Ga ermee aan de slag!
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.
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 Colmschate Noord/Vijfhoek
email: info@socialeteamsdeventer.nl

www.wijdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen

COLMSCHATE-NOORD

VIJFHOEK

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer. Er wordt dan contact met je opgenomen om te vragen
of je direct aan de slag kunt of dat je iets nodig hebt om je idee verder uit te werken en uit te voeren.

Bij het hondenspeelveld in het Gooikerspark krijgen de wijkteamleden
een toelichting op alle verrichte werkzaamheden.

Wijkteam fietst langs

initiatieven en ‘opsteker 2019’

In juli zijn leden van het wijkteam Colmschate Noord / Vijfhoek langs 5 buurtinitiatieven van het
afgelopen jaar gefietst. Drie van deze initiatieven waren genomineerd voor de ‘opsteker 2019’,
een prijs van het wijkteam voor het opvallendste initiatief. Allereerst bezochten ze het veld aan
de Caspar Philipsstraat waar schoolkinderen eerder dit jaar een wildmengsel inzaaiden, daarna
in de Vijfhoek het dit jaar afgeronde prachtige groenproject van het Landje van Niets aan de
Willem Pijperstraat, een van de nominaties.
In Colmschate Noord werd een bezoek gebracht aan het hondenspeelveld (de 2e nominatie)
in het Gooikerspark waar met veel zelfwerkzaamheid een uitbreiding heeft plaatsgevonden
en waar ook de fruitbomen zijn gesnoeid. Bij het trapveldje tussen de Kievit en Groenling
vertelde een van de jongeren hoe zij eerder dit jaar het wilgentenen hekwerk hebben gemaakt,
samen met het Groenbedrijf. Tenslotte het bezoek aan het veelzijdige project Vogelwiel aan de
Vogelslag en Wielewaal, waar ze nog volop bezig zijn met de vergroening en verduurzaming van
de omgeving en de woningen. Dit laatste initiatief werd verkozen tot de ‘opsteker 2019’.

Kennismaking
jongerenwerker
Laurens Pamboer
Mijn naam is Laurens Pamboer en ik ben
ambulant jongerenwerker in Colmschate en
de Vijfhoek.
Ik ben geboren en getogen in Colmschate en
ken de wijk dus als mijn broekzak. Zodoende
heb ik van jongs af aan veel te maken gehad
met het jongerenwerk in de wijk en ik heb hier
veel van mogen leren. Nu wil ik de jongeren
dezelfde hulp en mogelijkheden bieden die ik
zelf ooit als jongere heb mogen ervaren.

Onderdoorgang Oostriklaan

Holterwegzone

Sinds begin maart is de tunnel in gebruik voor
al het verkeer en is de spoorwegovergang
in de Oostriklaan afgesloten. De aannemer
moet nog enkele zaken afronden die
nog niet uitgevoerd kunnen worden
i.v.m. levertijden op materialen. Verder
zijn het Han Hollanderplein, Piet van
Donkplein, Koggeschip, Vlinderparkweg,
Colmschaterstraatweg en Oostriksweg
opnieuw ingericht. Eind september is de
spoorwegovergang in de Stationsweg
afgesloten voor al het verkeer. Dit najaar
wordt gestart met de groenaanleg in het
gehele gebied. Verwacht wordt dat dit
nog in 2019 afgerond kan worden. Kijk
voor meer informatie op www.prorail.nl/
oostriklaan of https://nogknapper.deventer.nl/
werkzaamheden-1/tunnel-oostriklaan.

Langs de Holterweg
wordt een gebied
ingericht voor
leisurebedrijven.
Aannemersbedrijf
NTP is bezig met
de aanleg van de weg, en heeft een brug
gebouwd over het fietspad. Er hebben
veel bulten zand gelegen. Dat was nodig
om te zoeken naar explosieven. Er is niets
gevonden. Bij deze werkzaamheden was ook
een archeoloog betrokken om onderzoek te
doen naar activiteiten in het verleden. Het
is nog niet bekend wat ze allemaal hebben
aangetroffen. Inmiddels is de Mc Donalds
geopend. Binnenkort wordt gestart met
de bouw van het leisurecentrum waar je
straks kunt trampolinespringen, lasergamen,
bowlen, en nog veel meer. Aan de zijde van de
Scheg komt nog een tankstation. Het is nog
niet bekend wanneer de bouw start. Aan de
westzijde (centrumkant) wordt nog gesproken
met een ondernemer, en verder is er nog
grond beschikbaar voor nieuwe initiatieven.

