DE HOVEN

Een idee?

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.

Sociaal team Binnenstad/de Hoven
tel: 0570 695399
e-mail: info@socialeteamsdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart
(zonder postzegel) opsturen naar:
WijDeventer, Antwoordnummer 225,
7400 VB Deventer
www.wijdeventer.nl

‘Onze eigen
groenste straat’

Tijdens het Buurtveilig overleg voor de binnenstad en de Hoven gaan bewoners in gesprek
met de senior toezichthouder van de gemeente Deventer en de wijkagent die gekoppeld
zijn aan de wijk. Het doel van dit overleg is om aandacht te vragen voor signalen vanuit
bewoners over sociale of verkeersonveilige situaties. De senior toezichthouder of wijkagent
maakt een afweging en kan de inzet van collega’s in een bepaalde buurt of in een specifieke
situatie vergroten. Ook koppelen de wijkagent en de senior toezichthouder terug wat er de
afgelopen periode is gedaan en bereikt. In sommige gevallen kunnen buurtbewoners ook
actie ondernemen door zelf bewoners aan te spreken op overlastsituaties. Het Buurtveilig
overleg draagt bij aan een verbetering van de leefbaarheid in de wijken en heeft een positieve
uitwerking op het veiligheidsgevoel van bewoners. Er kan ook een onderwerp als (Whatsapp)
buurtpreventie aan de orde komen. Het overleg vindt twee tot drie keer per jaar plaats. Wilt
u een keer aanschuiven bij dit overleg of heeft u vragen, neem dan contact op met Mehmet
Celep, senior toezichthouder, via het telefoonnummer 0570-693010.

Dit is mijn idee:

Het is mooi om te zien dat er steeds weer bewoners opstaan die met
veel enthousiasme aan een eigen initiatief werken. Initiatieven die de
leefbaarheid en de onderlinge hulp in de buurt vergroten. Heeft u een
idee voor uw straat of buurt, vul dan de ideeënkaart in uit deze krant
of neem contact op met het sociaal team Binnenstad/de Hoven.
Veel leesplezier en een hele fijne zomertijd gewenst!
Vriendelijke groeten, mede namens het sociaal team,
Esther Lagendijk, wijkmanager

De straat Worp deed mee aan de wedstrijd ‘de groenste straat van Overijssel’. Omdat er per
gemeente één straat kan deelnemen, is er geloot. De straat Worp wordt uitgeloot. Maar dat
weerhoudt de enthousiaste groep er niet van om de plannen verder uit te werken. Dit doet
de groep samen met studenten van Saxion en Windesheim. Bewoner Lieveke Kremers: “Het
doel is dat onze straat een veilige, groene, toekomst- en klimaatbestendige verbindingsroute
kan vormen voor zowel jong als oud in samenhang met de omgeving. Hierbij kijken we enerzijds naar wat bewoners zelf kunnen betekenen maar willen we ook graag door middel van
co-creatie met gemeente(n), provincie(s) en waterschap(pen) een integraal plan voor onze
straat ontwikkelen.” De werkgroep presenteerde op 17 april zijn plannen op de Motiemarkt.
Een aantal raadsleden wil graag betrokken worden bij de vervolgstappen. Inmiddels hebben
er gesprekken plaatsgevonden met onder meer verkeerskundigen van de gemeente. Er wordt
bekeken of en zo ja welke plannen uitgevoerd kunnen worden. Binnenkort overleggen bewoners van de straat met regenwaterambassadeurs en de Ulebelt met het oog op een groene en
klimaatbestendige straat.

De wijkwethouder
Carlo Verhaar is bijna een jaar wethouder. Hij heeft onder andere cultuur en
evenementen, erfgoed/monumentenzorg en duurzaamheid en milieu in zijn
portefeuille. En hij is wijkwethouder van de binnenstad en de Hoven.

