Gekke Henkies

Onze wijkagent op Sint Maarten
Een van de
wijkagenten uit
Voorstad, Luciël
Scholten, zocht
voor 4 maanden de
samenwerking op
Sint Maarten. Een
hele uitdaging.

Op 26 maart jl. is er voor alle betrokken professionals in de wijk een netwerklunch
georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn ervoor bedoeld om elkaar te ontmoeten en de
samenwerking onderling betrokken te houden. Afgelopen keer is er gesproken over de
speerpunten van het wijkteam. Deze speerpunten zijn: verbinden van bewoners(groepen),
activiteiten voor jeugd en ouderen, aandacht voor groen en afval in de wijk. Het leverde
mooie gesprekken en discussies op!

Omdat ik wilde
werken aan de
wederopbouw, na
de vernielingen
door orkaan Irma.
Bovendien leek het
me leuk om ook eens
buiten de wijk en buiten Nederland te kijken. Van één ding uit mijn jeugd heb ik spijt gehad, dat
ik tussen mijn opleiding en werk niet naar het buitenland ben gegaan voor een sabbatical. Dit
was een mooie kans.

Wat heb je er gedaan?

Kom maar op!!! Kinderen en jongeren in actie
in Voorstad
Wat een prachtige avond!! Dinsdag 25 juni
waren alle kinderen en jongeren uit Voorstad
uitgenodigd in de businesslounge van Go
Ahead Eagles. Daar kon je inspiratie opdoen
en nieuwe ideeën bedenken voor de buurt.
Ondanks de tropische temperaturen was er
toch een flinke groep die-hards die de hitte
trotseerden en de airco in de businesslounge
kwamen opzoeken. En wat ontstonden er
leuke ideeën!! Zo was er een idee voor een
waterschuimfestival, een DJ- workshop, de
wens om creativiteit te ontwikkelen met
tekenen en schilderen en samen leren rappen
in een rapworkshop. Met de goeie ideeën was
er een Golden ticket te verdienen, die werd
uitgereikt door burgermeester König.
Tijdens de avond konden aanwezigen
ook inspiratie opdoen bij de activiteiten
die er al zijn. Zo waren de Bijdehandjes

vertegenwoordigd, maar ook de speeltuinen,
accommodaties en Voorstad Beweegt.
Spreekstalmeester Wim Sneller, een goede
bekende in Voorstad, zorgde dat alle ideeën
onder de aandacht kwamen. Opnieuw een
prachtig voorbeeld van goede samenwerking
tussen allemaal bewoners en professionals die
zich inzetten voor de jeugd in de wijk.

Ik heb vooral in de noodhulp gezeten en met de lokale politie ook veel nachtdiensten gedraaid.
Er heerst een hele andere cultuur met veel psychische problematiek en wapengebruik. Dat was
soms spannend, maar vooral erg uitdagend om mee te maken.

Neem je iets mee voor Voorstad?
Een wijkagent op Sint Maarten heeft veel meer tijd voor een melding. Dat zou ik ook wel meer
willen. Daar ga ik wel aandacht voor hebben. Eenmaal terug in Nederland komt het besef dat
we het hier toch wel erg goed voor elkaar hebben.

Je vindt de kasten bij het Enkhuis, bij Speeltuin de Driehoek, bij Villa Voorstad, op de
Kinderen en jongeren ontvangen hun Golden ticket
uit handen van de burgemeester

Bewonersavond over de herinrichting Werlustplein. De maquette is gemaakt door bewoners!

Werklustplein dit najaar aangepakt

Iedereen weet dat de gemeente in samenwerking met Cambio de straten schoonhoudt.
Maar we weten ook dat ze niet elke dag kunnen komen en dat er altijd mensen zijn die
rommel op straat gooien. Gekke Henkies ruimen in groepjes van twee elke week een uur
lang een paar straten in hun eigen buurt op. Op die manier blijft de wijk redelijk schoon.
Zijn wij nou gek? Ja, als je je alleen maar bezighoudt met de vraag ‘waarom moet ik nou
de rommel van een ander opruimen?’. Maar we zijn het niet. We lopen met zijn tweeën
gezellig te kletsen, we gooien na een uurtje onze volle vuilniszakken leeg in de containers
van Cambio en gaan heel tevreden naar huis, waar we nog een lekkere bak koffie drinken.
En dat geeft ons een goed gevoel. Want we houden niet alleen de wijk schoon, maar we
krijgen ook een betere relatie met de bewoners, de gemeente, Cambio en met elkaar. Zowel
gemeente als Cambio ondersteunen ons: we krijgen prikstokken, ringen en vuilniszakken,
we mogen ons afval in speciale containers doen, we werken samen met buurtcoaches
en ambtenaren als we echte probleemgebieden tegenkomen. Kortom we staan niet
alleen, maar middenin de wijk en we vinden het hartstikke leuk. Gekke Henkie? Helemaal
zo gek nog niet! Meld je ook aan: frits.verheijden@planet.nl of bel 06 24319540.

