VvE’s Oostrik
willen leren van
elkaar

Een idee?

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

Sociaal team Colmschate Noord/Vijfhoek
telefoon: 0570 695399
email: info@socialeteamsdeventer.nl
www.wijdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen	

COLMSCHATE-NOORD

VIJFHOEK

Naam:

Begin maart (kort voor de Corona
maatregelen) hebben ruim 35 mensen van
verschillende Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s) uit het Oostrik met elkaar gesproken
over VvE-thema’s. Een VvE zorgt ervoor
dat het gezamenlijke bezit van alle leden
In groepen werd over verschillende
goed wordt onderhouden en dat er ook
VVE-thema’s gesproken
voldoende kennis en geld is om dat te doen.
De aanleiding voor deze avond was een
onderzoek dat vorig jaar is gedaan onder 20 VvE’s in het Oostrik. Hieruit kwam naar voren dat
er veel vragen leven bij de besturen van de VvE’s over wat ze allemaal moeten doen. Deze
avond was een eerste stap waarbij duidelijk de wens uitgesproken werd om met elkaar verder
te gaan, van elkaar te leren en ook deskundigen te vragen om te helpen. Een aantal leden van
verschillende VvE’s gaan bespreken welke volgende stappen ze met elkaar kunnen zetten.

Ontwikkeling van De Vijfde Hoek
In De Vijfde Hoek wordt nog flink gebouwd. In
Spijkvoorderenk, aan de kant van de Oerdijk,
staan nieuwe woningen in de steigers op
de particuliere kavels. Langs de Johannes
Broekhuysenstraat en de Bernardus van den
Bergweg is MooiZEN druk met de afbouw
van dertien rijwoningen. De verwachting is
dat deze woningen in mei of juni opgeleverd
worden.

De kunst om met de
veranderde situatie om te gaan

Alle nieuwbouwwoningen naast de
basisschool zijn inmiddels bewoond. Rond
deze woningen zijn de straten en het groen
definitief ingericht. Ook op andere plekken
waar de woningbouw (grotendeels) is
afgerond, is het groen aangeplant.

De hele wereld en dus ook iedereen in je wijk, merkt dagelijks de gevolgen van de Coronacrisis.
Sommige mensen worden ziek, anderen zijn bang om ziek te worden. Sommige mensen
hebben het ineens heel druk, anderen zijn juist hun werk kwijt en zoeken iets anders. Natuurlijk
staat de gezondheid voorop, maar we missen toch ook vertrouwde activiteiten in de wijk. In
Colmschate Noord stond voor april het lentefeest gepland aan de Zwaluwenburg. In de Vijfhoek
kan de vertrouwde 5Hoekloop niet doorgaan. Andere wijkbewoners waren volop bezig met
de voorbereidingen voor een mooie sport- en duurzaamheidsdag voor jong en oud. Gelukkig
komen er wel weer nieuwe en creatieve oplossingen om toch iets te doen in de wijk, voor elkaar
en voor de buurt.
De Vijfhoekloop zoals in 2019 kan dit jaar niet

In Spijkvoorderhout zijn ook de laatste
bouwkavels nu onder optie. Er is op
dit moment dan ook geen grond voor
woningbouw meer beschikbaar in De Vijfde
Hoek. De komende tijd zullen de laatste
woningen in dit wijkdeel gebouwd worden. In
de herfst van 2020 gaat de firma Dusseldorp,
die de inrichting van de buitenruimte verzorgt,
verder met de aanleg van het groen in de
straten die afgebouwd zijn.

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

Heerlijkheid Linde lonkt!

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.

