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.

De Vijfde Hoek, de stand van zaken

Neem dan contact op met de wijkmanager of de opbouwwerker 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 de wijkmanager of de opbouwwerker. 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

Karin Voortman, opbouwwerker
telefoon: 06 39380381
email: k.voortman@voorelkaarteamsdeventer.nl
www.wijdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen	
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Een van de eerdere feesten op de Zwaluwenburg (foto organisatie)

Zomerbraderie Zwaluwenburg

op 28 augustus

De braderie aan de Zwaluwenburg bestaat
40 jaar en wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 28 augustus 2021 van 10.3015.30 uur. Natuurlijk onder voorbehoud
dat het volgens de coronamaatregelen
ook is toegestaan. Deze dag is door Joke
en Marleen georganiseerd samen met
winkeliers en ondernemers in de buurt. Voor
de kinderen zijn de meeste dingen gratis. Er
zijn gezellige kraampjes met nagellakken,
schminken, blikken gooien, enveloppen met

prijzen, breigroep GAE, popcorn en baby
breiwerkjes. Daarnaast is er een springkussen
en een knutselhoek. Ook is er een kraam met
zelfgemaakte spulletjes. In de Leeuwenkuil
is een tentoonstelling van Marleens werk dat
voor het goede doel (borstkanker lotgenoten)
verkocht gaat worden. Ook The Mall is open
deze dag. Thuis aan Tafel staat er met koffie/
thee, pannenkoeken, ijs en andere lekkernijen
voor iedereen.

Nieuwe opbouwwerker in de wijk
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.

Mijn naam is Karin Voortman, de nieuwe opbouwwerker bij
Raster in Colmschate Noord/Vijfhoek. Ik ben onderdeel van
het nieuwe Voor Elkaar- team (voormalig Sociaal team). De
Voor Elkaar- teams zijn onafhankelijk en zijn er voor u als
buurtbewoner.
Ik krijg energie van ontmoetingen, een goed gesprek of
een mooie bijeenkomst waar professionals en bewoners de
krachten bundelen. Ik zoek graag de verbinding en ga voor
sterke en krachtige buurten waar men prettig samenleeft.
Dan kom je op allerlei thema’s zoals ontmoeting, WijDeventer
en het wijkteam, jong en oud verbinden, kunst en cultuur,
bewegen en gezondheid, duurzaamheid en een mooie
leefomgeving, vrijwillige inzet vergroten en aangenaam
ouder worden.
Heeft u een idee, wens, behoefte maar weet u niet waar te beginnen? Wilt u eens
met mij kennismaken, schroom niet om te mailen of te bellen. Of u kunt me vinden
in het Verbindingscentrum De 5Hoek. Bel 06- 39380381 of mail k.voortman@
voorelkaarteamsdeventer.nl.

Spijkvoorderenk
De bouw in Spijkvoorderenk is bijna afgerond.
De straten achter in de wijk zijn aangelegd.
Voor de zomervakantie wordt de Johannes
Bosboomstraat nog afgerond. In het najaar
volgen de hagen en bomen. Het kruispunt
Theda Mansholtstraat/Willem Witsenstraat
is opnieuw aangelegd. De voorrangssituatie
is hierdoor duidelijker geworden. Langs de
Willem Witsenstraat zijn bomen aangeplant.
De entree van de wijk is hiermee helemaal
klaar. Het materiaaldepot aan de Theda
Mansholtstraat zal pas na afronding van alle
werkzaamheden worden opgeruimd.
Spijkvoorderhout
In de Spijkvoorderhout zijn de laatste
bouwkavels nu verkocht. De laatste woningen
zijn hopelijk eind 2021 klaar, zodat dan ook
de straten ingericht kunnen worden. Na de
zomervakantie start Dusseldorp met het
aanleggen van inritten en afwerken van
bermen. Vanaf het najaar volgt de beplanting.
De tijdelijke bouwinrit aan de Leonard
Springerlaan ten behoeve van de bouw, wordt
eind 2021 definitief afgesloten.
Als alles volgens planning verloopt zijn bijna
alle inrichtingswerkzaamheden eind 2021
klaar, en kunnen de nieuwe bewoners in
het jaar daarop genieten van een mooie en
groene wijk!

