Een idee?

De Strijd tegen de
Japanse Duizendknoop

Ga ermee aan de slag!
Heb je al een tijdje een idee voor je straat om het er leuker,
gezelliger of mooier te maken? Misschien weet je niet precies
hoe en wil je daar wat tips voor hebben. Of je weet (samen met
je buurtgenoten) wel wat en hoe je het wilt, maar je hebt wat
financiële ondersteuning nodig om ermee aan de slag te gaan.
Neem dan contact op met de wijkmanager of het Sociaal team uit jouw wijk!
Naast een idee voor je straat of buurt kan het ook gaan om zorgen
voor elkaar.
Met elkaar wonen in een straat is een wereldje op zich. Soms wil
je iets doen voor buurtgenoten, om de kleine dingen in het leven
een stukje aangenamer te maken. Hoe kun je dat doen, op je eigen
manier en passend bij je straat of buurt?
Deel je idee met je wijkmanager of het Sociaal team. Zij kunnen je
ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.
Contact via:
Robert Saris, wijkmanager
tel: 06 537 736 44
email: ra.saris@deventer.nl

Sociaal team Colmschate Zuid
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen naar:
WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer.

Wijkfestival ‘Je Weet toch’
Het beste idee van Colmschate-Zuid!
Raster jongerenwerk heeft deze oproep ruim
een jaar geleden geplaatst. Uit alle reacties
is gekozen voor het idee van twee lieftallige
jongedames van zes en negen jaar die graag
een groot wijkfeest wilden en dan ook nog
iets met een paard erbij. Op 1 september jl.
heeft het festival plaatsgevonden. Diverse
organisaties in Colmschate-Zuid hebben de

handen ineen geslagen en samen een mooi
evenement neergezet. Een heus festival met
o.a. live optredens, een wijkinformatiemarkt,
de graffitimuur, er werd gedanst door jong en
oud en uiteraard mocht het paardrijden niet
ontbreken. Als locatie werd gekozen voor
SV Helios waar vele wijkbewoners al sporten.
Het festival is zeker voor herhaling vatbaar.

Jeu de boulesbaan weer in gebruik
www.wijdeventer.nl

De jeu de boulesbaan bij de Fonteinkruid wordt sinds deze zomer weer volop gebruikt.
Jarenlang lag deze baan er verwaarloosd bij en was er geen behoefte uit de wijk om te jeu de
boulen. Totdat enkele bezoekers van Verbindingscentrum De Fontein aangaven graag een keer
een balletje te willen gooien. De baan werd door medewerkers van Het Groenbedrijf hersteld
en wordt door vrijwilligers onderhouden. Elke woensdag wordt het weer goed gebruikt.

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer. Er wordt dan contact met je opgenomen om te vragen
of je direct aan de slag kunt of dat je iets nodig hebt om je idee verder uit te werken en uit te voeren.

Oude situatie:

Nieuwe situatie:

Mooi groen blad en vrolijke witte bloemetjes
verhullen de eigenschappen van een
gevaarlijk groen monster. Uit een recente
inventarisatie blijkt dat de invasieve exoot
op tientallen plekken in de gemeente groeit,
ook in woonwijken. De gemeente Deventer
wil de Japanse duizendknoop beheersbaar
houden, een plant met wortels zo sterk
dat ze veel schade kunnen aanrichten. En
dat kan de gemeente niet alleen. Daarom
ondersteunen we graag initiatieven van
bewoners zoals in Colmschate-Zuid. Op
een zaterdagochtend met elkaar aan de
slag om de Japanse Duizendknoop bij het
evenemententerrein langs de Holterweg

aan te pakken. Een grote container, geregeld
door het Groenbedrijf, was nodig om het
groen af te voeren. Een mooi voorbeeld
van: “Samen maken we de wijk”

Een bloemetje voor een vrijwilliger!
Een thema in de WijDeventerkrant
Colmschate-Zuid is: een bloemetje voor een
vrijwilliger. WijDeventer Colmschate-Zuid
biedt u de mogelijkheid om iemand uit uw
straat of buurt die vaak voor anderen klaar
staat of veel betekent voor de buurt in het
zonnetje te zetten. De bloemen kunt u zelf
geven aan diegene die het volgens u verdient!
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking
komt of wilt u ook vrijwilligerswerk doen
in deze mooie wijk? Mail het dan naar
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl.

Deze keer is de keuze gevallen op de
86-jarige mevrouw Krijt-Rattink. Ze heeft
zich jaren ingezet voor de Ichtuskerk,
organiseerde het jaarlijks busreisje voor
ouderen, organiseerde fietstochten voor de
wijkbewoners, is 30 jaar collectant geweest
voor KWF Kankerbestrijding, 56 jaar lid van de
toneelvereniging STV Colmschate en ze is nog
steeds actief met de dames van de 3D-kaarten
club. Een bloemetje meer dan verdiend dus!

