Beestenmarkt

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,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer App.

App

Gemeente Deventer heeft een gratis app waarmee u gemakkelijk een melding maakt. U
downloadt 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
(tijdelijk)
Judith Büter
06 22006730
j.buter@deventer.nl

feestelijk geopend
Op 28 april was het dan eindelijk zover: de
vernieuwde Beestenmarkt werd feestelijk
geopend. Bewoners Cees Doornebosch, Otto
Cazemier, Hennie Meutstege en Theo Sikkema
zijn er lang mee bezig geweest, maar nu zijn
dan toch de koeien terug op de Beestenmarkt.
Verder zijn de sportveldjes verlegd en is er een
watertappunt geplaatst. Nu is het nog wachten op de verlichting. Al met al een prachtig
resultaat met veel dank aan de heren!

vóór, dóór en mét bewoners.

LOCATIE

ACTIVITEIT

DAG

TIJD

Enkhuis

Inloop (vragen over zorg en welzijn)

Dagelijks

09.00-12.00

Maandag

13.00-16.00

Beste bewoner,

Dinsdag en vrijdag

10.00-11.00

Het is zomer in Voorstad. Verschillende straten hebben een aanvraag
gedaan bij WijDeventer voor een financiële bijdrage aan een buurtfeest
of straatspeeldag. Een leuke manier om de buren beter te leren
kennen! Ook zijn op verschillende plekken in de wijk bewoners samen
aan de slag om groenstroken opnieuw in te richten, verkeerssituaties te
verbeteren en de straat onkruidvrij te houden. Kijk voor een overzicht
van initiatieven eens op de kaart in deze wijkkrant. Geïnspireerd
geraakt? En wil je ook aan de slag in jouw straat of buurt? Trommel je
buurtbewoners op en kijk op wij.deventer.nl voor de mogelijkheden
voor ondersteuning.

Werkluststraat 110 Ontmoeting Turkse dames
(Nederlands gesproken)
Inloop (wijkagent en handhaving)

Taalles (vluchtelingen; sept-juli, geen kosten) Dinsdag

10.00a-12.00

Warm eten (soep € 2,-, warme maaltijd € 4,-)

Donderdag (om de wk)

12.30-13.45

Ontmoeting Turkse dames

Woensdag

09.00-12.00

Kinderactiviteiten (<12 jaar; € 1/kind)

Woensdag

14.00- 16.30

Grip op je Knip (vragen over financiën)

Vrijdag

10.00-11.00

Ontmoeting Turkse dames

Vrijdag

09.00-12.00

Dinsdag

10.00-12.00

Gespreksgroep Turkse dames

Dinsdag

13.00-14.00

Bingo met geldprijzen (>16 jaar)

Dinsdag

20.00-22.00

Inloop (vragen over zorg en welzijn)

Woensdag

10.00-11.00

Koffieochtend (Herberg van Ars)

Woensdag

10.00-12.00

Ruilen kinderkleding

Woensdag

10.00-12.00

Jeugdactiviteiten

Woensdag

14.30-16.30

Film (Herberg van Ars)

1e woensdag vd mnd

20.00-22.00

Stijldansen (olv deskundigen)

Woensdag

19.30.22.00

Yoga

Donderdag

09.30-10.30

Ruilen kinderkleding

Donderdag

10.00-12.00

Bingo

Donderdag

13.30-16.00

Wandelen (Herberg van Ars)

Donderdag (even weken) 14.00-16.00

Handwerken (Herberg van Ars)

Donderdag

14.00-16.00

Yoga

Donderdag

19.30-20.30

Herbergviering (Herberg van Ars)

Zaterdag; 1e + 3e vd mnd 16.30-19.00

(Nederlands gesproken)

(Nederlands gesproken)

Wijkagent Voorstad-Oost
en de Bekkumer
Peter Rutgers
0800 8844

Wijkmanager
Merel Arink
		
Kinderwerker
06 51584631
Loes Groot Lipman
m.arink@deventer.nl
06 30888518
l.grootlipman@rastergroep.nl
Wijkagent Rode Dorp, Driebergen,
Oudegoedstraat e.o.
Linda Alberts, 0900 8844
linda.alberts@politie.nl
Spreekuur: dinsdag van 10 tot 11 uur
in het Enkhuis