Holterwegzone
Langs de Holterweg heeft de gemeente
al geruime tijd grond in de verkoop voor
sport en familievermaak: de leisurezone.
Deze geeft de ruimte aan ondernemers die
invulling willen geven aan deze thema’s, en
daarmee een waardevolle bijdrage leveren

aan onze stad. De kavels liggen klaar, de weg
is aangelegd, en alles is gereed om te kunnen
bouwen.
Naast de Mc Donalds is inmiddels een
tankstation en een Big Gym (fitness)
gevestigd. Er is veel belangstelling geweest
in de afgelopen periode, en momenteel
lopen er gesprekken voor nieuwe initiatieven.
De gemeente verwacht dat de grond
nu snel verkocht zal worden, en nieuwe
ontwikkelingen snel van de grond komen. In
de tussentijd kan de jeugd nog even lekker
genieten op de pumptrack!

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
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Een nieuwe zomer, een nieuw begin? Het lijkt erop dat we na ruim
een jaar met veel beperkingen door de coronapandemie, dan toch
wat meer ruimte kunnen gaan ervaren. Dat is heel mooi. In deze
WijDeventerkrant berichten we over Colmschate Noord met het
nieuwe plan voor het Oostrikpark en de verschillende initiatieven in
uitvoering. In de Vijfhoek is de wandelgroep van start gegaan en zijn
een cadeaukast en een puzzeluitleen gestart. Karin Voortman stelt
zich als nieuwe opbouwwerker voor en hopelijk zijn eind augustus
de coronamaatregelen zo versoepeld dat ook de braderie aan de
Zwaluwenburg door kan gaan.
Daarnaast zit er in deze krant weer een ideeënkaart. Heb je een idee
om in je buurt iets op of aan te pakken om het samenleven in de buurt
te verbeteren, stuur dan de kaart in en wij nemen contact met je op.
Ten slotte wensen we iedereen in goede gezondheid een mooie
zomer toe.
Vriendelijke groeten, mede namens opbouwwerker Karin Voortman,
Joris Hendriks, wijkmanager.

Stadsboerderij Heerlijkheid Linde
vordert
Ten noorden van de Vijfhoek wordt gewerkt
aan de Heerlijkheid Linde. Ze hebben sinds het
laatste bericht zeker niet stil gezeten en alle
betrokken partijen dragen hun steentje bij aan
de realisatie van Stadsboerderij Heerlijkheid
Linde. Vernieuwende initiatieven vragen nu
eenmaal veel voorbereidingen.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een
totaal landschapsplan rondom de nieuw
te bouwen stadsboerderij, waarbij er goed
gekeken wordt naar het herstellen van de
oude structuren, de verfraaiing van het
huidige gebied en de inrichting van het erf.
Het vergunningentraject bevindt zich in de
afrondende fase. De planning is nu om dit
najaar van start te gaan met de bouw van
de nieuwe stal met
inpandige winkel
en ambachtelijke
ijsmakerij. Sanne
en Christian Klein
Koerkamp, hopen
jullie eind dit jaar te
kunnen ontvangen op
hun prachtige nieuwe
locatie!
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Pleinwerk in uitvoering
In het Oostrik zijn op dit moment op
3 pleintjes werkzaamheden in uitvoering
naar aanleiding van bewonersinitiatieven. Het
betreft de pleintjes aan de Doornenburg (waar
voorheen het asfalt lag), aan de Kannenburg
(bij de 500 nummers) en bij de Swanenburg
(100 nummers). Op alle pleintjes zijn de
eerste werkzaamheden begonnen en zal de
afronding met de aanplant waarschijnlijk in
het najaar plaatsvinden. Het is mooi om te
zien dat de werkgroepen, ondanks de coronabeperkingen, toch door zijn gegaan om hun
plannen voor elkaar te krijgen. Hierdoor zullen
er straks 3 pleintjes in de wijk nog mooier zijn
gemaakt. Overal gaan de omwonenden
ook een rol spelen in het beheer en
onderhoud ervan.
De 3 pleintjes waar het werk in uitvoering is

