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. 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
Joris Hendriks
693185
06 51554132
jo.hendriks@deventer.nl

Jongerencoach
Nusa Meyboom
06 43869448
n.meijboom@rastergroep.nl
Jongerenwerker
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
Michiel Brus
06 43707027
m.brus@rastergroep.nl
Jongerenwerker
(Colmschate Noord)
Colette Koffeman
06 81670005
colette.koffeman@yfc.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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Donderdagdiner in Titus Brandsmahuis

l
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Het donderdagdiner is een vrijwilligersactiviteit in
het Titus Brandsmahuis (vlak bij station Colmschate)
en bestaat al sinds 2011. Een aantal amateurkoks
bereiden een hoofdgerecht en een nagerecht en er
is koffie of thee na. Er kunnen maximaal 16 personen
per keer mee-eten, dus van tevoren opgeven is
noodzakelijk. En wie het eerst komt…
Het lekkere eten is belangrijk. Maar wat misschien
Het donderdagdiner in volle gang
nog belangrijker is, is het onderlinge contact, het
(foto Wieger Wijchgel)
uitwisselen van wel en wee en de gezelligheid van een
gezamenlijke maaltijd!
Het diner wordt elke 2 weken op donderdagavond gehouden en is al meer dan 150 keer
een groot succes. Als het je leuk lijkt om een keertje mee te eten, of misschien zelfs mee te
komen koken en gastvrouw/heer te zijn stuur dan een mailtje naar donderdagdiner@gmail.
com. Bellen mag ook naar 0570 656445.

Activiteiten in
buurthuiskamer
Pandje 221

Thuis aan Tafel in the Mall

Toezichthouder
Tom Bakkenes
14 0570
t.bakkenes@deventer.nl
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Elke laatste zaterdag van de maand kunt u komen eten bij Thuis aan Tafel in
jongerencentrum The Mall (Zwaluwenburg 2 b) dat voor deze maaltijden wordt
omgevormd tot een gezellig restaurant.
Zij koken dan voor u een heerlijke driegangenmaaltijd. Inmiddels hebben ze met elkaar
(gasten, gastvrouwen en keukenbrigade) een gezellige sfeer opgebouwd waarin u zich
snel thuis zult voelen. De inloop is vanaf 17.00 uur en het duurt tot ongeveer 19.30
uur. Omdat er maximaal plaats is voor 40 gasten moet u zich wel uiterlijk de woensdag
ervoor opgeven (vegetarisch ook mogelijk).
Dat kan bij Rita (06 13650580) of Marleen
(0570 652828).
Aan het eind van de maaltijd gaat een
collectebus rond waarin u uw bijdrage kunt
doen. De hoogte van uw bijdrage mag u zelf
bepalen. De kosten zijn ongeveer € 4,- per
maaltijd.
Alles staat klaar voor de maaltijd in The Mall
(foto: Team Thuis aan Tafel)

De voorjaarseditie van de WijDeventerkrant Colmschate Noord/
Vijfhoek ligt voor u. We willen u graag op de hoogte brengen van een
aantal lopende initiatieven in de wijk en activiteiten die de komende
periode in de wijk gaan plaatsvinden. Enkele initiatieven hebben in de
afgelopen periode een grote sprong gemaakt, zoals het Landje van
Niets, het trapveld aan de Kievit, de bloemenweide aan de Caspar
Philipsstraat en het hondenspeelveld in het Gooikerspark. Daarnaast
zijn in Colmschate Noord enkele werkgroepen actief waarvan de afval
en groengroep verslag doet.
Het is mooi om te zien dat er voortdurend weer bewoners opstaan die
met veel enthousiasme aan een eigen initiatief gaan werken. Heeft
u een idee voor uw buurt of straat, laat het ons dan weten. Mail naar
info@socialeteamsdeventer.nl of naar jo.hendriks@deventer.nl.
Periodieke uitgave
WijDeventer
mei 2019

Veel leesplezier.
Vriendelijke groeten, mede namens het sociaal team,
Joris Hendriks, wijkmanager

Dinsdag van 9.00-10.30 uur:
Foodgroup (werken aan overgewicht)
Dinsdagmiddag:		
Kinderactiviteiten van Raster (niet elke week)
Woensdag van 10.00-12.00 uur
Yogagroep
Donderdag van 10.00-12.00 uur
Creatieve ochtend
Bookcrossing

Wij hopen u te zien in het Verbindingscentrum de 5Hoek!

