RAAMBUURT

Duurzaamheid
Op 15 september 2017 vond de ‘Raambuurt
Challenge’ plaats. Naar aanleiding daarvan
zijn er drie werkgroepen, een veilige en
prettige buitenruimte, een duurzame
buurt en ontmoeten, aan de slag gegaan.
De werkgroep een duurzame buurt heeft
aan Deventer Energie gevraagd om een
aantal huizen in de Raambuurt door een
van hun wooncoaches te laten bezoeken.
Resultaat is, per bezocht huis, een overzicht
van (algemene) aanbevelingen hoe het
energieverbruik omlaag gebracht kan worden.
De werkgroep heeft de aanbevelingen ‘hoe
het energieverbruik omlaag te brengen’
op de website http://www.raambuurt.nl/
energiebesparing/ geplaatst. De werkgroep
hoopt op deze manier bewoners van de
Raambuurt bewuster te maken van de
mogelijkheden om duurzamer met energie
om te gaan. Bewoners kunnen via de website
reageren en om advies of hulp vragen.

KNUTTELDORP/ POTHOOFD

Ontmoeting op het Bellendonkplein
Bewoners van het plein, kwamen na overleg
met elkaar, uit op een aantal wensen voor
het plein. Allereerst willen ze graag een
ontmoetingsplek op het plein: een stevige
tafel en banken waar ze samen een kopje
koffie of thee kunnen drinken. De begroeiing
onder de bomen kan wel een flinke snoeibeurt
gebruiken. En wat bloeiende struiken her en
der zou het geheel een wat vriendelijkere
uitstraling geven. Een andere wens is om
een plekje te creëren waar kinderen veilig
kunnen spelen. Dat zou kunnen door in
een deel van de groenstrook boomschors
en wat boomstammetjes neer te leggen.
Inmiddels is een aantal wensen uitgevoerd.
De tafel en bank, de aanvullende beplanting
en de boomstammetjes worden binnenkort
geplaatst. In het voorjaar zal alles klaar zijn en
kunnen bewoners samen genieten van een
vernieuwd Bellendonkplein.

Participizza
Pothoofd
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Straatfeest Hovenierstraat

Burendag

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,

Bewoners van de binnenstadsbuurten
werkten op Burendag, 22 september, samen
in hun straat om deze netter, groener en
gezelliger te maken. Ook was er op meerdere
plekken alle tijd om elkaar te ontmoeten
onder het genot van koffie en taart, zoals in
het buurthuis in de Raambuurt.

Veel pizza’s, een partytent, tafels en stoelen en natuurlijk bewoners die met elkaar
in gesprek gaan. Op 7 november schoven
medewerkers van Cambio, het Sociaal team
en IJssel Wonen aan bij bewoners van het appartementencomplex aan het Pothoofd, ter
hoogte van het Vismanbeeld. Om het te hebben over hun woonomgeving. Er is ontevredenheid over onder andere afval dat naast de ondergrondse container wordt gezet, fietsen
die her en der geplaatst worden en auto’s van niet bewoners die op het achtterrein staan. Er
worden samen ook oplossingen bedacht, zoals het plaatsen van paaltjes en fietsenklemmen,
het verfraaien van de muur achter de container en het plaatsen van een lamp aan deze muur.
Onderzocht wordt of alle omwonenden zich hier in kunnen vinden en wat de kosten hiervan
zijn. Als dat bekend is, kunnen de bewoners een financiële bijdrage bij het wijkteam vragen. De
bewoners hebben aangegeven blij te zijn om samen naar oplossingen te zoeken en hebben de
avond als heel positief ervaren.

In veel buurten nemen bewoners het initiatief om samen iets aan
te pakken. Of het nu gaat om graffiti verwijderen, geveltuintjes
inplanten of het verduurzamen van woningen. Het leuke is dat er dan
ook vaak gelegenheid is om elkaar beter te leren kennen. Heeft u een
idee voor uw straat of buurt, bel of mail het Sociaal team (14 0570 of
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl).
Aan alle initiatieven waarover u in deze krant leest, is door
het wijkteam of de kernteams van WijWorp en WijRaambuurt
ondersteuning en een financiële bijdrage verleend uit het wijkbudget.
En dit gebeurt allemaal voor een goed samen-leven in de buurten.
Bedankt voor al jullie inzet!

Wijkteam

Korenfestival
Het Korenfestival in het Worpplantsoen op 16 september was een groot succes. Ongeveer
3800 mensen waren in het Worpplantsoen: koorleden van 28 verschillende koren én
bezoekers. Een onderdeel van het festival was een speciaal gecomponeerd lied over ‘1250
jaar Deventer’. Het lied werd door alle koren samen gezongen. Waarnemend burgemeester Ron König nam het lied ‘in ontvangst’.

