Een idee?

Ga ermee aan de slag!

Ons klimaat verandert. Hevige neerslag en aanhoudende droogte leiden tot overlast. Er staat
water op straat, de planten in de tuin verdrogen en het is te warm om lekker te slapen. We
hebben niet zo veel invloed op de klimaatverandering maar wel op ons eigen leefklimaat.
Samen met u willen we daar de komende tijd aan gaan werken. Daarvoor zijn echt niet altijd
grote, dure maatregelen nodig. Kleine aanpassingen in uw eigen tuin of buurt kunnen al een
groot verschil maken! U kunt aan de slag met het afkoppelen van regenwater, groene daken of
het vervangen van tegels door groen.

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het aardgas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar
gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners met een koopwoning in de wijk Zandweerd Noord
en Zuid onderzoeken wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije buurt. Ze doen
dat samen met Buurkracht en de gemeente Deventer. De buurtbewoners vormen samen
het meedenkteam dat een plan schrijft over de technische en financiële mogelijkheden voor
aardgasvrij wonen in Zandweerd. Daarna weten buurtgenoten wat ze nu al kunnen doen.

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.
Contact via:
Karin Sluiter, wijkmanager
tel.: 06 23760361
email: km.sluiter@deventer.nl			

Klimaat in de straat

Zandweerd richting aardgasvrij
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Denk en doe mee!
Buurtgenoten met een koopwoning kunnen op verschillende manieren meedenken en -doen. Er
is een tweede buurtbijeenkomst gepland op woensdag 4 maart in de Van Vlotenhof. Iedereen is
van harte welkom! Regelmatig worden er updatekaarten rondgestuurd en op www.buurkracht.
nl/zandweerd staat allerlei informatie.
Deventer Stroomt
Energie besparen, regenwater vasthouden, zomerse koelte door groene daken en tuinen
om het wonen aangenaam en betaalbaar te houden. In Deventer nemen al veel inwoners,
instellingen en bedrijven klimaatmaatregelen. Op www.deventerstroomt.nl vind je informatie
over wat je zelf kunt doen.

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:

Filmsterren
Wil je mensen echt in actie zien? Op de site staan inspirerende video’s van Deventenaren die
de handen uit de mouwen steken. Ga je ook aan de slag met energiemaatregelen en wil je
ook schitteren in een van de video’s? Laat ons weten wat je gaat doen, wanneer, hoe, waar en
met wie. En maak kans op jouw eigen videoclip. Kijk op www.deventerstroomt.nl voor meer
informatie.

Groenstrook Rectorsweerd
opgeknapt

Ruim 25 bewoners hebben op eigen initiatief
de handen uit de mouwen gestoken en de
groenstrook aan de Rectorsweerd opgeknapt.
De bewoners kregen ondersteuning van het
Groenbedrijf en een medewerker van het
Sociaal Team. De groenstrook heeft nieuwe
beplanting, er is een hekje geplaatst en er is
flink gesnoeid en onkruid verwijderd.
Hoe is het ontstaan?
Het idee om iets met de groenstrook te doen,
ontstond 2 jaar geleden tijdens de Burendag.
Het plein was slecht onderhouden en de
kinderen speelden er bijna niet meer. Het was
meer een hondenuitlaatgebied en dat wilden
de bewoners juist niet. Het plein moest weer
een mooi aanzicht krijgen met als doel een

Beste bewoner,

De klimaatambassadeurs worden ondersteund door gemeente Deventer, adviesbureau
Tauw, Natuur en Milieu Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta. Soms werken ze
daarbij samen met Milieucentrum De Ulebelt. Het mailadres van de klimaatambassadeurs is:
klimaatambassadeurs_zwzw@outlook.com.

bijdrage leveren aan de sociale controle en
meer groen in de buurt, zodat de kinderen
weer kunnen spelen op het plein. Het idee is
aan de wijkmanager voorgelegd en zij heeft
de buurtbewoners verder op weg geholpen.
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Voor jullie ligt de WijDeventer krant, waarin het afgelopen jaar in
beeld is gebracht. Veel mooie initiatieven ván buren vóór buren. Ook
vind je informatie over de ontwikkelingen die er zijn op het gebied
van een aardgasvrije wijk.
Naast wat er in deze krant staat, zijn er nog meer initiatieven
genomen en activiteiten georganiseerd in 2019 waarbij verbinding
tussen buurtgenoten is ontstaan. Ook zijn er nog initiatieven in de
uitvoerings- of planfase. In de volgende krant laat ik deze bewoners
graag aan het woord.
Ook voor dit jaar wens ik dat jullie elkaar zullen vinden om te vieren,
te delen of te helpen.
Mocht je een idee hebben voor je straat of je buurt, en heb je hierbij
(financiële) ondersteuning nodig? Of wil je aansluiten bij bestaande
initiatieven? Neem dan contact op met mij of Thomas Eikelboom.
Achterop deze krant vind je onze contactgegevens.
Graag tot ziens in de wijk!
Karin Sluiter, wijkmanager

