WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner van Borgele/Platvoet,
Nadat we gestart waren met de voorbereidingen voor deze krant
zaten we ineens midden in de coronacrisis. Een nieuwe werkelijkheid,
die naast verdrietige dingen ook mooie dingen laat zien. Zoals
het ontstaan van allerlei kleine initiatieven om een medemens te
bereiken die verplicht binnen zit. Daarbij helpt het soms ook dat er al
onderling contact in de buurt was. We hopen dat na de coronacrisis
het omzien naar elkaar blijft. WijDeventer wil daar zeker een steuntje
in de rug voor zijn!

De lampionnentocht op 20 december

Samen lampionnen maken

Lampionnentocht
De eerste lampionnentocht Borgele/Platvoet is een feit. Vol verwachting kwamen
de kinderen bij Sportschool Akdeniz met hun eigengemaakte lampionnen. Na
een kleine introductie gingen zo’n 30 kinderen, vergezeld door ouders, even over
zevenen op pad voor een rondje over de Platvoet. Leuk ook dat er bewoners bij
waren die gewoon aansloten. Na zo’n 1,4 km stond voor de lampiondragers warme
chocomel met slagroom en een wafel klaar Dit werd met smaak naar binnen gewerkt.
De ouders en andere buurtbewoners konden zich tegoed doen aan een lekker
bekertje glühwein of chocolademelk. Contacten werden gemaakt en rond half
negen gingen de laatsten huiswaarts onder het motto: “Dit moeten we vaker doen”.
Voor de initiatiefnemers was dit een mooi succes en voor herhaling vatbaar.

Een wijk zonder hondenpoep!

Wie wil dat niet?
Overlast van hondenpoep
is een van de meest voorkomende ergernissen. Voor
de bewonersgroep Borgele/
Platvoet een reden om
de hondenbezitters ervan
bewust te maken dat het
opruimen van hondenpoep
een kwestie is van verantwoording, een schonere
woonomgeving en vooral
hygiëne. Dit hebben ze samen gedaan met leerlingen

van de Borgloschool en de
Deventer Schoon Familie
(Cambio).
De kinderen hebben hun
uiterste best gedaan om de
noodzaak van het opruimen
van hondenpoep in een tekening weer te geven. Door
wijkwethouder Rob de Geest
werd de prijswinner bekend
gemaakt. Bijna alle kinderen
kregen de gedeelde 3de

prijs. Behalve Noa die met
de 2de prijs aan de haal ging
en natuurlijk de winnares
Yana. Van de tekeningen van
Yana en Noa zijn inmiddels
posters gemaakt. De andere kinderen hebben hun
tekeningen geplastificeerd
teruggekregen.
In het kader van dit thema
werd ook nog een presentatie gehouden over het

Bloembollen planten
aan de Arkelstein
Bewoners van het appartementencomplex
aan de Arkelstein zien het grasveld voor
het gebouw een beetje als hun eigen
voortuin. En daar is meer uit te halen dan
alleen maar een grasveld met vijf platanen.
Ze zijn aan de slag gegaan met het maken
van vogelhuisjes. Deze zijn inmiddels
bevestigd aan de boomstammen. Om het
wat kleurrijker te maken, hebben ze op een
maandagochtend bloembollen geplant.
Meer dan 2000 bloembollen is wel een
hele klus voor de heren. Een bezoek aan

de Arkelsteinschool was de oplossing. Vijf
jongeren staken samen met de bewoners
en medewerkers van Het Groenbedrijf de
handen uit de mouwen en de bloembollen
waren in twee uurtjes geplant. En twee
mooie bloemschalen zorgen voor een veilige
en mooie entree van het complex. Het was
een geslaagde ochtend en de bewoners
waren erg blij met de samenwerking.
Nu nog even geduld hebben om het
resultaat te kunnen bewonderen.

Als je een idee hebt voor je straat of je buurt en je hebt hierbij
(financiële) ondersteuning nodig, neem dan contact op met mij
of een van de opbouwwerkers. Achterop deze krant vind je onze
contactgegevens.
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Hartelijke groet, ook namens het sociaal team,
Robert Saris, wijkmanager

hondenpoepbeleid en het
gedrag van onze viervoeters.
Een grote groep honden- en
niet hondenbezitters was
aanwezig.
Ook werden tijdens deze
avond de posters gepresenteerd. Deze zijn verkrijgbaar
bij Cambio of in buurthuis
De Schalm. De poster kun je
voor het raam hangen of op
zichtbare plekken waar overlast is van hondenpoep.