Deventer is verdeeld in negen gebieden.
Bijna elk gebied heeft een wijkteam/
dorpenplatform dat bestaat uit betrokken
bewoners. Het wijkteam van Binnenstad/
de Hoven bestaat uit acht bewoners
uit verschillende buurten en een vaste
notulist. Ze zijn de ogen en oren van de
wijk en overleggen met elkaar over zaken
die de wijk raken. Ze hebben zeggenschap
over de besteding van het wijkbudget.
De wijkteamleden komen zo’n 8 keer per
jaar bij elkaar en elk jaar wordt er ook een
fietstocht door de wijk gemaakt. Bij de
overleggen schuiven ook wijkfunctionarissen,
wijkcontactraadsleden en de wijkwethouder
aan. Wilt u ook eens een overleg bijwonen
of contact hebben met een van de
wijkteamleden, kijk dan op:
https://wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/
binnenstad/binnenstad-wijkteam.

Sociaal team verhuisd
Met de verhuizing van de Openbare bibliotheek van de Brink
naar de Stromarkt verhuisde ook het Sociaal team mee. De
leden van het Sociaal team zijn blij met hun nieuwe werkplek.
U kunt ze vinden op de eerste verdieping. U kunt ook altijd een
medewerker van de bibliotheek aanspreken, deze zal u dan
wegwijs maken richting het Sociaal team.
Ook de Buurttafel vindt nu plaats in de nieuwe bibliotheek.
Let op! Het tijdstip is namelijk gewijzigd. De Buurttafel vindt
plaats elke vrijdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur op de eerste
verdieping in een van de spreekkamers. Als u een vraag heeft
waar u zelf niet uit komt, bent u van harte welkom.
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Bij deze wens ik u, ook namens de wijkteam-, kernteam- en sociaal
teamleden, hele fijne Kerstdagen en een gelukkig 2019!
Vriendelijke groeten,
Esther Lagendijk, wijkmanager

BINNENSTAD

Bewoners van het Lindenplein vonden dat
het pleintje aan het verloederen was en niet
meer aantrekkelijk voor buurtbewoners. Bij de
nieuwjaarsborrel afgelopen januari besloten
ze om het heft in eigen handen te nemen en
het pleintje en de naastgelegen parkeerplaats
weer aantrekkelijker te maken voor de
bewoners en hun kinderen. Er werd een plan
gemaakt. En uitgevoerd. Bewoners staken
daarvoor flink de handen uit de mouwen.
Het werk dat overbleef werd door Netters
en het Groenbedrijf uitgevoerd. Bewoner
Jeany Robbe: “Het Lindenplein heeft een
behoorlijke metamorfose ondergaan waar we
heel erg blij mee zijn.”

Bursestraat: overzichtelijker, 			
groener en netter
Wat begon met één mailtje van een bewoner uit de Bursestraat in mei 2017 resulteerde in
een heringerichte straat in oktober 2018. Bewoners misten groen en duidelijke plekken voor
het plaatsen van fietsen. Daarnaast was de bestrating niet overal op orde. Meerdere keren
kwamen bewoners en medewerkers van DUWO, Woonbedrijf ieder1, Wonen Boven Winkels,
het Sociaal team en de gemeente bij elkaar om te overleggen over hoe de straat het beste
heringericht zou kunnen worden. Dit resulteerde in een mooi ontwerp. De initiatiefnemers
hebben een financiële bijdrage aangevraagd bij het wijkteam voor het plan en deze ontvangen.
Vanuit de gemeente werd ook een financiële bijdrage geleverd. De uitvoering kon beginnen.
Bewoners zijn heel tevreden met het eindresultaat: de straat is overzichtelijker, groener en
netter. De geveltuintjes onderhouden bewoners zelf. Op 9 november werd de straat feestelijk
geopend. De initiatiefnemers legden symbolisch de laatste steen.

Muziek, dans, hapjes en drankjes, ijsjes en nog meer levendigheid: dat was het Nieuw Straat
Festival op 30 juni. Het vond plaats ter gelegenheid van de feestelijke opening van het plein
voor het oude postkantoor. ‘s Middags plantte gedeputeerde Monique van Haaf het laatste
plantje in een van de groenbakken. Inmiddels groeien de planten weelderig en heeft het plein,
en tegelijk één van de entrees van de Nieuwstraat, een vriendelijke uitstraling gekregen.