Het Werklustplein is aan onderhoud toe. De bewonerscommissie Rode Dorp heeft zich
bij de gemeente de afgelopen jaren hard gemaakt dit plein op de onderhoudsagenda
te krijgen. De bewonerscommissie en bewoners hebben de pijnpunten aangegeven
en daarmee is het ontwerp voor de inrichting van het plein op een aantal punten
aangepast. De bestrating wordt vernieuwd, er komen vakken met beplanting, de
bomen voor het Enkhuis worden vervangen door nieuwe bomen en het plein wordt
beter toegankelijk voor mindervaliden. Aannemer Flierman B.V. start in oktober
met de werkzaamheden en deze zijn, als alles meezit, eind dit jaar afgerond.

Communicatie
via de kast
Sinds vorig jaar staan er op verschillende plekken in Voorstad gele kasten, misschien
heb je ze al gezien. In de kasten hangen posters en uitnodigingen voor evenementen
in de buurt. Ook vind je er andere informatie over de wijk. De kasten zijn een initiatief
van de wijk en zijn mogelijk gemaakt door WijDeventer, Voorstad Beweegt en de
gemeente. In april zijn ze door de wethouder officieel overgedragen aan de buurt.
Op dit moment worden ze onderhouden door vrijwilligers die de kasten vullen met
bijdragen van mensen uit de wijk. Natuurlijk vind je er veel wijkinformatie, maar je
kunt ook posters op laten hangen. De inleverlocaties vind je in de kast. De informatie
moet relevant zijn voor de bewoners in de buurt en het mag geen reclame zijn.

Beestenmarkt, bij de Kleine Planeet op de Bekkumer en bij Speeltuin Kindervreugd.

vóór, dóór en mét bewoners.
Samenwerken, hoe doen we dat in Voorstad?

Wat doen de Gekke Henkies? Wij ruimen het
zwerfvuil in de straten van onze wijk op!

Waarom?

Professionals brainstormen met elkaar over de speerpunten in Voorstad

Netwerken tijdens de netwerklunch

Gekke Henkies is een initiatief van een aantal
bewoners van Voorstad Oost. Wij beschouwen
het als een geuzennaam en zijn er trots op.

WijDeventer,

De vrijwillige coach
Als medemens je inzetten voor je wijk- of stadsgenoot. De vraag van de ander staat daarin
centraal. Dat is in de kern wat de vrijwillige coaches in Voorstad doen. Ze delen daarmee
hun ervaring, kennis, netwerk of talent. Heb jij een hulpvraag? Laat het de vrijwillige coaches
weten, misschien kunnen zij iets voor je betekenen? Wil jij ook graag jouw ervaring, kennis,
netwerk of talent delen met je wijk- of stadsgenoot? Meld je dan aan als vrijwillige coach!
Contactpersoon: Fernand Toebes, f.toebes@socialeteamsdeventer.nl, 06 28780376
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Bij het schrijven van deze krant loopt de zomer op zijn einde. Sterker
nog, we hebben er al een paar gure, herfstige, natte dagen op zitten.
Tijd om weer met elkaar, bewoners en werkers in de wijk, te werken aan
een mooi Voorstad. En laat dat nou net het thema zijn van dit nummer;
samenwerken!
Want dat we elkaar weten te vinden blijkt wel uit alle mooie initiatieven
van de afgelopen tijd. Zo heeft het project Voorstad Beweegt en
heleboel mensen bewogen om aan hun gezondheid te werken. Er zijn
mooie dingen gebeurd en daar vertelt projectleider Marja de Jong over,
verderop in deze krant.
Kortom genoeg redenen en inspiratie om elkaar te blijven opzoeken
en ontmoeten! Natuurlijk kan niet iedereen aan bod komen in deze
krant. Maar …. mis je een mooi verhaal of weet je van een goede
samenwerking rond een bewonersinitiatief, laat het ons weten. Wie
weet staat het de volgende keer in deze krant.
Veel leesplezier!
Merel Arink, wijkmanager