Bedankt Liesbeth, welkom Thomas
De nieuwe coalitie in Deventer is bekend en de portefeuilles zijn verdeeld. Voor de
wijk Colmschate-Zuid betekent dit dat Liesbeth Grijsen als wijkwethouder het stokje
overdraagt aan Thomas Walder. We vroegen Liesbeth wat haar vooral is bijgebleven
als wijkwethouder van Colmschate-Zuid en stellen Thomas aan u voor.

Liesbeth: ”In de afgelopen vier jaar ben ik
met veel plezier wijkwethouder geweest
in Colmschate-Zuid. Zelf ben ik opgegroeid
nabij het dorpje Colmschate. Het was geweldig om mensen uit oud-Colmschate weer te
ontmoeten en te zien hoe actief men nog is in
bijvoorbeeld Plaatselijk Belang. In Colmschate
Zuid zijn er de laatste jaren mooie ontwikkelingen geweest. Ik denk dan aan het initiatief
voor het standbeeld op het Veldpaperplein,
het monument bij de Ichtuskerk, maar vooral
ook aan alle initiatieven om samen te komen.
Bijvoorbeeld bij Helios dat is uitgegroeid
tot het buurtontmoetingscentrum voor alle
leeftijden. Of neem de Fontein, die door
de tomeloze inzet van de familie Lintsen en
alle vrijwilligers eromheen weer tot leven is
gewekt. En ook De Kuip, waar steeds meer
bijzondere activiteiten worden georganiseerd
en de IJsseldarters hun thuishonk hebben. En

de cursus gebarentaal, geïnitieerd vanuit de
Noorderbrug. Kortom, in Colmschate-Zuid zijn
vele initiatieven waar mensen samen komen
en dat zijn mooie ontwikkelingen.”

Thomas: “Hallo bewoners van
Colmschate-Zuid! Sinds deze zomer mag ik
wethouder zijn in de gemeente Deventer. Ik
ga me hier voornamelijk bezig houden met
Economische Zaken en Recreatie/Toerisme.
Daarnaast ben ik de nieuwe wijkwethouder
voor onze wijk. Ik zal me kort even voorstellen.
Mijn naam is Thomas Walder en ik woon met
mijn vriendin en twee kleine kinderen bij jullie
in de wijk, nu nog aan de Brem om precies
te zijn maar binnenkort verhuis ik naar de
Marie Jungiusstraat. Hiervoor woonde ik in
de binnenstad van Deventer. Van opleiding
ben ik bioloog, en na mijn studie ben ik in de
rivierkunde gaan werken aan projecten die
grote overstromingen moeten voorkomen.
Voor onze wijk, Colmschate-Zuid, ben ik als
wijkwethouder jullie eerste ‘aanspreekpunt’
wanneer jullie een bestuurder van de
gemeente Deventer nodig hebben. Ik ben
te bereiken via tc.walder@deventer.nl of

0570-693207. Voor kleinere zaken die de
gemeente betreffen, bijvoorbeeld een
kapotte lantaarnpaal of een gat in de weg,
kun je eenvoudig via de website een
melding maken.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
In deze krant leest u over de mooie bewonersinitiatieven in
Colmschate-Zuid die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de
wijk vergroten. Dit kan op veel verschillende manieren. Allemaal
vóór, dóór en met bewoners. Dat is WijDeventer!

Vijf nieuwe werkgroepen hebben
zich alweer aangediend en gaan in
het voorjaar met hun idee aan de
slag. De resultaten worden uiteraard
in de volgende WijDeventer krant
weer met u gedeeld.
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Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid in uw straat of wijk te
vergroten en waarmee u zelf aan de slag wilt? Vul de ideeënkaart in of
neem contact op met mij of met het sociaal team.
Vriendelijke groet,
Robert Saris, wijkmanager.

COLMSCHATE-ZUID

“Alle kak in de prullenbak”

Kinderen blij
met eigen natuurspeelplek
Kinderen uit de Wilgweg zijn samen met
de ouders en ondersteuning van Het
Groenbedrijf aan de slag gegaan om een
eigen natuurspeelplekje te realiseren. Een
zelfgemaakt wilgenhutje, een picknickset

van kleine boomstammen en twee grotere
boomstammen om op te klimmen en te
balanceren maken het voor de kinderen nog
leuker om in deze straat te wonen.