Oproep fietsen stallen
Wonen in de binnenstad heeft veel voordelen, maar voor sommigen zijn er ook nadelen. Zo zijn
er bijvoorbeeld meerdere bewoners die weinig tot geen ruimte hebben om hun fiets binnen
te stallen. Dat terwijl de wens er wel is, want niemand zit te wachten op vernieling of zelfs
diefstal van zijn of haar fiets. Daarom willen bewoonster Merle Braakman en opbouwwerker
Robert Lentelink samen onderzoeken of er meer bewoners vanuit de binnenstad worstelen
met dit probleem én, nog belangrijker, willen ze kijken naar een oplossing. Hoe deze oplossing
eruit moet komen te zien, is nog niet bekend. Alle opties zijn nog open. Zij zijn op zoek
naar bewoners die ook graag hun fiets binnen willen stallen maar dit niet kunnen vanwege
ruimtegebrek. Maar ook willen ze graag in contact komen met bewoners die hier ideeën over
hebben. Bent u één van deze bewoners? Neem dan contact op met Merle en Robert via e-mail:
fietsenstallenbinnenstad@gmail.com. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om
eens met u van gedachte te wisselen over dit onderwerp.

Achter de Muren Zandpoort
graffitivrij?

Gezamenlijke
tuin Sijzenbaan
Wat als je een tuin hebt maar er geen gebruik van kan maken omdat deze heel schuin
afloopt? En wat als omwonenden geen tuin
hebben, maar wel graag buiten zitten? Daar
wist een bewoner van de Sijzenbaan wel
raad mee: de tuin wat (laten) aanpassen en
openstellen voor buren. Ze klopte aan bij de
wijkmanager. Die betrok op haar beurt de
contactpersoon vanuit Woonbedrijf ieder1 bij
het plan. Vanuit Woonbedrijf ieder1 zou een
hovenier al tijdens de (Groene) Burendag op
22 september bewoners gaan ondersteunen
bij werkzaamheden in hun tuinen. Zo kon er
ook gewerkt worden aan de, nu gezamenlijke, tuin. De bewoners verheugen zich op het
voorjaar om er samen te kunnen zitten.

Nieuw Straat Festival

Metamorfose van het Lindenplein

Buurtfeest en uitreiking reisgids
Noordenbergkwartier
Er werd feest gevierd op het Muggeplein
op 30 september. Bewoners van het
Noordenbergkwartier hebben het initiatief
genomen om een reisgids voor hun buurt te
maken. Een mooie bijdrage aan de viering
van Deventer 1250 jaar. De ‘Wandel Dapper,
gids voor het Noordenbergkwartier’ werd
door Koen Bennink overhandigd aan Liesbeth

Grijsen (wethouder), Hein te Riele, (directeur
van evenementenbureau VVV Deventer) en
Henk Hengeveld (voorzitter van bewonersvereniging Noordenbergkwartier). Daaromheen
was er alle ruimte en tijd om elkaar als bewoners te ontmoeten en te genieten van een
hapje en een drankje.

Het was de bewoners van de straat al een
tijdje een doorn in het oog. De graffiti die her
en der het straatbeeld ontsiert. Met ondersteuning van de opbouwwerker vanuit het
Sociaal team hebben ze een plan uitgedacht
en ingezet op samenwerking met pandeigenaren, belanghebbenden en bewoners om
de straat graffitivrij te maken. Ze kregen niet
overal evenveel gehoor maar gingen tijdens
de burendag op 22 september toch aan de
slag. Met een heel mooi resultaat. Muren
werden overgeschilderd en geveltuintjes
werden aangelegd. Helaas is er onlangs op
een heel aantal plekken in de straat weer
graffiti gespoten. De bewoners zijn boos en
teleurgesteld, maar geven de strijd niet op.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de
straat vrij te houden van graffiti.

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
Esther Lagendijk
06-51578277
e.lagendijk@deventer.nl

Wijkwethouder
Carlo Verhaar
14 0570
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Senior toezichthouder
Daniël Ruiter, 14 0570
d.ruiter@deventer.nl

Sociaal team Binnenstad/de Hoven
Rob Achterbosch, Johan Flierman,
Robert Lentelink en Inge Obdeijn
14 0570
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl

Kinderwerker
Wijkagent Binnenstad en de Hoven Anne-Fleur Nijhuis
Herman Stegeman, 0900-8844
06-23611677
Spreekuur op donderdag
af.nijhuis@rastergroep.nl
in de even weken
van 14.30-15.30 uur
in het Hovenhuus
Jongerenwerker
Wijkagent Raambuurt
Chris Helsloot
Knutteldorp en Havenkwartier
06-34895336
Laura Moed
c.helsloot@rastergroep.nl
0900-8844
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