VOORSTAD

Tekst Judith Büter | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 5.000

Spreekuren

sociaal team

Heeft u een vraag of idee, wilt u advies
of zoekt u een luisterend oor? Neem dan
contact op met het sociaal team. U kunt
bellen naar 14 0570 of mailen:
voorstad@socialeteamsdeventer.nl. In
Voorstad houdt het sociaal team de
volgende spreekuren:
In het Enkhuis:
• iedere dinsdag met wijkagent en
toezichthouders van 10.00 – 11.00 uur
• iedere vrijdag voor formulieren van
10.00 – 11.00 uur
• iedere vrijdag van 9.00 – 11.30 uur
algemene inloop en Grip op de Knip
Bij Speelhoek De Driehoek:
• iedere woensdag van 10.00 – 13.00 uur
Loop gerust even binnen!

Averlostraat
maakt eigen
ontmoetingsplek

Bewoners van de Averlostraat willen graag
een stuk groen in hun straat inrichten als een
ontmoetingsplek. De plek komt vooral op
grond van KPN en bewoners gebruiken een
stukje openbaar groen van de gemeente. De
groep heeft een gebruiksovereenkomst met
KPN afgesloten om de plek in eigen beheer te
onderhouden. Het weghalen van alle struiken
en een aantal bomen, blijkt in de praktijk best
een lastige klus te zijn. Bewoners wachten
momenteel de benodigde vergunningen en de
periode van kappen van bomen af. Daarna kan
het grasveldje worden aangelegd met daarop
picknickbanken. Ook komt er een afscheiding
met het overige groen in de straat.

Prachtig boomtuintje
Thom Thomassenstraat
Aan de Thom Thomassenstraat hebben bewoners zelf een boomtuintje aangelegd. Met het
groeizame weer van de afgelopen tijd staan
de planten nu vast prachtig in bloei!

Speeltuin 3-Hoek

Ruilen kinderkleding

Rielerweg 110

(lidmaatschap €17/gezin/jaar)

Kerkdienst (St. Kerkgenootschap Godsakkers) Zondag

10.00-13.00

Villa Voorstad

Kaart- en spelletjesmiddag

Dinsdag

13.30-16.00

Bierstraat 52

Warm eten (€ 2,-; welkom@villavoorstad.nl)

Donderdag

12.15-13.30

Breien “Voorstad Verbindt”

Donderdag

19.30-21.30

Nederlands leren (Taal- en Digipunt)

Vrijdag

10.00-12.00

Computerbasisvaardigheden (idem)

Vrijdag

10.00-12.00

Financefit

Vrijdag

Op afspraak

Dagbesteding

In overleg

Begeleiding bij administratie

Op aanvraag

Speeltuin

Jokeren/Klaverjassen

Maandag

19.00-21.00

KinderVreugd

Creatief en Spel

Woensdag

14.00-15.30

Smyrnastraat 1

BSV Sport en Spel (4 t/m 12 jaar)

Vrijdag

14.30-15.30

De Paladijn

Knutselen (groep 3-4)

Dinsdag

14.00-15.00

Smyrnastraat 1-b

Meidenkamer (12+)

Dinsdag

15.15-17.15

Meidengroep (groep 5-8)

Woensdag

14.00-15.30

De Uithoek

Koersbal

Dinsdag

13.30

Ramelestraat 2

Jokeren

Donderdag (om de wk)

20.00
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In deze wijkkrant lees je onder andere over de Doedagen in de
Bierstraat, de activiteiten in Buurttuin KV en de Presentdag van Rentree
aan het Van Loghemplein. Ook maak je kennis met wijkteamlid Hennie
Meutstege en zie je een overzicht van vaste activiteiten in de wijk. Ik
wens je veel leesplezier en een hele mooie zomer!
Judith Büter, tijdelijk wijkmanager

(info@villavoorstad.nl)

(foto: Auke Pluim)

Kinderwerker
Jaidi Muskee
06-53584978
j.muskee@rastergroep.nl
Wijkagent Voorstad-Centrum
Luciël Scholten
0900 8844
luciel.scholten@politie.nl 		 Jongerenwerker
@wa_deventer
Joram Westerink
06-81808977,
j.westerink@rastergroep.nl
Senior toezichthouder
Daniël Ruiter
14 0570
Sociaal team Voorstad
d.ruiter@deventer.nl
14 0570
voorstad@socialeteamsdeventer.nl

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

WijDeventer,

ACTIVITEITEN IN VOORSTAD

Rentree aan
de slag aan
Van Loghemplein
Op 15 mei was er een Presentdag van
Rentree. Medewerkers van Rentree hebben
zich deze middag ingezet voor de omgeving
van Loghemplein en Van Suchtelenstraat.
Bewoners zijn na deze middag uitgenodigd
om zelf verder aan de slag te gaan met de
inrichting van de speelplek en de groenstrook.
Rentree, dank jullie wel voor jullie inzet!