Wijkagent
(Colmschate Noord)
Marleen van der Lugt
0900 8844

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,

Heeft u vragen en of problemen met uw computer, laptop, telefoon en komt u er
niet zelfstandig uit? Wees gerust, er is ondersteuning!
Er is een enthousiaste vrijwilliger die graag uw ICT-vragen aanhoort en u hierbij wil
ondersteunen. De vrijwilliger heeft jarenlang ervaring opgedaan in de ICT-sector
en gebruikt graag zijn kennis om uw problemen op te lossen en uw vragen te
beantwoorden.
Iedere donderdag, tussen 14.30 en 15.30 uur, bent u welkom in Verbindingscentrum
de 5Hoek (Andriessenplein 1) om uw ICT-vragen te stellen. Neem wel uw laptop of
telefoon mee. Koffie, thee of fris is voor eigen rekening.

Wijkagenten
(Vijfhoek)
Charlotte ten Wolde
en Mirjam Lentelink
0900 8844

COLMSCHATE-NOORD
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ICT inloopspreekuur Vijfhoek

Kinderwerker
(Vijfhoek)
Martijn Mulder
06 30017272
m.mulder@rastergroep.nl

Sociaal team Colmschate Noord /
Vijfhoek
0570 695399
info@socialeteamsdeventer.nl
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Kinderwerker
(Colmschate Noord)
Margerita Pluimers
06 24552538
m.pluimers@rastergroep.nl

Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen,
693219
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WijDeventer,

Activiteiten in de wijk

Buitin k

App meldpunt openbare ruimte

Buurtbewoners kunnen mee eten vanaf
17.00 uur tegen een vrije gift. Opgeven bij:
info@stichtingdiba.nl of tel. 06 10422827.

Nog nieuwe ideeën zijn:
Een yogagroep op een middag
Een groep met variabele activiteiten,
bijvoorbeeld spelletjes, koken, wandelen.
Voor meer informatie over de activiteiten
www.pandje221.wordpress.com.

LENTE FEEST MARKT
Zaterdag 25 mei 2019, van 12.00 tot 16.00 uur bij winkelcentrum Zwaluwenburg
Voor alle bewoners van Colmschate –Noord
Gezellige kraampjes • Rad van Fortuin met mooie prijzen • Lesley Jeffrey is uw gastheer.
Met: Speelkussen en pannakooi • Gratis ijs en pannenkoeken • Gratis nagels lakken en knutselen
voor de kinderen • Verrassing aanwezig… En veel meer
Met medewerking van WijDeventer, The Mall, Thuis aan Tafel en Thuiskerk.

COLMSCHATE-NOORD
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Veel werk verzet in

Landje van Niets Vijfhoek

Samen aan het werk om het hekwerk te maken (foto: Werkgroep Kievit)

Trapveld Groenling/Kievit
			aangepakt
Dit voorjaar hebben ongeveer 12 jongeren, ouders en buren van Groenling en Kievit (Groot
Douwel), samen met het Groenbedrijf, een wilgentenenhekwerk gemaakt langs een trapveldje
waar de jongeren vaak voetballen. De jongeren kwamen eind vorig jaar in het wijkteam met
de vraag of ze financiële steun konden krijgen voor een 2e goal en een afrastering langs het
veldje om te voorkomen dat honden er worden uitgelaten. Dit plan werd door het wijkteam
enthousiast ontvangen. Met veel plezier is de afrastering gemaakt, de wilgentakken werden
geknipt en gevlochten rondom de palen die door het Groenbedrijf al geplaatst waren. De
jongeren zijn heel blij met het resultaat. Zij hopen dat de baasjes en hun honden nu niet meer
op het veldje komen zodat zij er schoon kunnen voetballen.

In 2018 hebben bewoners, gemeente en
andere organisaties hard gewerkt aan het
uitwerken van de plannen. Er is subsidie
aangevraagd bij Provincie Overijssel,
WijDeventer, Landschap Overijssel en
Stichting Groen en Mens. De gronden zijn
gecontroleerd op explosieven en daarbij is
een granaat verwijderd! Na een lange tijd van
voorbereiding is in maart veel werk verzet in
het Landje van Niets. De sloot is verbreed, de
amfibieënpoel is gegraven en er zijn walletjes
aangelegd voor de beplanting. Tijdens de
Boomfeestdag hebben schoolkinderen een
aantal bomen en honderden struiken geplant,
onder toeziend oog van Commissaris der
Koning Andries Heidema. In het kader van NL

opgevat om klein te beginnen en als een
inktvlek de wijk in te trekken. Als startpunt
is het vernieuwde station van Colmschate
gekozen. Een plek van waaruit men de wijk
intrekt, hetzij lopend, hetzij fietsend. Het
eerste initiatief is om met ProRail te bekijken
of het mogelijk is een toilet op het station
te realiseren. Hiermee wil de werkgroep
voorkomen dat mensen hun behoefte in de
groenvoorziening of bij mensen in de tuin
doen. Het tweede initiatief wordt het plaatsen
van prullenbakken rondom het station. De
daaropvolgende initiatieven worden samen
met mensen uit de betreffende buurt
opgepakt. En om een inktvlek te beginnen
starten we nabij het station.

