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.

Bewoners van
Borgele en Platvoet,

Wijkmanager
Robert Saris
695177
06 53773644
ra.saris@deventer.nl

Deniz Kalay
06 24863274
d.kalay@rastergroep.nl

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,

kom eens langs!

In de wijk Borgele/Platvoet zijn verschillende instanties actief om het wonen in
de wijk voor u en uw mede-wijkbewoners zo prettig en veilig mogelijk te maken.
Vanaf 30 oktober kunt u ze iedere maand persoonlijk spreken.
Wilt u gewoon eens kennismaken of heeft u een vraag of een idee voor de wijk
waarmee u samen met uw buren aan de slag wilt? Kom gerust langs!

Jongerenwerker

WijDeventer,

Waar?		
Wie?		
		
		
		
		
Wanneer?
Hoe laat?

In de huiskamer van De Schalm
Woonconsulent (Woonbedrijf ieder1)
Wijkagent (Politie Oost-Nederland)
Sociaal team-lid Borgele/Platvoet
Wijkmanager (gemeente Deventer/WijDeventer)
Senior toezichthouder (gemeente Deventer)
Iedere laatste woensdag van de maand
Van 13.00 tot 14.00 uur

De najaar editie van de WijDeventer-krant Borgele/Platvoet ligt voor
u. Wij 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.

Wensen en dromen
in Borgele-Platvoet

Het is mooi om te zien dat er voortdurend weer bewoners opstaan
die met veel enthousiasme aan een eigen initiatief gaan werken.
Initiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk
vergroten. Dit kan op veel verschillende manieren. Allemaal vóór,
dóór en mét bewoners. Dat is WijDeventer!

Wat zijn je wensen en dromen voor je eigen buurt? En welke thema’s leven er in je buurt? Op
deze vragen gingen zo’n 15 bewoners van Borgele en Platvoet helemaal los. Mooie nieuwe
ideeën zijn er opgehaald waar de bewoners samen mee aan de slag gaan.

Heeft u een idee voor uw buurt of straat, laat het ons dan weten. Mail
naar info@socialeteamsdeventer.nl of naar ra.saris@deventer.nl.

Een wijkfeest op zaterdag 28 september naast de Schalm en een culturele markt op de
Platvoet werden onder andere genoemd. Maar bijvoorbeeld ook activiteiten op het gebied
van bewegen en een schone en veilige wijk. Wil je ook onderdeel uitmaken van deze
werkgroep en je steentje bijdragen voor een nog mooiere wijk? Stuur dan een e-mail naar
Joke Beulecke (j.beulecke@socialeteamsdeventer.nl).

Periodieke uitgave
WijDeventer
oktober 2019

Veel leesplezier.
Robert Saris, wijkmanager

Kinderwerker
Wijkwethouder
Rob de Geest
693138

Anne-Fleur Nijhuis
06 23611677
af.nijhuis@rastergroep.nl

BORGELE/PLATVOET

Kinder- en tieneractiviteiten
in de Schalm

Sociaal team
0570 695399
info@socialeteamsdeventer.nl

Toezichthouder
Senior toezichthouder
gemeente Deventer
Daniël Ruiter
14 0570
d.ruiter@deventer.nl

Wijkagent
Esther Oosterlaar
0900 8844

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

BORGELE/PLATVOET

Tekst Robert Saris | Foto’s WijDeventer | Eindredactie Susan Velterop | Vormgeving bureau Janse |
Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 3.000

Sociaal team
Borgele/Platvoet
Het inloopspreekuur van het Sociaal team Borgele/Platvoet op dinsdagochtend is
per 1 juli 2019 vervallen. Voor vragen kunt u ons voortaan bereiken via de mail (info@
socialeteamsdeventer.nl) of telefonisch (0570 695399). U kunt ook gebruik maken van het
meldingsformulier op de website www.socialeteamsdeventer.nl. Vul het formulier volledig
in en stuur het naar: Sociale Teams, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer (postzegel
niet nodig) of mail het naar het eerdergenoemde mailadres. U kunt ons nog steeds bereiken
in de Schalm want dat blijft gewoon onze werkplek.
Met vriendelijke groet,
Sociaal team Borgele/Platvoet