WijDeventer,

Projecten in de wijk

De ontwikkeling van het gebied Linderveld
(Deventer Noord-Oost) tot Heerlijkheid
Linde komt steeds dichterbij. Stichting
IJssellandschap investeert in samenwerking

met lokale partners en de jonge boeren
Christian en Sanne in dit gebied. Het hart
van de Heerlijkheid wordt een biologische
boerderij met ca. 60 melkkoeien die terecht
komen in het eerste Koetopia van Nederland.
Een plek die stad en land verbindt, plaats
biedt aan ambachtelijke ondernemers
en alle inwoners van de omgeving
hartelijk verwelkomt. De achtertuin én
boerenkeukentafel van de Vijfhoek. Er zijn al
veel stappen gezet, ook in samenwerking met
de gemeente Deventer en de omgeving. Het
wachten is nu op een definitief akkoord van
de gemeenteraad. De beslissing volgt kort na
half mei. Heerlijkheid Linde lonkt! Op www.
heerlijkheidlinde.nl vindt u meer informatie
over Heerlijkheid Linde en Koetopia.

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
Door de Coronacrisis is alles anders dan anders en dat heeft ook
invloed op de initiatieven in de wijk. Toch wilden we graag een
vertrouwde WijDeventerkrant maken. De prioriteit ligt op dit moment
op gezond blijven of weer beter worden. Sommigen hebben de ruimte
om juist nu iets in de buurt op te pakken, dat het leven beter, veiliger
of plezieriger maakt. Er zijn in de afgelopen periode mooie projecten
opgepakt waar we je graag over willen informeren.
We willen juist in deze tijd vooruit blijven kijken. Heb je een idee om in
je buurt iets op te pakken dan zijn daarvoor mogelijkheden. Gebruik
de ideeënkaart in deze krant om je idee in te dienen. Tenslotte
wensen we je alle gezondheid toe en hopen met elkaar aan een
prettige woonbuurt te blijven werken.
Periodieke uitgave
WijDeventer
mei 2020

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

Holterwegzone
Langs de Holterweg heeft de gemeente een
gebied beschikbaar voor cultuur, ontspanning
en sport. Deze Leisure Strip draagt bij aan het
thema van Deventer als boeiende beleefstad.
Het bestemmingsplan en bijbehorend
beeldkwaliteitplan geeft de ruimte voor
ondernemers die met hun activiteiten willen
bijdragen aan de ontwikkeling van deze
Leisure Strip. U kunt hierbij denken aan
overdekte speeltuinen, klimmen, maar ook
fitness of feestzalen. Naast het zelfstandig
fastfoodrestaurant Mc Donalds dat al
geopend is, zijn er ook andere ontwikkelingen
op de Leisurestrook. Als het goed is, wordt
er binnenkort gestart met de bouw van
een fitnesscentrum en een tankstation. De
ontwikkeling en realisatie van een Leisure
World, waarin meerdere activiteiten zijn
ondergebracht laat nog even op zich wachten.
Soms zijn er verkennende gesprekken voor
nieuwe initiatieven, maar tot concrete
plannen heeft dit nog niet geleid. De grond
blijft beschikbaar voor nieuwe initiatieven.
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Muziek voor ouderen in de wijk

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. 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.

Het huidige pleintje met (nu nog) veel asfalt

Doornenburg werkt aan pleintje

Bewoners uit de Jacob Oliestraat komen voor
de muziek uit hun huis

Michel Groenink zingt voor bewoners en
personeel van P.W. Janssen

De Werkgroep Groen en Afval heeft bewoners aan de Doornenburg (700 nummers)
enthousiast gekregen om met hun pleintje aan de slag te gaan. Het pleintje bestaat nu nog
uit een speelplekje, een binnen gedeelte met enkele groentebakken en verder veel asfalt. De
bewonerswerkgroep wil er een mooie combinatie van spelen en groen van maken en het asfalt
eruit laten halen. Hiervoor is intussen toestemming van de gemeente. Er gaat ook nog gekeken
worden of het regenwater van de bergingen naar het openbare groen kan worden gebracht.
De plannen worden verder uitgewerkt, maar door de Coronacrisis is het ook voor de bewoners
lastiger om met hun plannen verder te gaan. Dat gaat echter ongetwijfeld binnenkort
weer gebeuren.