De werkgroep start met de aanpak van groen
en afval bij het station (foto: Werkgroep)

Doet hebben vrijwilligers, in de stromende
regen, bomen en struiken aangeplant.
Binnenkort, wanneer de afrastering staat,
grazen de Maasduiner schapen in het gebied!
Het gebied oogt nu nog modderig en kaal,
maar het wordt een gebied met meer
bloemen, beschutting, bessen en noten, waar
vogels en insecten volop voedsel kunnen
vinden. Via kleine overstapjes mogen mensen
(honden niet) het gebied in, om van dichtbij
van al dit moois te genieten. Kijk voor meer
informatie op landjevanniets@concepts.nl.
De officiële opening van het Landje van Niets
(Willem Pijperstraat) is op vrijdag 17 mei om
16.30 uur. U bent van harte welkom.

Sociaal team Colmschate Noord & Vijfhoek met
v.l.n.r. Aron van der Vegt, Carola Stam, Marc
Kamp, Mirjam Zwijnenberg, Noor Kemperman en
Marieke Rolf.

Er zijn geen gekke vragen, alleen gekke
antwoorden. Het uitgangspunt van het sociaal
team is dat we vooral luisteren naar wat u
te vertellen of te vragen hebt. Elke wijk in
Deventer heeft sinds begin 2015 een sociaal
team, dat bestaat uit professionals die mensen
ondersteunen bij het leven (in de wijk).
Het sociaal team heeft de kwaliteiten in huis
om vragen, problemen, maar ook initiatieven
van bewoners uit de wijk te ondersteunen.
We staan ook open voor wijkbewoners die iets
willen betekenen voor de wijk. Bewoners die
vrijwilligerswerk willen doen, iets leuks willen
organiseren of andere suggesties hebben
om het samen leven in de wijk er beter op te
maken. Neem gerust een keer contact op. Wij
zijn het gemakkelijkst bereikbaar via de mail:
info@socialeteamsdeventer.nl.

Hondenspeelveld Gooikerspark
en boomgaard steeds mooier!

Werkgroep Groen en Afval
 Colmschate Noord start bij station
Uit een aantal sessies voor wijkparticipatie
is de werkgroep ‘Groen en Afval van de wijk
Colmschate Noord’ ontstaan. Deze werkgroep
richt zich op een groenere en schonere
wijk. De kunst hierbij is om met niet te hoge
verwachtingen een maximale deelname
vanuit de wijk te realiseren. Met dit in het
achterhoofd heeft de werkgroep het idee

Sociaal team Vijfhoek & 				
				Colmschate Noord

Kinderen aan het werk tijdens de Boomfeestdag

Bloemenweide in de Vijfhoek
Aan de Caspar Philipsstraat, in Spikvoorde, lag het grasveld er wat saai bij. Een van de bewoners,
Harald Langejans, vond dat het wel wat bloemrijker zou kunnen. Dat is mooier en ook nog goed
voor de insecten die er hun voedsel kunnen vinden. Hij heeft de buurt meegevraagd en kreeg
groen licht van het wijkteam om ermee aan de slag te gaan. Eind maart had Harald de kinderen
van groep 6 van de Wizard gevraagd om het veld mee in te zaaien. Het Groenbedrijf had het
veld al omgeploegd en gaf de kinderen een korte zaailes. Met de emmers in de hand gingen de
kinderen enthousiast aan de slag om het hele veld in te zaaien. Sommige kinderen willen elke
dag gaan kijken of de bloemetjes al groeien.
Een van de ouders gaat foto’s maken om de
ontwikkeling van het bloemenveld in beeld
te brengen. Kortom nu al veel plezier en in de
zomer een prachtig bloemenveld.