LSR?!?
LSR, zo’n afkorting die het afgelopen jaar
meerdere keren voorbij is gekomen. Wat is dat
nou en waar staat het voor?
LSR is een opleidingstraject tot Leider
Sportieve Recreatie. Doel van de opleiding
is om buurtbewoners op te leiden zodat zij
zelf (sportieve) activiteiten voor de buurt
kunnen organiseren. In oktober 2018 zijn er
zo’n 16 deelnemers gestart. Elke week werd
er gesport en daarnaast moest er ook voldaan
worden aan het opbouwen van een portfolio.
Afgelopen zomer hebben 8 deelnemers een
praktijkexamen gedaan en in oktober 2019
ontvangen zij hun diploma uit handen van de
wethouder.

Een paar van de deelnemers van LSR

Naast het feit dat een aantal kanjers nu een
prachtig diploma op zak heeft, heeft de opleiding ook geleid tot mooie samenwerkingen.
Een grote groep zet zich in voor kinderactiviteiten in Voorstad, al dan niet met steun
vanuit Voorstad Beweegt en WijDeventer.

Kinderactiviteiten Bijdehandjes
We kennen natuurlijk al lange tijd de Bijdehandjes (Ramona, Tanja, Ria en Rosalie). Zij bundelen
hun krachten met TJ en Riekie (beiden deelnemers LSR) rondom naschoolse activiteiten in
speeltuin Kindervreugd. Aanvullend organiseren Mariska en Tamara weer de kinderbingo
en kinderdisco. Geen verschillende eilandjes, maar dwarsverbanden, kruisbestuivingen en
levendige whats-appgroepen. Daarnaast kunnen vrijwilligers van kinderactiviteiten in Voorstad
in september hun geheugen weer opfrissen met een cursus kinder-EHBO.
Een groep om trots op te zijn. We hopen dat we nog heel lang hun enthousiasme en energie
terugzien in Voorstad bij mooie activiteiten voor de jeugd!
De Bijdehandjes lunchen elke donderdag samen terwijl ze nieuwe plannen maken.

SAMENWERKEN IN DE WIJK

Actie in Burgersdijk
Marieke Peet werkt als opbouwwerker in Burgersdijk. Ze is zeer regelmatig aanwezig in de buurt en is dan veelal in gesprek met bewoners
over wat er leeft en speelt in de buurt. En zo komen ook de dromen,
talenten en ideeën van bewoners naar boven. Marieke begeleidt bewoners als ze op eigen initiatief samen met andere buurtbewoners hun
ideeën echt willen uitvoeren en hun buurt mooier willen maken.
Binnenkort is bijvoorbeeld het resultaat te zien van de inspanningen
die een groep bewoners aan de Klinkenbeltsweg/Roelofbeldstraat
heeft verricht, namelijk een vernieuwde speelplek die weer een hele
tijd mee kan!
Een groep kinderen komt wekelijks samen in de grote natuurspeeltuin.
Ze ruimen eerst de omgeving fanatiek op en daarna spelen ze onder
begeleiding van Raster. In de herfstvakantie gaan ze aan de slag met
een plan voor deze speelplek. Volgend jaar kan deze groep kinderen
spelen in de speeltuin die zij deels zelf bedacht hebben!
Kortom: er gebeuren mooie dingen in Burgersdijk. Heb je zelf ook een
leuk plan, neem dan contact op met Fernand Toebes. Zijn gegevens
vind je op de achterkant van deze krant.

Samen aan de slag
in Sluiswijk
Mag ik me even voorstellen…Mijn naam is Theo
van Enckevort en ik ben sinds vorig jaar als buurtmaker actief in Sluiswijk. Samen met bewoners
en professionals ben ik aan de slag gegaan met
onderwerpen die om een oplossing vroegen. Die
onderwerpen kwamen aan het licht na inbreng van velen die Sluiswijk
goed kennen en een warm hart toedragen. Er is speciale aandacht gekomen voor ondersteuning van bewoners met individuele problemen,
meer en betere samenwerking op het gebied van afval en groenbeheer en oog voor de veiligheid van de buurtbewoners. Daarnaast (en
misschien wel het belangrijkste) zijn de actieve bewoners ondersteund
om hun inzet en ideeën voor de buurt mogelijk te maken. Zo is het
beheer en onderhoud van twee (nu nog) braakliggende terreinen in
handen gekomen van buurtbewoners. Het Shitaflat-terrein is een natuurspeelplek met crossbaan voor kinderen. Het Groene Golf-terrein is
een ontmoetingsplek voor de buurt en kinderen kunnen er voetballen.
Buurtbewoners van de Randerstraat zetten zich in voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in hun straat. Aan de Parallelweg heeft
een groep buren zich sterk gemaakt om de veiligheid en leefbaarheid
te vergroten door het groen voor hun deur aan te pakken.
Kortom, bewoners gaan zelf aan de slag om Sluiswijk nog
mooier te maken.