Buurtpreventie verbindt
bewoners Colmschate-Zuid

Wijkteam Colmschate-Zuid
bezoekt werkgroepen

Inmiddels zijn er alweer twaalf WABP-groepen (buurtpreventie) gestart in Colmschate-Zuid.
Mooie initiatieven van bewoners om de wijk weer wat veiliger te maken. Zij zijn de ogen en
oren in de wijk. Op donderdag 24 mei jl. zijn de beheerders met elkaar in contact gebracht.
De wijkagent was aanwezig om een presentatie te geven en vragen te beantwoorden. Een
zinvolle avond waarbij ervaringen werden uitgewisseld en de beheerders elkaar en de wijk
weer wat beter hebben leren kennen.

Op maandag 24 september jl. ging het wijkteam van Colmschate-Zuid langs een viertal
werkgroepen in de wijk. Bewoners presenteerden op locatie hun plan en gingen in gesprek
met de wijkteamleden. De aanvragen zijn goedgekeurd en de bewoners kunnen er mee
aan de slag. Het gaat om het veiliger maken van een speelplek aan de Kardinaalsmuts, een
omheind hondenspeelveld binnen het huidige losloopgebied, een aantrekkelijk speelbosje
realiseren aan de Rolklaver en een beter overzichtelijke opstelplek voor containers aan de
Roessinksweg. Mooie bewonersinitiatieven die de wijk weer wat leuker en mooier maken.

Dag grijs elektriciteitshuisje,
hallo kleurrijk kunstwerk

AED breidt verder uit
in de wijk

Met een AED in de buurt vergroot je de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.
Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Een draagbaar apparaat dat
het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven
van een elektrische schok. Colmschate Zuid voldoet al bijna aan de 6-minutenzone!
Dat betekent dat je ervoor zorgt dat er binnen 6 minuten de juiste hulp is bij een
hartstilstand. Iemand heeft 112 gebeld, er start iemand met reanimeren en er
is een AED aangesloten. Op vijf locaties in de wijk hangt inmiddels een AED en
zijn er bewoners die de cursus Reanimatie & AED hebben gevolgd. In deze cursus
leer je hoe je op een verantwoorde en veilige manier de AED gebruikt.
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Korenbloem 28
Anette Versluisstraat 21
Acacialaan 5
Fonteinkruid 61
Kardinaalsmuts 23/25
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Een lelijk elektriciteitshuisje verstopt in het groen waar
ook nog eens zwervers sliepen en hun behoeftes deden en
jongeren blowden. Daar zit toch niemand op te wachten. Hoe
zet je deze signalen van overlast om tot
positieve reuring in de wijk? Door met
elkaar in gesprek te gaan. Jongerenwerker
Fabian Schrijver bracht buurtbewoners
jong en oud bij elkaar. De uitkomst
van het proces? Niet alleen een vrolijk
gekleurd huisje maar ook de gesprekken
die jong en oud samen hadden en hebben
over het samen leven in de straat.

De leerlingen van de groepen 7 van OBS
Kolmenscate zitten er klaar voor. Ze krijgen
wijkwethouder Liesbeth Grijsen op bezoek.
De wethouder komt het startsein geven
voor een anti-hondenpoepactie in de wijk en
de leerlingen hebben daar een belangrijke
bijdrage aan geleverd. De leerlingen ergeren
zich enorm aan de hondenpoep. Als dan
blijkt dat ook bewoners hiervan overlast
ondervinden (óók hondenbezitters die
wel netjes de poep opruimen) wordt de
Deventer Schoon Familie ingeschakeld.
Samen met het Sociaal Team en WijDeventer
wordt een plan gemaakt. Alle leerlingen uit
de groepen 7 gaan een tekening maken.

Van de beste tekening wordt een poster
gemaakt en die wordt in de hele wijk
verspreid. Een deskundige jury, waarin
ook een aantal wijkbewoners zitting heeft,
maakt de uiteindelijke keuze. Na rijp beraad
heeft de jury besloten dat de tekening van
Casper Millington heeft gewonnen. Zijn
boodschap is duidelijk: “Alle kak móet in de
prullenbak!” Alle leerlingen kregen alvast vijf
posters mee naar huis om in de buurt uit te
delen. Op deze manier hopen de kinderen
en de wijkbewoners hondenbezitters op een
vriendelijk en ludieke manier te wijzen op de
boodschap: Alle kak móet in de prullenbak!

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,
telefoonnummer 14 0570 of de Deventer 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
Robert Saris
695177
06 53773644
ra.saris@deventer.nl

Kinderwerker
Sophie van Veelen
06 20285645
s.veelen@rastergroep.nl

Jongerenwerkers
Michiel Brus (links)
06 43707027
m.brus@rastergroep.nl
Fabian Schrijver
06 27478617
f.schrijver@rastergroep.nl

Wijkwethouder
Thomas Walder
693207

Toezichthouder
Mehmet Celep,
14 0570
m.celep@deventer.nl

Sociaal team
14 0570
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl
Bezoekadres: Fonteinkruid 61

Wijkagent
Marcel van Raan
0900-8844
marcel.van.raan@politie.nl

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