Adres:

Telefoonnummer:

Het is officieel zomer! We hebben al lekkere, zomerse dagen gehad
en ik hoop op nog veel meer. Een heel aantal bewoners heeft een
aanvraag gedaan bij WijDeventer voor een financiële bijdrage aan een
straat- of buurtfeest. Een leuke manier om de buren beter te leren
kennen. Ook zijn er op verschillende plekken in de wijk bewoners
samen aan de slag in het openbaar groen of met het, op een andere
manier, verfraaien van hun leefomgeving.
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Naam:

E-mailadres:

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,

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.

Postcode en Woonplaats:

WijDeventer,

De buurt veiliger

Ga ermee aan de slag!

Contact via:
Esther Lagendijk, wijkmanager			
tel: 06 515 782 77			
email: e.lagendijk@deventer.nl			

ALGEMEEN

Wijkteam
In de vorige WijDeventer krant voor de binnenstad en de Hoven heeft u kennis kunnen
maken met het wijkteam. Het wijkteam komt zo’n acht keer per jaar bij elkaar om te
overleggen over aanvragen van bewoners uit het wijkbudget en allerlei zaken die de
wijk raken. 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. Of is er een locatie in de wijk waar we als wijkteam een keer ’s avonds
kunnen overleggen, laat dit dan weten aan de wijkmanager. De wijkteamleden laten zich
graag verrassen.

Wat is je opgevallen in de binnenstad
en de Hoven?
Ik woon al 25 jaar op de Worp en ken de
binnenstad dus al net zo lang. Als raadslid
en nu als wethouder heb ik beide, en zeker
ook het wijkteam, nog beter leren kennen.
Wat mij op de Worp zo bevalt is het
dorpse gevoel, straten en buurten waarin
mensen elkaar kennen en opzoeken. Het
Hovenhuus is een bloeiend middelpunt en
er wordt ontzettend veel georganiseerd.
De binnenstad is het hart van Deventer,
de geschiedenis ligt op straat en er is
altijd iets te beleven. Er wordt gewoond,
gewerkt, gewinkeld en nog veel meer.
Ook hier ken ik actieve bewonersgroepen
die zich met grote betrokkenheid
bezighouden met hun buurt. Ik ben dan
ook met trots en plezier wijkwethouder!

Wat vind je belangrijk voor de wijk?
Al die vrolijke drukte heeft ook een
keerzijde. We moeten ervoor waken dat
het Worpplantsoen geen permanent
evenemententerrein wordt. Rust is ook
een kwaliteit, zeker in ons geweldige,
oudste wandelpark van Nederland. Dat
moeten we koesteren. In de binnenstad
zie je ook dat de balans tussen activiteit
en rust goed moet zijn. Winkels, horeca
en cultuur passen in een omgeving waar
ook veel mensen wonen. Dat vraagt dat
iedereen elkaar kent en opzoekt, om met
respect en overleg samen te werken aan
een boeiende én leefbare binnenstad.

RAAMBUURT

NOORDENBERGKWARTIER

Een kloostertuin van waarde
Omwonenden Ellen Korth en Herman Bessels
onderhouden sinds een heel aantal jaren de
Kloostertuin. Dat doen ze met veel passie.
De Kloostertuin ligt naast het voormalige
Buiskensklooster en is openbaar toegankelijk. In de tijd dat de stad omsloten werd
door een vestingmuur is een deel van de
kloostertuin bebouwd geweest met huisjes.
Door het verval van de woningen is een open
plek ontstaan. In de tuin groeien een aantal
grote bomen en veel verschillende planten,
het monument ’Dromend water’ is te bezichtigen en er staan een paar banken waarop
je kunt genieten van alles om je heen. Ellen

en Herman hebben door de jaren heen de
tuin een ander aanzien gegeven. Er is een
grote variëteit aan planten te vinden. De
planten worden door hen uit heel Nederland
gehaald en zelfs uit het buitenland. Het is
een enorme prestatie van hen hoe veelzijdig
de Kloostertuin er uit ziet. Het Groenbedrijf
ondersteunt Ellen en Herman bij hun werkzaamheden. Samen met een aantal andere
omwonenden houden ze ook toezicht op
de tuin en verdelen onderling de taak om
de tuin te besproeien in de zomerperiode.
Het is een groene oase in de bebouwde
binnenstad en zeker het bezoeken waard!