Afgelopen mei en juni vonden er 5 weken
lang kinder- en tieneractiviteiten plaats
in de Schalm. Via ouders, buurtbewoners
en kinderen was er veel vraag naar. Om
te kijken of dat in de praktijk ook zo was,
zijn we gestart met een pilot van 5 weken.
Iedere week werden er allerlei leuke
activiteiten georganiseerd voor kinderen en
tieners van 6 t/m 13 jaar. Er was van alles te
doen, zoals zaalvoetbal, knutselactiviteiten,
spelletjes, PlayStation, een dansworkshop,
koken en ook was er een dj die zorgde voor
de muziek. Opbouwwerker Joke zorgde
voor het contact met de ouders. Zij konden
gezellig blijven ‘hangen’ onder het genot
van een kopje koffie terwijl hun kinderen

zich vermaakten. Jongerenwerker Deniz en
kinderwerker Anne-Fleur verzorgden de
activiteiten en de begeleiding daarvan. De
pilot was een succes! Wekelijks kwamen er
zo’n 40 à 50 kinderen op de activiteiten af.
Ook ouders kwamen langs en sommigen
hielpen mee met de activiteiten. Er hing een
leuke sfeer en iedereen was enthousiast.
Omdat het zo’n succes was, komt er zeker
een vervolg. Binnenkort komen er weer
leuke activiteiten aan in Borgele. Houd
het krantje en de Facebookpagina van
Wijkcentrum de Schalm in de gaten voor
meer info!

BORGELE/PLATVOET

Beplanting, voorheen

buurtfeest
Randerwaarden

fietsenstalling

Buurtmuseum Borgele
‘Van Dichtbij’ is alweer
de zesde expositie in
Buurtmuseum Borgele.
Deze keer zijn er maar liefst
vier zeer getalenteerde
buurtgenoten die hun werk
tonen. De expositie is van 28
september tot 10 december
2019 te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de Schalm.
De toegang is gratis.

Buurtactiviteiten versterken
de saamhorigheid
“Beter een goede buur dan een verre vriend”. Dat geldt nog steeds! Zo bleek wel op het
straatfeest aan Het Laar. Tot in de late uurtjes hebben veel bewoners elkaar voor het eerst
ontmoet en leren kennen. En de kinderen vermaakten zich prima met de grote stormbaan. Een
groot succes dus!

De verzamelplaats
voor afval

Ook in andere straten in de wijk werden deze zomer leuke straatactiviteiten georganiseerd
zoals bijvoorbeeld in de Nijhoffgaarde en de Randerwaarden. In de Groenewoldflat werd het
50-jarig jubileum gevierd.

Opening 4e expositie was een groot succes

Van een wild bosje naar
een mooie vlindertuin

fietsenstalling

Entree

Bredenhorstflat verfraaid

Bewoners van de Bredenhorstflat zijn erg blij met de nieuwe entree van het flatgebouw. De
overdekte fietsenstalling is verplaatst naar de zijkant van de flat. En waar de fietsenstalling
eerst was, is mooie beplanting aangebracht. De fietsbeugels zijn verwijderd, zodat de fietsen
alleen nog maar in de nieuwe fietsenstalling worden geplaatst en niet bij de entree van de
flat. Een mooie verzamelplaats voor plastic en glas moet ervoor zorgen dat het afval netjes en
volgens bestemming wordt aangeboden. Bewoners gaan de beplanting en de verzamelplaats
zelf onderhouden. Dit mooie resultaat is mogelijk gemaakt vanuit het wensenfonds van Ieder1
en het wijkbudget van WijDeventer.

De eerste wandelochtend is op 18 september.
Op 23 oktober is er geen wandeling. Vind
je het leuk om mee te wandelen met deze
wandelgroep? Er wordt gestart achter
sportschool Akdeniz aan de Nijhoffgaarde.
Tot dan?

Als wijkmanager ben ik onder andere het
aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk
als het gaat om bewonersinitiatieven.
Wanneer bewoners samen iets willen
ondernemen dan willen we ze daar graag in
ondersteunen. Vaak weten bewoners niet dat
hier wijkbudget (WijDeventer) voor is.

gerealiseerd en staat de
vlinder- insectentuin er puik
bij. In de herfst van 2019
en het voorjaar van 2020
worden er nog wat planten
toegevoegd en verplaatst.
Hierover is al contact
geweest met het Deventer
Groenbedrijf.

Wandelgroep
Platvoet / Borgele
Steeds meer wandelliefhebbers uit de wijk
sluiten aan bij de wandelgroep Platvoet/
Borgele. Op woensdagavond 7 augustus
jl. waren er maar liefst twaalf bewoners.
Een reden om dit na de zomer een vervolg
te geven. Er wordt dan gewandeld op de
woensdagochtenden van 8.30 uur tot
11.00 uur. De wandeling is 10 kilometer met
halverwege een korte pauze en gelegenheid
om iets te nuttigen.