Overzichtskaart initiatieven in de wijk

Samen eten
met KoCo
Jammie! Kipshoarma, gebakken aardappeltjes,
frisse salade en een lekker toetje na! Iedere
donderdag eten bewoners om 12.00 uur
samen in het Enkhuis. En iedere week schuiven
er meer mensen aan. Sinds kort wordt er eerst
een uurtje bewogen. Ook mee bewegen en
mee-eten? Meld je op donderdag om
11.00 uur in het Enkhuis!

GROEN, SPELEN, VERKEER

ALGEMEEN
1

Werkgroep spooroverlast

Tuinstraatje

8

Vervangen bomen

Ramelestraat

31

Extra uren kinderwerk

Wijkbreed

2

Extra investering Burgersdijk

Burgersdijkstraat

9

Afbakening stoep tegen parkeren

Ramelestraat

32

BuurtTuin Kindervreugd

Smyrnastraat

3

Gekke Henkies

Wijkbreed

10

Groenstrook inrichten

Averlostraat

33

Molentuin

Molenbelt

4

Bijdehandjes

Wijkbreed

11

Vernieuwen Beestenmarkt

Beestenmarkt (plein)

34

Kindervakantiekamp

Wijkbreed

5

Voorstad Verbindt

Wijkbreed

12

Verbeteren kruispunt

Kruispunt Boxbergerweg-Middelweg-Schurenstraat

35

Ontmoetingsplek jeugd

Tegenover Smyrnastraat

6

Gezond ouder worden op de Bekkumer

Ramelestraat

13

Plaatsen van bloembakken

Boxbergerweg

7

Communicatiekasten

Wijkbreed

14

Wie groen doet

Wijkbreed

15

Aanpak speelplek, groen, krappe bocht

Hoek Van Loghemplein/Van Suchtelenstraat

16

Vergroten veiligheid op straat

Hoek Kolkweg/Middenrij

17

Opknappen/vervangen iglo

Nieuwe Rij

18

Opknappen speelplek

1e Kruisstraat, 2e Kruisstraat

19

Opknappen groen

Loomanstraat

36

Bijeenkomsten Turkse damesgroep

Rielerweg (De Driehoek)

20

Doe-dagen, groenonderhoud

Bierstraat

37

Burendag Wijkraad

Ramelestraat

21

Bloembakken

Nieuwe Rij

38

KoCo (samen bewegen en koken)

Werkluststraat

22

Opknappen boomtuintjes

Tjoenerstraat

39

Spelletjesmiddag ouderen

Het Bijltje

23

Boomtuin opknappen

Halverwege Vetkampstraat

40

Darttoernooi

Bierstraat

24

Plaatsen bloembakken

2e Vetkampdwarsstraat

41

Buurteettafel

Fesevurstraat

25

Onkruid verwijderen Rielerkolk

Barinkstraat

42

Straatbarbecue

Landstraat

26

Recreatie Rielerkolk

Rielerkolk

43

Buurtfeest

Tjoenerstraat

27

Afvalvrije Ooievaarstraat

Kruising Ooievaarstraat/Enkstraat

44

Straatspeeldag

President Steynstraat

28

Picknicktafels in groenstrook

Tegenover Klinkenbeltsweg

45

Boodschappenfietsen

Bierstraat

29

Opnamestudio

Bleekstraat

46

Tuinverkoop

Sanatoriumdwarsstraat

30

Groener schoolplein

Bierstraat

47

Buurtfeest

Oudegoedstraat

Maak kennis met

Buurttuin KV begint
weer te bruisen
Het afgelopen jaar hebben er verschillende
(succesvolle) activiteiten plaats gevonden in
Buurttuin KV. De grote activiteiten zoals de
sinterklaasbingo, kerstbakjes maken, bingo,
disco en de paasknutselmiddag werden allemaal erg goed bezocht. Een aantal buurtbewoners heeft de handen ineen geslagen
en organiseert vanaf nu iedere maand een
bingo of disco voor de kinderen. De buurttuin begint weer te bruisen! Naast deze
activiteiten is de speelotheek (het speelhoekje) ook meerdere middagen open en op
vrijdagmiddag (vanaf 14.00 uur) doet Ronald