Hoe nu verder?
De bewoners onderhouden nu zelf de nieuw
aangebrachte strook van beplanting. Het
Groenbedrijf voorziet de bewoners van
benodigd materiaal. Dit gebeurt allemaal in
goed overleg. Het plein heeft een veel mooier
aanzicht gekregen en de kinderen spelen er
weer. De bewoners hebben onderling ook
meer contact gekregen en dat ervaren ze als
zeer positief.

Energietransitie: maar dan anders

De eerste buurtbijeenkomst in de Van Vlotenhof

Er is al veel over geschreven: de
energietransitie in Zandweerd. Een technische
maar ook zeker een sociale opgave om de
huizen in de (nabije) toekomst op een andere
manier te verwarmen en van elektriciteit te
voorzien.

Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer (postzegel
niet nodig). 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.

vóór, dóór en mét bewoners.

Wilt u meedoen?
De gemeente Deventer geeft subsidie voor het afkoppelen in eigen tuin en het waterschap
stimuleert gezamenlijke maatregelen van groepen bewoners. De klimaatambassadeurs
in Zandweerd geven advies over afkoppelmogelijkheden en kunnen assisteren bij het
subsidieproces van afkoppelen op eigen terrein. Ook hebben zij contacten voor tuineigenaren
die (een deel van) het werk willen uitbesteden.

Meedenkteam maakt buurtplan
Het meedenkteam richt zich met het buurtplan op die dingen waarop ze direct invloed hebben.
Hoe verwarmen we straks zonder gas, hoe gaan we met de energie in huis om en waar kan dat
minder? Door hier nu al naar te kijken, bereiden we ons goed voor op het aardgasvrij wonen.
Bovendien woon je prettiger en verhoog je de waarde van je huis met energiebesparing.
Warmtecamera-wandeling
Het meedenkteam is op 2 december met een warmtecamera naar hun eigen huizen gaan kijken.
Om te zien waar de warmte het huis verlaat. Wat is het verschil in energieverlies bij een huis
mét muur- en vloerisolatie of zonder? Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant was te
zien waar de warmte uit het huis ‘weglekt’. In februari wordt een warmtecamera-wandeling
georganiseerd. Meer info over de wandeling volgt op www.buurkracht.nl/zandweerd.
Aanmelden voor de wandeling kan via de Buurkracht-app. Opgeven voor meedenkteam kan via
robert@buurkracht.nl.

WijDeventer,

Thomas Eikelboom

Ik zie in het werk (als opbouwwerker) in de
wijk ook een ander soort energietransitie.
Namelijk bij bewonersinitiatieven waarbij

ik betrokken ben. Een verandering waar
bewoners zelf tot actie overgaan om bezig
te zijn met wat zij belangrijk vinden in hun
buurt. Sommige initiatieven zijn sociaal van
aard en andere initiatieven gaan over een
aanpassing in de fysieke ruimte. Zo ben
ik bijvoorbeeld betrokken bij een groep
senioren die nu wekelijks bij elkaar komt in de
Tulp om elkaar te ontmoeten en om samen
spelletjes te spelen. In het begin heb ik ze

kunnen ondersteunen bij het opzetten van de
activiteit maar nu regelen ze alles zelf.
Heb je ook een leuk idee waar je energie van
krijgt, wil je sparren of zou je onder het genot
van een kop koffie kennis willen maken?
Neem dan contact met mij op via
t.eikelboom@socialeteamsdeventer.nl,
06 83865817 of facebook: Thomas Eikelboom
(opbouwwerker Zandweerd).
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Kunst-/natuurproject
in de Plantweerd

Buurthuiskamer Zandweerd

Burgemeester op bezoek
					in Zandweerd
Jongerenwerker Melvin Dijkema en
opbouwwerker Thomas Eikelboom hadden
een fietsroute door de wijk uitgestippeld om
de diversiteit in de wijk te laten zien en om
met bewoners in gesprek te gaan.
Het bezoek op vrijdag 25 oktober startte
bij buurthuiskamer “Bij de halte”, waar
vrijwilligers vertelden wat hier allemaal te
doen is voor de bewoners uit de wijk maar
ook waarom zij het zo leuk vinden om hier
vrijwilliger te zijn. Na het maken van een
groepsfoto namen Melvin en Thomas de
burgemeester mee de wijk in. Ze bezochten
onder andere het speelpleintje achter de
Lange Zandstraat. De kinderen uit de buurt
stonden klaar om te vertellen welke ideeën en
wensen zij hebben om het speelpleintje nog
leuker te maken. Bij de volgende stop vertelde