Beste bewoner van Borgele-Platvoet,
Sinds dit voorjaar ben ik wijkmanager van
Borgele en Platvoet. Deze mooie groene wijk
is mij niet onbekend want van 2009 tot 2015
was ik er namens de gemeente al actief als
wijkenbeheerder. Naast Borgele-Platvoet blijf
ik ook wijkmanager van Colmschate-Zuid
waar ik sinds 2015 al actief ben.

Het leuke van mijn functie vind ik vooral het
samenwerken met elkaar. Met bewoners
maar ook met werkers en organisaties

Heb je ook een leuk idee voor je straat? Kijk eens naar de subsidiemogelijkheden op de website
van WijDeventer (www.wijdeventer.nl).

De nieuwe overdekte

Wijkmanager
Robert Saris
stelt zich voor

Het idee van een vlinderinsectentuin is ontstaan
door een artikel in de krant
van WijDeventer Borgele/
Platvoet uitgave april 2017.
Aan het einde van de
Achterberggaarde was een
stukje bos, waar weinig
of geen onderhoud aan
werd gedaan. In september
2017 hebben enkele
buren het idee geopperd.
Zij hebben de stoute
schoenen aangetrokken en
contact opgenomen met

de wijkmanager. Binnen
enkele weken werd ook
het Deventer Groenbedrijf
erbij betrokken en zijn er
concretere plannen gemaakt.
De plattegrond en het
beplantingsplan is door
enkele buren opgezet, en
ongewijzigd overgenomen
door de gemeente en het
Deventer Groenbedrijf.
Offertes zijn gemaakt
en goedgekeurd, en de
werkzaamheden zijn in het
voorjaar van 2019 gestart.
Inmiddels is de metamorfose

Het onderhouden van dit
stukje tuin wordt door de
buurtbewoners gedaan. Vele
handen maken licht werk en
regelmatig zijn er dan ook
buren aan het werk. Het
Deventer Groenbedrijf is in
de afgelopen droge periode
regelmatig geweest om de
beplanting water te geven.
Het resultaat mag er zijn! De
buurtbewoners zijn blij met
de realisatie van de tuin en
de samenwerking met de
gemeente Deventer en het
Deventer Groenbedrijf.

die actief zijn in de wijk zoals het
sociaal team, woonbedrijf Ieder1, de
wijkagent, welzijnswerkers, de scholen,
zorgorganisaties, sportverenigingen en zo
kan ik nog wel even door gaan. Door een
breed netwerk op te bouwen kun je mooie
verbindingen leggen in de wijk.
Heeft u met uw buren een leuk idee waar u
mee aan de slag wilt of wilt u gewoon eens
kennis maken?
Mijn gegevens vindt u in deze wijkkrant. Ik
hoop u gauw eens te ontmoeten.

Wijkwethouder
Rob de Geest
stelt zich voor
Rob de Geest is sinds dit voorjaar wethouder
in het Deventer college van B&W namens de
PvdA. Vanuit die rol is hij ook wijkwethouder
voor de Rivierenwijk en Borgele-Platvoet.
Rob de Geest is zeker geen nieuw gezicht
in de Deventer politiek: hij zat van 2005
tot 2019 in de gemeenteraad. Daarnaast
werkte hij als beleidsmedewerker voor
de Tweede Kamerfractie van de PvdA in
Den Haag. Vanuit het college van B&W is
hij verantwoordelijk voor de portefeuilles
Inkomen, Wonen, Gezondheid, Sport,
Meedoen en Vastgoed.

waar ik opgegroeid ben, waar ik naar school
ging, studeerde en met heel veel plezier
woon. Dat is toch prachtig!’

De Geest: ‘Ik wil graag nog meer tijd en
energie in ons mooie Deventer steken. Ik kan
nu als bestuurder bijdragen aan de gemeente

Rob de Geest woont samen met zijn vriendin
Angela in de binnenstad van Deventer.

De Rivierenwijk, Borgele en Platvoet zijn
voor de wethouder bekend terrein. ‘Ik woon
al mijn hele leven in Deventer, dus ik ken
deze wijken. En dankzij mijn werk voor de
gemeenteraad heb ik ontwikkelingen zoals
de herstructurering van de Rivierenwijk van
dichtbij meegemaakt. Ik kijk er naar uit om
de komende tijd vaker in de wijken te zijn en
nader kennis te maken met de bewoners.’