Foto ProRail/Stefan Verkerk

De Vijfde Hoek
In Spijkvoorderenk zijn de laatste kavels aan
de zijde van de Oerdijk verkocht. Aan de
Johannes Broekhuijsenstraat gaat MooiZen
13 woningen bouwen die 100% duurzaam
en 100% circulair (dus van herbruikbaar
materiaal) zijn. Dit doen ze per woning in
4 dagen. De Groene Ring, de nieuwbouw
van Rentree en Roosdom Tijhuis aan de
Leonard Springerlaan is bijna klaar. Aannemer
Dusseldorp werkt er hard achteraan om ook
de stoep en parkeerplaatsen aan te leggen
zodat iedereen met droge voeten bij huis
kan komen. In Spijkvoorderhout gaan de
laatste kavels voor vrijstaande woningen in de
verkoop. Daarna is in de Vijfhoek geen nieuwe
grond meer voor woningbouw. En bijzonder
om te constateren: daarmee nadert de wijk z’n
voltooiing!

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
In deze WijDeventerkrant blikken we terug op een aantal mooie
wijkinitiatieven uit de afgelopen periode. Over de omgeving
Kannenburg, een nieuwe AED in de Vijfhoek en de opsteker 2019 voor
het opvallendste initiatief van het jaar.
Natuurlijk willen we ook altijd vooruit blijven kijken en heeft u ook
nu weer de mogelijkheid om zelf met een idee aan de slag te gaan
in uw eigen buurt. Hiervoor is de ideeënkaart toegevoegd. Heeft u
dus een idee voor uw buurt of straat, laat het ons dan weten. Vul de
ideeënkaart in deze krant in en stuur het op of mail naar
info@socialeteamsdeventer.nl of jo.hendriks@deventer.nl.
Veel leesplezier.
Periodieke uitgave
WijDeventer
november 2019

Vriendelijke groeten, mede namens het sociaal team
Colmschate Noord / Vijfhoek,
Joris Hendriks, wijkmanager

Heerlijkheid Linde
Ten noorden van de Vijfhoek ligt een prachtig
gebied te wachten op een nieuwe natuurlijke
invulling. Sanne en Christian, een jong
boerenstel uit de buurt, willen hier samen met
de omgeving een nieuwe toekomst creëren
onder de naam: Heerlijkheid Linde. Ze willen
hierbij van betekenis zijn voor de omgeving
en dus ook voor jullie als bewoners. Hun
vraag: hoe ziet het ontwerp eruit van jouw
ideale (agrarische) invulling van dit gebied
in samenwerking met Sanne en Christian?
Ga naar www.heerlijkheidlinde.nl, download
de prijsvraag en win een streekpakket vol
heerlijkheden uit de omgeving met jouw
idee of ontwerp!

(foto Peter Lammers)

Een idee?

Contact via:
Joris Hendriks, wijkmanager
telefoon: 06 515 541 32
email: jo.hendriks@deventer.nl

WijDeventer,

Projecten in de wijk
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Bewoners Kannenburg

App meldpunt openbare ruimte

200 nummers pakken omgeving aan
Bij de Kannenburg 200 nummers in het
Oostrik ligt een verlaagd trapveldje met
daarlangs groen en een speelplekje. In
de zomer van vorig jaar kwam een aantal
bewoners uit de buurt al met het idee om
de speelplek en het groen aan te pakken en
enkele andere aanpassingen te doen. Dat
bleek nog niet zo gemakkelijk en er ging wat
tijd overheen. Uiteindelijk is er na overleg
tussen bewoners, gemeente en Groenbedrijf
een invulling gekomen die een verbetering
voor de buurt is en ook uitvoerbaar en
betaalbaar. De omwonenden hebben in de
zomer de schop ter hand genomen en allerlei
werkzaamheden verricht. Het speelplekje is
wat aangepast, er is een zitmogelijkheid op
een nieuw stukje gras en een rij palen houdt
de ballen van het trapveld tegen. Uiteindelijk
een prachtig resultaat.