Voorjaarschoonmaakdag speeltuin
Op 6 april vond voor het tweede jaar de voorjaarsschoonmaak van de speeltuin in de
Raambuurt plaats. Bewoner Ali Witting vertelt: “Het was weer helemaal geslaagd! Er waren
veel ouders en kinderen en ook een stel nieuwe bewoners had zich aangesloten. De Deventer
Schoon Familie heeft ons weer geweldig ondersteund met materialen en medailles voor de
kinderen. De ouderen hadden stapels pannenkoeken gebakken en die gingen er grif in. Dus we
maken er gewoon een traditie van. Het is leuk omdat jong en oud elkaar ontmoet, we lekker
met z’n allen buiten zijn en de kinderen leren dat je zuinig moet zijn op zo’n mooie plek!”

HAVENKWARTIER
Meer groen in de Scheepvaartstraat
De straat vergroenen,
dat is een grote wens
van bewoners van de
Scheepvaartstraat. Op 30
maart werd dit werkelijkheid.
Bewoner Marieke Peet: “Het
eerste en grootste deel van
onze geveltuinenactie is
achter de rug. Werkelijk van
9 tot 6 doorgewerkt, het
was een flinke klus! Met 15
volwassenen en 4 kinderen
bezig geweest. Met een
superleuk resultaat! Nu nog
een paar regentonnen aanschaffen en nog een laatste
paar tuintjes aan het einde.“

CENTRUM

Stadstuinen
Rondom het stadhuis ligt een aantal tuinen
die aansluiten bij het duurzame karakter
van het stadhuis. Tussen het stadhuis en
de Assenstraat, tussen het stadhuis en de
Polstraat en het burgemeestershofje aan het
binnenplein van het stadhuis. Hemelwater
wordt geïnfiltreerd in de bomen met een
infiltratieriool (riool met gaatjes). De beplanting bestaat uit 100% eetbare planten.
Van kruiden tot vaste planten en van heesters tot bomen. Ook niet bekende eetbare
soorten zijn aangeplant. Mooi is dat ze ook
allemaal sierwaarde hebben en van belang
zijn voor vlinders, insecten en vogels. De tuin
is openbaar groen en wordt onderhouden
door het Groenbedrijf. Een deel van de tuin
aan de Polstraatzijde is als moestuin ingericht. Daarvoor is de gemeente op zoek naar
meer samenwerking met omwonenden. Het

bestuur van Belangenvereniging
Polstraat e.o. is, samen met de gemeente, het
Groenbedrijf en het sociaal team, bezig met
het voorbereiden van een rondleiding medio
september om de tuinen meer bekendheid
te geven. Omwonenden ontvangen hiervoor
een uitnodiging. Wilt u nu al laten weten dat
u interesse heeft, stuur dan een mail naar:
info@polstraat.nl.

‘De Korenbloem’ onthuld
Op 22 mei is de gerestaureerde plaquette ‘De
Korenbloem’ door wethouder Carlo Verhaar
onthuld. De plaquette is bevestigd op de oorspronkelijke plaats, op de hoek Papenstraat/
Ankersteeg en herinnert aan de tijd dat in koffiehuis ‘De Korenbloem’ in de jaren dertig in
het weekend jonge joodse emigranten bij elkaar kwamen om sjabbat te vieren. Sommigen
woonden daar ook. Na de Duitse inval en
tijdens de bezetting was hier ook korte tijd
een verzamelplaats voor Joden die voor
deportatie waren opgeroepen. De plaquette
is voor veel mensen een vertrouwd object en
ook stadgidsen met groepen bezoekers staan
er vaak bij stil. De plaquette was in slechte
staat. Onder een groep bewoners van het
Noordenbergkwartier ontstond het initiatief
om de plaquette te restaureren. De buurtvereniging heeft zich hierachter opgesteld. Door
bijdragen vanuit Rentree, sociaal culturele
fondsen, leden van de buurtvereniging, ondernemers en WijDeventer kon de restauratie
gefinancierd worden en de onthulling op een
gepaste en feestelijke wijze plaatsvinden.

