeën
over hoe uw buurt prettiger en veiliger
kan worden? Het sociale team denkt graag
met u mee.
De leden van het sociaal team Binnenstad/
de Hoven van links naar rechts: Robert Lentelink,
Rob Achterbosch, Inge Obdeijn en Johan Flierman.
Ze zijn bereikbaar via tel. 14 0570 en mail:
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl.

Fietstocht wijkteam
De leden van het wijkteam fietsten dinsdagavond 15 mei
door de wijk langs verschillende plekken waar bewoners een
idee hebben voor een fijnere en mooiere leefomgeving. In de
Gorsselsestraat, aan het Bellendonkplein en het Lindenplein
vertelden bewoners over hun plannen. In deze krant leest u
hier meer over. De wijkteamleden zijn enthousiast over de
plannen en vonden het heel leuk om de locaties met eigen
ogen te zien en met de initiatiefnemers in gesprek te gaan.
De plannen kunnen verder worden uitgewerkt. Bewoners
worden hierin ondersteund door leden van het sociaal team
en de wijkmanager. Bedrijven als Cambio, het Groenbedrijf en
Netters worden om advies gevraagd en, indien nodig, betrok
ken bij de uitvoering van de plannen.

RAAMBUURT
Doorgangen opgefleurd met groen
Bewoners vonden de doorgangen tussen
de Hallenstraat en de Maalderijstraat maar
grauw. Je ziet veel schuttingen en grijze
straatstenen. Ze bedachten een plan om
de doorgangen te voorzien van groen. Eind
2017 werden er houten bakken geplaatst
door Cambio. Een dag later heeft een aantal
bewoners, waaronder Toke Jutten, planten in
de bakken gezet. Toke: “Op advies van onze
plantenleverancier hebben we Portugese
laurier, een glansmispel Red Robin en een
hortensia Schapenkop geplaatst. De eerste
twee zijn groenblijvers. De laatste is ook in

de winter leuk om naar te kijken vanwege de
grote bloemen. De zondag erna hebben we
de buurtbewoners uitgenodigd voor een kop
koffie met iets lekkers. Wij gaan de verzorging
van de planten zelf op ons nemen.”

Schoonmaken en daarna…
pannenkoeken eten!
Op zaterdag 14 april gaven kinderen en hun ouders de speel
tuin aan de Werfstraat een grote schoonmaakbeurt. Het ging
om ‘ouderwets’ soppen, dweilen en boenen. De tafelten
nistafel en alle speeltoestellen werden flink onder handen
genomen. Zwerfafval werd opgeruimd. De ‘Deventer Schoon
Familie’ (DSF) leverde hiervoor materialen. De kinderen ontvin
gen een vaantje van de DSF, waar ze heel trots op zijn. Aan het
einde van de middag werden de kinderen en ook de ouders
verwend met overheerlijke pannenkoeken. Het plan is om deze
schoonmaakactie volgend voorjaar weer te doen.

Meer zeggenschap in de buurten

Fietstochten

De buurten Raambuurt (WijRaambuurt) en de
Hoven (WijWorp) hebben meegedaan aan de
pilot ‘Meer zeggenschap in de binnenstads
buurten en de Hoven’. De buurten doorliepen
zelfstandig het traject van bewoners atten
deren op de mogelijkheden van WijDeventer,
het ophalen van ideeën, de ondersteuning van
de indieners van een idee en besluiten over
aanvragen uit het wijkbudget voor hun eigen
buurt. In beide buurten zijn werkgroepen aan
de slag gegaan met het uitwerken van ideeën.
De pilot is in beide buurten geëvalueerd met
de kernteamleden. Er is tevredenheid over
deze nieuwe manier van werken. De betrok
kenheid van de kernteamleden bij de ideeën
uit hun buurt is groot. Er zijn ook verbeter
punten. De kernteams van WijRaambuurt en

Ook dit jaar organiseert de Raambuurt fiets
tochten. Genieten van natuur, frisse lucht,
een gezellig gesprek en niet te vergeten, de
benodigde beweging. Inmiddels hebben de
eerste fietstochten plaatsgevonden. U bent
van harte welkom om ook een keer mee te
fietsen!

Wijworp blijven zich voorlopig op dezelfde
manier inzetten. Belangenvereniging Polstraat
e.o. heeft ook interesse in de pilot en bekijkt
eerst wie er deel wil nemen aan een nog te
vormen kernteam.

KNUTTELDORP/ POTHOOFD

Hoe u kunt deelnemen?
Inschrijven: vanaf 18.30u
Vertrek: 19.00u
Kosten (inclusief koffie): leden €2,-,
niet-leden €3,Vertrek: vanaf buurthuis Raambuurt,
Werfstraat 1

Deelname voor gewone fietsen en e-bikes.
De snelheid is circa 17 km/u, de afstand circa
25 km. Voor informatie kunt u terecht bij
Wim Steegink, 06-49930766. De volgende
fietstochten vinden plaats op dinsdagavond
26 juni, 10 juli, 28 augustus, 11 september,
25 september en op zondag 7 oktober.