In april hebben enkele buurtbewoners
muziek gemaakt voor ouderen in de wijk die
door de Coronamaatregelen geen bezoek
mochten ontvangen. Michel Groenink
verzorgde optredens bij P.W. Janssen en
zong daar mooie liedjes voor de ouderen en
het personeel. Ronald Gans draaide muziek

in de Jacob Oliestraat in de Vijfhoek, een
straat waar veel ouderen wonen. In beide
gevallen werd er door iedereen volop van
genoten en was het een mooi gebaar van een
buurtgenoot om dat te doen.
Binnenkort zal Music 55 uit de Vijfhoek ook
gaan optreden voor ouderen in de wijk.

Colmschate Noord

had een mooie initiatievenavond
We kunnen het ons nu al bijna niet meer voorstellen,
maar begin februari was er in het Titus Brandsmahuis een
drukbezochte bewonersavond. Meer dan 100 mensen
lieten zich in de vorm van een ideeënmarkt informeren en
inspireren over bewonersinitiatieven die de afgelopen jaren in
Colmschate Noord zijn afgerond of momenteel nog uitgevoerd
worden. Wijkteamlid Elianne Sinnebrink opende namens
het wijkteam deze avond waarbij meer dan 20 initiatieven
werden gepresenteerd met een zelfgemaakte poster. Mensen
brachten elkaar op goede ideeën en er werden ook nieuwe
opgeschreven. Een aantal van die nieuwe ideeën worden,
wanneer de Coronacrisis dit weer toelaat, door de indieners
verder opgepakt. Naast dat er nog genoeg te doen is, straalde
de avond vooral uit dat er al heel veel mooie initiatieven
enthousiast door bewoners in de wijk worden uitgevoerd.

Een van de gemaakte posters

Jongerenwerker
(Colmschate Noord)
Colette Koffeman
06 81670005
colette.koffeman@yfc.nl

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

De Vijfhoek en straatfeesten,
wat kan er wel?
De Vijfhoek staat in de zomerperiode bekend om zijn vele straat- en buurtfeesten. Deze kunnen
dit jaar vanwege de Coronamaatregelen (waarschijnlijk) niet doorgaan. Dat is jammer omdat
buurtfeesten een prachtige gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen. We weten dat
er regelmatig op straatfeesten een zaadje is geplant voor een prachtig buurtinitiatief. Een
buurtfeest in de oude vorm zal niet kunnen, maar het is natuurlijk interessant om na te denken
hoe die kennismaking met elkaar op een andere manier zou kunnen die wél past binnen de
huidige maatregelen. Hoe fijn zou het al zijn om van iedereen in de straat te weten of het goed
gaat, of dat je toch nog iets
extra’s voor iemand kunt
betekenen. Voor een idee kun
je, wanneer dat nodig is, een
subsidieaanvraag doen via
www.wijdeventer.nl.

Buurtfeest oude stijl, nu even
niet (foto werkgroep Jeurlink
Centrum)

Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen,
0570 693219

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

Vóór, dóór
en mét
bewoners

Kinderwerker
(Vijfhoek)
Sociaal team Colmschate Noord /
Martijn Mulder
Vijfhoek
06 30017272
0570 695399
info@socialeteamsdeventer.nl m.mulder@rastergroep.nl

Wijkagenten (Vijfhoek)
Jongerencoach
Gerko
Brink
(buitenring
Springerlaan)
Selver Orkman
en
Mirjam
Lentelink
(binnenring
06 24552647
Springerlaan)
s.orkman@rastergroep.nl
0900 8844
Jongerenwerker
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
Laurens Pamboer
06 48366872
l.pamboer@rastergroep.nl
Jongerenwerker
(Colmschate Noord)
Wouter Koorevaar
06 23531048
wouter.koorevaar@yfc.nl

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

Wijkagent
(Colmschate Noord)
Marleen van der Lugt
0900 8844

Postzegel plakken
niet nodig

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

WijDeventer
Antwoordnummer 225
7400 VB Deventer
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