Voorstad Beweegt
De afgelopen 3,5 jaar heeft het project Voorstad
Beweegt gedraaid. Drie vragen aan projectleider
Marja de Jong:

Wat heeft Voorstad Beweegt opgeleverd?
Natuurlijk is het mooiste wat we hebben bereikt
dat mensen daadwerkelijk een stap hebben
gemaakt naar betere ervaren gezondheid. Daarnaast vind ik het heel
mooi dat de samenwerking tussen bewoners en professionals is versterkt en uitgebreid. Zo zijn er een huisarts en praktijkondersteuner betrokken. We hebben bovendien geleerd dat bewoners anders aankijken
tegen gezondheid dan vanuit de zorg en ondersteuning vaak wordt
gedacht. ‘Sociale contacten’ staat met stip op nummer 1.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op alle actieve bewoners en werkers, waardoor er echt
wat bereikt is. Er zijn zoveel goede activiteiten ontstaan; bewoners en
werkers weten elkaar te vinden in Voorstad!

Wat gun je Voorstad voor de toekomst?
Iemand die de verbindende rol van gezondheidsmakelaar kan blijven
uitvoeren. Op die manier kunnen bewoners, ook op het gebied van
gezondheid een duwtje in de rug krijgen.

Kinderwerker Linda
op het Rode dorp
Wie is Linda?
Sinds februari ben ik als kinderwerker begonnen op het Rode dorp. Ik
vind het vooral belangrijk om een goeie, veilige plek te creëren voor
kinderen en jongeren. De kinderen en jongeren zien, om zo aan te
sluiten bij hun behoeften. De relatie is erg belangrijk, zowel met de
kinderen, hun ouders als met verschillende instanties in de wijk. Wij
zijn toegankelijk en alles is bespreekbaar. We bieden een kinderclub
en jeugdhonk aan en zorgen voor een mooi, divers aanbod, van sport,
spel, buitenactiviteiten (bijvoorbeeld een speurtocht) en knutselen.
Hoe is het samenwerken in de wijk?
Voor de zomer hebben we met een grote groep werkers in de wijk een
jeugdavond georganiseerd voor Voorstad. Super leuk en interessant
om met z’n allen iets voor kinderen en jongeren in de wijk te doen. En
dat een bijdrage van WijDeventer het mogelijk maakt dat jongeren ook
echt activiteiten kunnen organiseren.
Wil je iets leuks organiseren of wil je een langs komen bij het jeugdhonk of de kinderclub, kom gerust langs. Mijn gegevens vind je op de
achterkant van deze krant.

Wijkwethouder
Frits Rorink
693209
Wijkagent Voorstad-Oost
en de Bekkumer
Peter Rutgers
0800 8844
Wijkmanager
Merel Arink
		
06 51584631
m.arink@deventer.nl

Kinderwerker
Roos Agema
06 15239351
r.agema@rastergroep.nl

Wijkagent Rode Dorp, Driebergen,
Oudegoedstraat e.o.
Linda Alberts, 0900 8844
linda.alberts@politie.nl
Spreekuur: dinsdag van 10 tot 11 uur
in het Enkhuis

Kinderwerker
Linda de Lange
06 12448731
jl.lange@rastergroep.nl
Wijkagent Voorstad-Centrum
Luciël Scholten
0900 8844
luciel.scholten@politie.nl 		 Jongerenwerker
@wa_deventer
Jeroen van de Ven
06 20451908
j.ven@rastergroep.nl
Senior toezichthouder
Daniël Ruiter
14 0570
d.ruiter@deventer.nl
Opbouwwerker
Fernand Toebes
06 28780376
f.toebes@socialeteamsdeventer.nl

Opbouwwerker
Barbara Bont
06 30999455
b.bont@socialeteamsdeventer.nl
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