Werkgroep
Bellendonkplein

Officiële opening
‘Wijk 16 Uw buurtstation’
Op zaterdag 20 januari opende wethouder Jan Jaap Kolkman officieel de deuren van ‘Wijk
16 Uw buurtstation’ aan de Zutphenselaan. De dagactiviteitenvoorziening voor senioren uit
Knutteldorp en omliggende buurten is in september 2017 van start gegaan en vindt plaats in
het gebouw van buurt- en speeltuinvereniging ‘Wijk 16’. De wethouder had lovende woorden
voor dit initiatief waar het bestuur en vrijwilligers van ‘Wijk 16’ zich enorm voor hebben ingezet.
Een hele uitdaging voor de vereniging. Het bestuur werkt samen met zorgorganisatie Beter
Thuis Wonen die deelnemers van de dagactiviteiten begeleidt. De activiteiten zijn bedoeld voor
bewoners die het fijn vinden om een of twee dagen in de week met andere bewoners uit de
wijk door te brengen en/of mee te doen aan activiteiten. De dagactiviteiten vinden plaats op
dinsdag en donderdag. Als u gebruik wilt maken van de dagactiviteiten kunt u contact opnemen
met ‘Wijk 16’, tel. 0570 624464 of e-mail: wijk16@home.nl. Ook kunt u contact opnemen met
het sociaal team Binnenstad/ de Hoven.

Bewegen
Houdt u van bewegen, maar sluit u zich liever
niet aan bij een sportvereniging? Of zoekt u
uitdaging en ontspannende competitie? Dan
zijn de tafeltennisactiviteiten wellicht iets
voor u. Op een laagdrempelige manier kunt
u kennis maken met tafeltennis. Er worden
wedstrijden onderling gespeeld, maar niet in
competitieverband. Bewegen en plezier staan
voorop. Elke dinsdagmiddag bent u van 14.00
tot 16.00 uur welkom in het gebouw van
buurt- en speeltuinvereniging ‘Wijk 16’.
Of wandelt u liever? Ook dan bent u hier op de
juiste plek. Drie keer per week wordt er samen
gewandeld. De routes liggen altijd tussen de
3 en 7 kilometer. Er wordt rekening gehou
den met langzame en snellere wandelaars.
De vrijwilligers kennen de mooiste routes, u

leert nieuwe mensen kennen en wandelen is
natuurlijk gezond.
Elke zondag en dinsdag om 9.30 uur en op
donderdag om 13.30 uur verzamelen wan
delaars zich bij ‘Wijk 16’. Na afloop wordt er
samen koffie gedronken. De kosten hiervoor
bedragen €1,- per keer.
Heeft u behoefte aan andere sporten? Wilt
u hier zelf iets voor opzetten? Of wilt u meer
informatie over bovenstaande sporten,
neem dan contact op met het sociaal team
Binnenstad/de Hoven.

Bewoners van het plein willen graag een ont
moetingsplek op het plein. Een plek vrijmaken
voor een stevige tafel en banken waar ze sa
men een kopje koffie of thee kunnen drinken.
In de schaduw, want het kan flink warm wor
den op het plein. Daarnaast hebben bewoners
wensen voor het groen onder de bomen. De
begroeiing kan een goede snoeibeurt gebrui
ken. Daarna kunnen bewoners een deel van
het onderhoud van het groen gemakkelijker
zelf uitvoeren. Misschien dat er ook wat
bloeiende struiken her en der in de groen
strook geplant worden. Na de snoeibeurt
kan zwerfafval dat tussen de struiken ligt,
verwijderd worden. De werkzaamheden die
hiervoor nodig zijn kunnen bewoners samen
met het Groenbedrijf en Cambio uitvoeren.

Als het plan verder uitgewerkt en met de
buurt besproken is, neemt het wijkteam er
een besluit over.

Werkgroep Gorsselsestraat
Stichting Tevreden heeft de speelplek in de groenstrook aan de Gorsselsestraat in beheer.
Bij een inventarisatie in de buurt blijkt dat er geen bewoners zijn die zich kunnen of willen
inzetten om de speelplek te behouden. De speeltoestellen zijn inmiddels verwijderd. Normaal
gesproken wordt zo’n open plek ingezaaid of betegeld. Omwonenden hebben aangeven dat de
plek nu als ‘hangplek’ wordt gebruikt. Ze ervaren daar overlast van. Hun wens is om de voor
malige speelplek te voorzien van bodembedekkende en gevarieerde beplanting. Ook willen ze
graag het monument opknappen. Onlangs was er een ‘meeting’ in de straat om met bewoners
een gedetailleerd plan te maken voor de groenstrook. Ook wordt geïnventariseerd wie wat in
het onderhoud of het afvalvrij houden van de groenstrook kan doen. Als het plan compleet is,
zullen een aantal bewoners het voorleggen aan het wijkteam.

App meldpunt openbare ruimte
Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal het niet?
Of is uw omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden aan het Meldpunt
Openbare Ruimte van de gemeente en zo helpen Deventer schoon, heel en
veilig te houden. Dat kan via website www.deventer.nl/meldpunt, telefoon
nummer 14 0570 of de Deventer App.
Gemeente Deventer heeft een gratis app waarmee u gemakkelijk een melding maakt. U down
loadt deze gratis op uw smartphone in Google Play (Android) en de App Store (Apple). Zoek op
‘Gemeente Deventer’. De app met het blauwe logo is de officiële app van de gemeente.

Wijkmanager
Esther Lagendijk
693185
e.lagendijk@deventer.nl

Senior toezichthouder
gemeente Deventer
Daniël Ruiter, 140570
d.ruiter@deventer.nl

Sociaal Team Binnenstad/de Hoven
Rob Achterbosch, Johan Flierman,
Robert Lentelink en Inge Obdeijn
140570
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl
Wijkagent binnenstad en de Hoven
Herman Stegeman,0900-8844
Spreekuur op donderdag in de even weken
van 14.30-15.30 uur in het Hovenhuus
Kinderwerker
Anne-Fleur Nijhuis
06-23611677
af.nijhuis@rastergroep.nl
Wijkagent Raambuurt
Knutteldorp en Havenkwartier
Laura Moed
0900-8844
Jongerenwerker
Chris Helsloot
06 34895336
c.helsloot@rastergroep.nl
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