KNUTTELDORP/ POTHOOFD
Muurschildering aan het Pothoofd
Tijdens een ‘participizza’ in november spreken
bewoners van het appartementencomplex
aan het Pothoofd, ter hoogte van het
Vismanbeeld, elkaar over hun woonomgeving.
Dat doen ze samen met medewerkers van
Cambio, het sociaal team en IJssel Wonen.
Er blijkt een aantal knelpunten te zijn,
waaronder afval dat naast de ondergrondse
container geplaatst wordt. Om gedrag van
mensen positief te beïnvloeden, wordt
gedacht aan een kleurrijke muurschildering.
Deze is inmiddels aangebracht. Een aantal
bewoners van het appartementencomplex
heeft hier samen met kunstenaar Egbert aan
gewerkt. Met een heel fris resultaat! Palen
om geparkeerde auto’s van niet-bewoners
tegen te gaan en fietsenklemmen om her en
der geplaatste fietsen te ordenen, worden
binnenkort geleverd.

Ontmoeting op

het Bellendonkplein

Er wordt samen
koffiegedronken aan de
grote tafel, kinderen spelen
op de open plek tussen de
bomen en een deel van de
begroeiing onder de bomen
is vervangen door stevige,
frisgroene laurierstruiken.
In de vorige krant heeft u
kunnen lezen dat bewoners
deze wensen hadden voor het
Bellendonkplein. Het plein
heeft een meer vriendelijke
uitstraling gekregen en
daar zijn de bewoners
heel blij mee.

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

Groene Gorsselsestraat

Tussen de Gorsselsestraat, de
Grootburgerstraat en de Almensestraat ligt
een groenstrook die in het verleden een
mooie, groene plek was. De speeltoestellen
zijn ruim een jaar geleden verwijderd en in
een deel van het groen, tussen de haag en
het appartementengebouw van Woonbedrijf
ieder1, heeft het ene type beplanting het
andere overwoekerd. Ook is het monument
toe aan een opknapbeurt. De omwonenden

App meldpunt openbare ruimte

hebben de wens om het geheel weer tot
een mooie, groene plek terug te brengen.
Omwonenden en initiatiefnemers Geke
Bouwhuis en Co Selders vinden het belangrijk
dat het een plek wordt waar iedereen zich in
kan vinden. Omwonenden wordt gevraagd
mee te denken over een andere inrichting
en om te helpen op de dag van uitvoering.
Er wordt een schets gemaakt waarbij medewerkers van het Groenbedrijf adviseren. De
wens gaat uit naar stevige, kleurrijke planten
zoals sneeuwbes, vlinderstruik en spierstruik
(spirea). Niet alleen het wijkteam maar ook
Woonbedrijf ieder1 (Wensfonds) verlenen
een financiële bijdrage om de omvorming
mogelijk te maken. Op 26 april plantten
omwonenden met hulp van het Groenbedrijf
de strook opnieuw in, nadat het Groenbedrijf
de hagen en overwoekerde beplanting
verwijderd heeft. Netters draagt zorg voor
het opnieuw voegen van het monument. De
bewoners geven aan heel tevreden te zijn en
gaan samen nog een feestje vieren.

Wijkwethouder
Carlo Verhaar
14 0570

Senior toezichthouder
Mehmet Celep
0570 693010
m.celep@deventer.nl

Sociaal team Binnenstad/de Hoven
Rob Achterbosch, Noor Kemperman,
Robert Lentelink en Inge Obdeijn
0570 695399
info@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

Wijkagent Raambuurt
Jongerenwerker
Knutteldorp en Havenkwartier
Nienke Huisman
Laura Moed
06 53171576
0900 8844
n.huisman@rastergroep.nl
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