Bewoners Kannenburg in actie voor hun buurt.
(foto: werkgroep Kannenburg)

Aanpak Afval en Groen in het Oostrik
In het Oostrik is de Werkgroep Groen en Afval
inmiddels gestart met het eerste project,
waarbij het centrale plein bij de Doornenburg
(nabij de Titus Brandsmakerk) aangepakt zal
worden. Op zaterdag 5 oktober kwam een
aantal bewoners van het plein bijeen om over
de mogelijke inrichting te praten. Aan de
hand van een schets en enkele toelichtingen
zijn er ideeën uitgewisseld. Deze zijn door
de werkgroep verzameld en met deze input
wordt gekeken wat ervan te realiseren valt,
maar ook wat er niet moet worden gedaan.
Tijdens deze zaterdag werd door een aantal
kinderen de wens geuit, dat ze speeltoestellen
op het plein willen, waar ze op kunnen zitten,
klauteren en ravotten. Daarnaast kwamen de
bewoners met voorstellen om onder andere
een wilde tuin aan te leggen. De aanwezigheid
van de Ulebelt zorgde ervoor dat er ook naar

De succesvolle bijeenkomst op 5 oktober
(foto: werkgroep Afval en Groen)

de toekomst werd gekeken (afkoppelen
regenwater, sedumdaken, minder verharde
ondergrond). Naast de Ulebelt waren ook
Cambio en Raster vertegenwoordigd.

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.

Kinderen bij hun nieuwe plan voor het speelveld

Speelplek M. Bossestraat aangepakt
Voor de zomer hebben bewoners van de M. Bossestraat en de Pieter Clausingstraat een
geslaagde actieweek gehouden in hun buurt. Hun doel was om meer aandacht te vragen
voor groen, afval, te hard rijden en het spelen in hun straat. Alle onderdelen kwamen op
verschillende manieren aan de orde. Kinderen hebben demonstratief alle hondendrollen op
het speelveld een kleur gegeven. Veilig Verkeer Nederland deed een remwegdemonstratie.
Kinderen tekenden 30 km symbolen op de weg en konden met laserguns de snelheid van auto’s
meten. De kinderen hebben samen met de kinderwerker een plan voor het speelveld gemaakt.
Dit hebben ze in de actieweek gepresenteerd De uitvoering daarvan is dit najaar.

Succesvolle AED-buurtactie
in het Jeurlink

Na een mooi opgezette actie door Paul
van de Groep en Esther van der Weele
beschikt Jeurlink Centraal nu ook over een
Buurt AED. Zij hebben nu een eigen Buurt
AED, dankzij de steun van een groot deel
van de buurtbewoners in dit gedeelte van
het Jeurlink. Afgelopen zomer is de AED
opgehangen en sinds 1 juli is de AED actief. Ze
zijn supertrots en blij met dit succes. Omdat
elke seconde telt, is het van groot belang
dat er binnen 6 minuten een AED op de plek

aanwezig is waar iemand gereanimeerd moet
worden. Hoe meer AED’s, hoe groter de kans
dat ze iemand succesvol kunnen helpen. Zij
hopen hem nooit nodig te hebben, maar het
geeft een veilig gevoel dat er dichtbij een
voorhanden is.

De initiatiefnemers van de AED,
Esther van der Weele en Paul van de Groep
(foto: werkgroep AED)

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

Kinderwerker
(Colmschate Noord)
Margerita Pluimers
06 24552538
m.pluimers@rastergroep.nl

Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen,
693219

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

Sociaal team Colmschate Noord /
Vijfhoek
0570 695399
info@socialeteamsdeventer.nl

Jongerencoach
Nusa Meyboom
06 43869448
n.meijboom@rastergroep.nl
Jongerenwerker
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
Laurens Pamboer
06 48366872
l.pamboer@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 IBL. Aan deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.

Vóór, dóór
en mét
bewoners

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

Wijkagent
(Colmschate Noord)
Marleen van der Lugt
0900 8844

Postzegel plakken
niet nodig

Toezichthouder
Tom Bakkenes
14 0570
t.bakkenes@deventer.nl
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