een gezin hoe zij het leven in Zandweerd
ervaren. Als laatste werd speeltuinvereniging
‘De Tulp’ aangedaan. Een groep jongeren
heeft daar samen met Pascal, jongerenwerker
van ‘The Mall’, en een aantal vrijwilligers een
heerlijke lunch gemaakt. Tijdens de lunch
hadden de jongeren verschillende vragen
voor de burgemeester. Zo wilden zij graag
weten of hij ervoor kan zorgen dat er een
vaste plek is voor de jongeren in de buurt.
Andere jongeren wilden graag weten hoe een
werkdag van de burgemeester er uit ziet. De
ochtend werd afgesloten door 2 rappers die
hun eigengemaakte rap lieten horen. Reacties
van de jongeren aan het eind van de ochtend:
gezellig, aardige man, leuk met hem gepraat
en hij luisterde naar ons. En de burgemeester
vond het een geslaagde kennismaking met de
wijk Zandweerd.

Burendag
Zandweerd
groot succes
Ondanks de regen was het op zaterdag 28
september gezellig druk bij Burendag op de
Zandweerd. Vijf locaties in de wijk openden
hun deuren voor jong en oud.
Bij Buurthuiskamer Zandweerd was er o.a. een workshop ‘Kunst met stenen’, een Djembé
workshop en kon men burenwerkjes en vogelhuispakketjes kopen. WSV De Zandweerd had
verschillende singer-songwriters en er was een wijkmarkt met o.a. het Deventer Schaapskudde
Wol Project. Bij WSV de IJssel waren er Oudhollandse spelen, lootjes trekken en een
draaimolen. Ook in Speeltuin De Tulp was er van alles te doen, van schminken en springkussen,
met muziek van de huis-dj, tot de verkoop van braadworst en hamburgers. En ook het
Zelfregiecentrum was van de partij met o.a. een rondleiding in het naaiatelier en een cursus
schilderen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.
Tussen de locaties reed een paardentram en daar werd veel gebruik van gemaakt. Ook Clown
Miepie was dit jaar weer van de partij en heeft de kinderen vermaakt.
We hopen dat buurtbewoners deze locaties nu weten te vinden en we nodigen mensen van
harte uit om nog een keer langs te komen.

Het is maandagavond, vrijwilligers openen de deuren, de koffie
pruttelt en de buurtbewoners komen binnen. Het is weer tijd voor
een gezellig avondje Diamond Painting. Met kleine steentjes wordt er
geconcentreerd een klein kunstwerkje gemaakt en ondertussen wordt
er gezellig gekletst.
De buurthuiskamer is een plek voor de buurt waar iedereen welkom is. Gewoon even een kopje
koffie of thee te drinken of om juist iets actiever en creatiever bezig te zijn. Zo is er bijvoorbeeld
een spelletjesavond, kunt u mee doen met bloemschikken en wordt er zelfs samen gesport.
Ook is er ruimte om met ideeën te komen, we denken graag mee om het mogelijk te maken.
Omdat samen eten verbindt, organiseren we maandelijks een “samen uiteten” avond. De
vrijwilligers van de buurthuiskamer zorgen voor een heerlijke 3-gangen maaltijd. U kunt tegen
een kleine vergoeding mee-eten.
Voor meer informatie
Nieuwsgierig geworden naar de activiteiten? Heeft u een leuk idee? Of wilt u gewoon een
kopje koffie of thee met ons drinken? Kom gerust bij ons binnen, we vertellen er graag over.
Ons adres is Zwolseweg 190A (bij de rotonde in het Corel-gebouw). Tel: 06 36447407. Website:
buurthuiskamerzandweerd.webnode.nl

		

Klimaatstraatfeest

in de Zaagmolenstraat

De weergoden waren ons goed gezind.
Een droge, zonnige dag op 5 oktober
tussen een reeks van regenachtige
herfstdagen. Het feest bestond uit een actief
middagprogramma en een gezellig samenzijn
vanaf borreltijd tot laat in de avond.
Samen hebben we onkruid verwijderd,
lantaarnpalen met bloeiende klimplanten
bekleed en perkjes vergroend met lavendel.
De straat wordt er mooier van én we vangen
ook nog een beetje extra CO2 op. Alle kleine
beetjes helpen voor het (leef)klimaat!
Het tweede deel begon met leuke spellen
voor jong en oud. Uiteraard was er een