De kinderen van groep 6 van de Wizard
aan het zaaien (foto: Harald Langejans)

In het nieuwe veldje staan v.l.n.r. Ton
Bourgonje, Jo Görtzen en Loes ven der Werken
(foto: Beheergroep Kwispelveld)
Voor velen is het kwispelveld in het Gooikerspark een plek geworden om samen met de
hond naar toe te gaan. Dit unieke speelveld bestaat al 6 jaar en wordt door de beheergroep
kwispelveld, onder aanvoering van Albert Vroklage, onderhouden en steeds mooier gemaakt.
Elke woensdagochtend werken ze met een grote groep aan het onderhoud van het speelveld.
Het afgelopen jaar ontstond het idee om voor de jonge en nog onwennige honden een apart
stukje te maken. Dit had binnen de gemeente in eerste instantie een moeizame aanloop, maar
kwam na het bezoek van wijkwethouder Liesbeth Grijsen in een stroomversnelling. Niet alleen
een klein nieuw veld werd door de klusgroep aangelegd, ook de aangrenzende boomgaard
werd onder leiding van Ton Hulleman onder handen genomen. Alles met het idee om dit gebied
nog mooier te maken. De beheergroep bestaat uit Jo Görtzen, Ton Bourgonje, Loes van der
Werken, Ton Hulleman, Marianne Schenk, Gerard Velner, Marcel Hutten en Albert Vroklage.

Projecten in de wijk
de herontwikkeling was dit een van de
kerndoelstellingen. Enerzijds extra ruimte
voor parkeren realiseren (60 plekken),
anderzijds de winkels en het centrum beter
zichtbaar te laten zijn vanaf de Holterweg.

Onderdoorgang Oostriklaan
Sinds begin maart is de tunnel in gebruik voor
al het verkeer en is de spoorwegovergang in
de Oostriklaan afgesloten. Na het uitvoeren
van afrondende werkzaamheden was de
aannemer van de onderdoorgang eind
april klaar. Ook zijn inmiddels bij de Scheg
nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en zijn
de Vlinderparkweg, Colmschaterstraatweg
en Oostriksweg opnieuw ingericht voor de
ontsluiting van Colmschate-Noord.
Inmiddels is ook een aannemer begonnen met
de herinrichting van het gebied Koggeschip.
Dit betreft het opbreken van de oude
Oostriklaan en de aanleg van een nieuwe
rijbaan en parkeerplaatsen. Het gebied krijgt
daarbij een mooie uitstraling met toepassing
van gebakken stenen. Tussen de nieuwe
rijbaan en de tunnel komt nog een klein
parkje. Hier worden de bestaande bomen in
opgenomen en komt ook nieuw groen.
Het hele project zal rond de zomer 2019 klaar
zijn. Het nieuwe groen wordt in het najaar
aangelegd. De overweg in de Stationsweg
wordt in september 2019 afgesloten.
Voor meer informatie over het project
kunt u kijken op www.prorail.nl/oostriklaan
of https://nogknapper.deventer.nl/
werkzaamheden-1/tunnel-oostriklaan.

Winkelcentrum Colmschate vernieuwt
De complete vernieuwing van Winkelcentrum
Colmschate komt steeds dichterbij.
Binnenkort zijn Buitink Sport, Wibra, Kruidvat
en de Bibliotheek vernieuwd. De Action,
Keurslager Dalhuisen en de Diamanten Schaar
zijn nieuw op het centrum en andere formules
zijn op komst!
Zicht op het centrum
Eind vorig jaar is het Texaco-station
verwijderd. Het ‘verstopte winkelcentrum
van vroeger’ komt steeds meer zichtbaar
te liggen voor bezoekers. Bij aanvang van

Herinrichting voetgangersgebied
De gemeente Deventer en HB Capital
investeren samen in de vernieuwing van het
voetgangersgebied. Naast het vernieuwen
van alle winkels, is straks ook het gehele
openbare terrein (parkeerterreinen én
het voetgangersgebied) vernieuwd. Ook
zal de weekmarkt weer terugkeren naar
het voetgangersgebied. Civiel aannemer
Antea Realisatie gaat deze werkzaamheden
uitvoeren van mei t/m september 2019.
Kijk voor meer informatie op
www.colmschate.com, het ColmMagazine of
op de facebookpagina.

Nieuwbouw in De Vijfde Hoek
Het laatste deel van De Vijfhoek, De Vijfde
Hoek, is volop in ontwikkeling. De voortgang
in het kort.
Op dit moment wordt er flink gebouwd
naast basisschool De Vijf-er. Hier komen
56 sociale huurwoningen. Verder komen
er, naar verwachting in mei, nieuwe kavels
voor zelfbouw op de markt. In de delen
waar niet meer gebouwd wordt, werkt de
firma Dusseldorp straat voor straat aan de
definitieve inrichting.
Via de nieuwsbrief van de gemeente blijft u
op de hoogte van de ontwikkelingen en de
kavelverkoop:
www.devijfdehoek.nl/nieuwsbrief.