Wethouder Rob de Geest met
winnaars Yana (links) en Noa
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WijDeventer in Coronatijd

Thomas Eikelboom en Carla Hobert

Nieuwe opbouwwerkers

in Borgele/Platvoet

Sinds kort zijn wij, Carla Hobert en Thomas
Eikelboom, de nieuwe opbouwwerkers van
Borgele/Platvoet vanuit het Sociaal Team.
Deze functie is niet nieuw voor ons omdat
we allebei ook in andere wijken met veel
plezier aan het werk zijn. We hadden ons
de kennismaking heel anders voorgesteld.
Er lagen mooie plannen en er waren mooie
initiatieven in de wijk om bij aan te sluiten.
Helaas, maar begrijpelijk, zijn veel van deze
plannen de ijskast in gegaan. Voorzichtig en
met afstand zijn we de afgelopen periode
wel de verschillende buurten in gegaan om
de wijk beter te leren kennen. Verschillende
bewoners hebben een kaartje gekregen met

onze contactgegevens. Ook komende tijd
zullen we zichtbaar in de wijk aanwezig zijn.
Ook in coronatijd zijn er mogelijkheden om
iets te organiseren. Heeft u een idee, vraag,
wens of wilt u iets betekenen voor de wijk?
Wij staan klaar om daar met u over mee te
denken. Tevens kijken we ernaar uit om samen
met u te werken aan een mooie en levendige
wijk waarin ruimte is om met uw plannen aan
de slag te gaan.
Onze contactgegevens staan op de
achterzijde van deze krant. Hopelijk tot snel.

Jongerenwerkers/jongerencoach
Sinds kort zijn wij de jongerenwerkers en jongerencoach in de mooie wijk Borgele/Platvoet.
Wij organiseren graag met jullie activiteiten om zo dichterbij elkaar te komen. Heb jij een vet
idee? Wij horen het graag om dan samen aan de slag te gaan. Heb jij vragen of hulp nodig in
algemene zin? Of heb je behoefte aan een luisterend oor? App dan een van ons. Onze gegevens
vind je achterop deze krant.

V.l.n.r.: Robin Ooms en Raquel van der Vloet (jongerenwerkers) en Nusa Meijboom (jongerencoach)

App meldpunt openbare ruimte

In deze moeilijke periode tijdens het coronavirus ontstaan
er ook mooie initiatieven in de wijk Borgele/ Platvoet.
Buurtbewoner Gulsen bereidt bijvoorbeeld maaltijden en
bezorgt alleenstaande ouderen een bloemetje: “Ik vind het
leuk om zelf bloemen te kweken voor de buurtbewoners die
even een steuntje in de rug nodig hebben en sta graag klaar
om een ander te helpen. In contact blijven met elkaar is voor
mij belangrijk. Waar mogelijk wil ik dan ook graag aansluiten
bij andere bewonersinitiatieven in de wijk”. Dit zijn mooie
initiatieven die wij graag ondersteunen vanuit WijDeventer.
Samen maken wij de wijk

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.

Actieve bewonersgroep
Borgele-Platvoet
Sinds vorig jaar hebben enkele bewoners uit de wijk elkaar gevonden en
een actieve bewonersgroep gevormd. Dit heeft in korte tijd al geleid tot
verschillende activiteiten op het gebied van bewegen, ontmoeten en een
schone en veilige wijk. Onder andere de lampionnentocht, de actie tegen
hondenpoep en een eigen bewonersplatform zijn initiatieven die hieruit
voortgekomen zijn. Wil je hier meer over weten of vind je het ook leuk om bij
deze bewonersgroep aan te sluiten? Kijk dan eens op www.markvoorde.nl of
neem contact op met een van de opbouwwerkers.

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

Jongerenwerker
Wijkwethouder
Rob de Geest
0570 693138

Het jaar 2020 werd als
vanouds ingeluid met het
afsteken van vuurwerk. Veel
bewoners van de Platvoet
gaven gehoor aan de vraag
of ze de restanten zelf op
wilden ruimen en inleveren
bij de verzamelpunten. Er
bleef echter nog genoeg
rommel over om op te
ruimen. Op 3 januari
hebben 13 vrijwilligers,
waaronder 5 kinderen(!),
de restanten opgeruimd.
Het spatje regen deerde
ze niet. Na 2 uur ‘banjeren’
door de wijk konden ze
met genoegen terugkijken
op een mooi resultaat. De

Carla Hobert
06 12935709
c.hobert@
socialeteamsdeventer.nl

Opbouwwerker
Thomas Eikelboom
06 83865817
t.eikelboom@
socialeteamsdeventer.nl

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

actie, in samenwerking met
Cambio, leverde 20 volle
vuilniszakken op. Onder het
genot van een kop warme
chocomel werd er nog wat na

gekletst en afgesproken om
over enige tijd weer van de
partij te zijn bij de volgende
schoonmaakactie.

Robin Ooms
06 14843206,
r.ooms@rastergroep.nl

Jongerencoach
Opbouwwerker

Opruimactie Platvoet

Raquel van der Vloet
06 14244940
r.vandervloet@rastergroep.nl

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

Nusa Meijboom
06 43869448
n.meijboom@rastergroep.nl

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

Sociaal team
0570 695399
info@socialeteamsdeventer.nl

Wijkagent
Esther Oosterlaar
0900 8844
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