springkussen, maar ook het sumoworstelen,
het reactiespel en de voetbaltafel leverden
veel hilarische en fanatieke taferelen op.
Mooi was het zelfbedachte ‘leer-je-burenbeter-kennen’ spel. Weet jij waarvoor je je
buur mag wakker maken? Welke film hij of
zij wel 10 keer heeft gezien? Of waarvan hij
of zij de slappe lach krijgt? Wij wel! En nog
veel meer leuke feitjes. Een mooie manier
om onder het genot van lekker eten en
drinken en een kampvuur elkaar beter te
leren kennen. Het was weer een geslaagd
straatfeest. Met dank aan WijDeventer en
het Oranjefonds, die het mede mogelijk
hebben gemaakt. Tot volgend jaar!

Enquête spooroverlast

			geeft duidelijk resultaat
In maart 2019 heeft werkgroep Deventer Spoort, samen met de gemeente een enquête
gehouden onder 2600 bewoners die ca. 300 meter van het spoor wonen in de wijken
Zandweerd en Voorstad. Veel bewoners hebben gereageerd. De antwoorden zijn duidelijk: 71%
ondervindt in meer of mindere mate overlast. Dat is veel!
Belangrijkste conclusies
Aanwonenden bij het spoor ervaren zeer veel geluidshinder (34%) tot extreme hinder (16%)
buitenshuis in de zomer. Ook binnenshuis ervaren aanwonenden zeer veel geluidshinder (34%)
tot extreme hinder (9%). Ook ervaren aanwonenden ’s nachts veel overlast. De spoorviaducten
aan de Brinkgreverweg en Hoge Hondstraat geven zeer veel hinder (32%) tot extreme hinder
(22%). Ook maken aanwonenden zich zorgen over het vervoer van giftige stoffen over het
spoor.
Wat vinden andere Deventernaren?
Dezelfde vragen naar spooroverlast zijn ook voorgelegd aan het stadspanel. De ‘gemiddelde
Deventernaar’ ervaart minder geluidshinder. Wel maakt het stadspanel zich bijna evenveel
zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de overlast van de spoorviaducten wordt
als fors ervaren.
Na de enquete
Het College van B en W heeft bij het ministerie het verzoek ingediend om in aanmerking
te komen voor een proef om het schelle booggeluid te verminderen. Op 14 oktober is
staatssecretaris Van Veldhoven naar Deventer gekomen en door ons rondgeleid. Zij vond het
booggeluid ook te schel en gaat Prorail opdracht geven dat aan te pakken met ‘smeerpotten’.
Daarbij wordt een olieachtige substantie op de rails gesproten als er een trein langskomt.
Daardoor wordt de geluidsoverlast een stuk minder. Dat is een mooi resultaat. Ook over het
vervoer van gevaarlijke stoffen zijn we in gesprek met het ministerie.
Hoe nu verder
De werkgroep blijft doorgaan met werken aan het verminderen van overlast en risico’s van het
treinverkeer in Deventer. De werkgroep is te bereiken per mail (deventerspoort@gmail.com) of
via de facebookpagina van Deventer Spoort.

Op vrijdag 24 januari is door leerlingen
van groep 8 van de Cees Wilkeshuisschool
een openluchtexpositie geopend met de
resultaten van een natuurproject in de
Plantweerd. Leerlingen en docenten van
de Cees Wilkeshuisschool hebben op 1
november deelgenomen aan de workshop
‘Met natuurlijke materialen drukwerken
maken’ georganiseerd door vrijwilligers
van de Plantweerd. Het is belangrijk dat
leerlingen meer bewust worden van het
groen in hun eigen omgeving. De vrijwilligers
hebben verteld wat zij zoal doen in de
Plantweerd en hoe zij er zelf van genieten.
De leerlingen zijn met de vrijwilligers door
de tuin gewandeld om materialen te zoeken.

Van de gevonden materialen, zoals bladeren,
veertjes, zaaddozen, bloemen en takjes,
hebben ze eigen composities op papier
gemaakt. Daarvan hebben ze met behulp
van drukinkt en de drukpers kunstwerkjes
gemaakt. De leerlingen hebben hier hun
ervaring in poëtische tekst aan toegevoegd.
Middels een mooie samenwerking met
leerlingen van groep 8, docenten en
vrijwilligers hebben ze een bijzondere,
leerzame ochtend gehad, en de
resultaten waren zeer verrassend. Zo
mooi dat ze van de gesealde kunstwerkjes
een openluchttentoonstelling
hebben ingericht in de tuin.

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.

Wijkmanager
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06 23760361
km.sluiter@deventer.nl
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gemeente Deventer, team IBL. Aan deze uitgave
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