Mulder sport- en spelactiviteiten met de
kinderen. Kom dus vooral eens langs. Volg
de facebookpagina Buurttuin KV en blijf op
de hoogte van alle activiteiten!

De Bierstraat doet!
In de Bierstraat en omgeving organiseert een groep bewoners 10 keer per
jaar een doedag. Eens in de maand op
zaterdag gaan ze samen aan de slag in
hun buurt. Boomspiegels en perkjes
worden geschoffeld, er worden -met
een bijdrage uit het wijkbudget- nieuwe
plantjes geplant, onkruid wordt verwijderd en natuurlijk wordt er samen
uitgerust en bijgepraat onder het genot
van een kop koffie en wat lekkers. Op
een gezellige manier werken ze samen
aan een mooie buurt!

wijkteamlid Hennie Meutstege

Elke wijk in Deventer
heeft een wijkteam.
Dit team bestaat uit
bewoners die een
aantal keren per jaar
bij elkaar komen om
met elkaar te praten
over de ontwikkelingen in de wijk. Ze
geven signalen uit de
buurt door, ondersteunen en enthousiasmeren taakgroepen en adviseren de wijkmanager over de verdeling van het wijkbudget.
Hennie Meutstege is lid van het wijkteam in
Voorstad.
Waarom ben je lid van het wijkteam
geworden?
Ik ben vorig jaar gevraagd, omdat ik een
van de trekkers ben van het plan om de
Beestenmarkt op te knappen. Met dat plan
ben ik gestart, omdat ik mij betrokken voel
bij de omgeving, de wijk en de stad. En mijn
motto is: wil je de omgeving mooier krijgen,
dan moet je niet alleen praten, maar vooral
ook wat doen.
Wat doet een wijkteamlid?
Het wijkteam is vooral een extra oog voor de
diverse instanties. Maar ook signaleren we
zaken die niet goed gaan en geven we die
eventueel aan de instanties door. Eens in de 6
weken woon ik de vergadering met het wijkteam bij. Hier praten we over activiteiten die
in de buurt spelen. Maar ook luisteren we naar

bewonersgroepen die leuke ideeën hebben
en daarvoor een zakcentje vragen. Er zijn veel
mooie initiatieven in onze prachtige wijk.
Wat brengt het jou om wijkteamlid te zijn?
Nu ik iets meer bekend ben, word ik vaker
aangesproken over dingen in de wijk. Of
ik krijg een pluim voor wat we al met de
Beestenmarkt hebben bereikt. Daardoor spreken mensen je aan en komen er ook andere
projecten in de wijk aan de orde. Door al deze
dingen leer ik steeds meer mensen in de wijk
en daarbuiten kennen. En dat is misschien wel
de prettigste bijkomstigheid.
Waarom zou je andere wijkbewoners willen
uitnodigen wijkteamlid te worden?
Ik denk dat je als wijkteamlid een heel andere
blik op de wijk krijgt. Ook hoeveel energie
het kost voor instanties om een wijk telkens
maar weer een beetje mooier te krijgen. Ook
leer je de diverse bewonersgroepen kennen
en kom je erachter dat we niet zo veel verschillen van elkaar. Wel zou ik meer diversiteit
in het wijkteam willen zien. Nu bestaat het
vooral uit mensen van Nederlandse komaf.
Ook zou ik graag een wijkteam willen zien, dat
alleen bestaat uit jongeren (13 tot 18 jaar).
Voor die groep wordt in mijn ogen te weinig
georganiseerd
Al met al is het gewoon heel tof om in het
wijkteam te zitten, met alleen maar gedreven
en gezellige mensen. En je mag ook nog elke 6
weken een drankje doen met een wethouder
of raadslid!

JEUGD

ONTMOETEN / SOCIAAL
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