Oostrikpark gaat
nog mooier worden
Al een hele tijd is een werkgroep druk met de plannen voor het verbeteren van de speelplek
in het Oostrikpark. Daarbij gaat het om een groot speeltoestel voor de kinderen, een extra
schommel voor de jongeren, maar ook beweegtoestellen voor alle leeftijden. Kortom, het is
straks een plaats voor jong en oud. Daarnaast wil de werkgroep een aantal kleine aanpassingen
aan de hagen rondom het speelveld. Er is een plan gemaakt dat is gedeeld met de buurt.
Nu moet er nog veel geld gevonden worden. Daarmee zijn ze al een heel eind op weg met
bijdragen van gemeente, wijkbudget, Witteveenfonds, statiegeldactie AH, Woonbedrijf ieder1,
PHB Deventer, Frescon en Hoveniersbedrijf De Colm. Daarnaast is er een deel van de collecteopbrengst kinderhulp en de statiegeldactie van bewoners. De werkgroep hoopt snel het
restantbedrag te vinden en dan te kunnen starten met de uitvoering.

Wandelgroep En Route

App meldpunt openbare ruimte

is definitief EN ROUTE

Recent is in de Vijfhoek wandelgroep ‘En Route’ van start
gegaan. Met tot nu toe 24 aanmeldingen hebben ze
een succesvolle start. Donderdag 20 mei was de eerste
wandeling. Een kennismakingswandeling met leuke, gezellige,
interessante mensen en….. mooi weer. De deelnemers waren
enthousiast en sommigen verrast door de mooie plekken in de
buurt. In het Verbindingscentrum De 5Hoek werden ze gastvrij
getrakteerd op een kopje koffie met koekjes.
Inmiddels hebben er verschillende korte en lange
afstandswandelingen plaatsgevonden. Tijdens het wandelen
komen vanuit de deelnemers allemaal ideeën over komende
wandelingen en wordt er aandacht besteed aan de flora en
fauna.
De korte afstandswandeling is op donderdagochtend om
9.45 uur, verzamelen bij het Verbindingscentrum De 5Hoek
aan het Andriessenplein. De lange afstandswandeling is op
vrijdagochtend om 10.00 uur, het verzamelpunt varieert.
“En Route” gaat door, zij blijven wandelen in het hart van
Salland en wie weet….. daar buiten.

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.

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

Wandelgroep ‘En Route’ in de
Vijfhoek (foto: wandelgroep)

Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen,
0570 693219

Meidenwerker The Mall
(Colmschate Noord)
Colette Koffeman, 06 81670005
colette.koffeman@yfc.nl
Jongerenwerker The Mall
(Colmschate Noord)
Denise Jansen, 06 44551309
denise.jansen@yfc.nl

Vóór, dóór
en mét
bewoners

Kinderwerker (Vijfhoek)
Linda de Lange, 06 12448731
l.lange@rastergroep.nl
Opbouwwerker (Team Voor Elkaar)
Karin Voortman, 06 39380381
k.voortman@voorelkaarteamsdeventer.nl

Initiatieven in de Vijfhoek

De eerste haagjes om het Oostrikpark zijn al aangepast (foto: werkgroep Oostrikpark)

De cadeaukast in Verbindingscentrum De 5Hoek

In de Vijfhoek zijn twee mooie bewonersinitiatieven ontstaan. Beide hebben hun thuisbasis
in Verbindingscentrum De 5Hoek aan het
Andriessenplein.
Eind vorig jaar is Merel Smit begonnen met
een cadeaukast voor mensen met een krap
budget. Merel kwam op het idee toen ze bij
het opruimen volle flessen shampoo ‘over’
had. Ook spulletjes als cadeau voor kinderen
zijn welkom. Je kunt er dus spulletjes inzetten
die je wilt geven (let op de richtlijnen). Heb je
zelf een krap budget, kom dan gerust langs
om er iets uit te halen.
Begin dit jaar is er de puzzeluitleen van Tineke
en Wiljo Kramer nog bijgekomen. Zeker in
deze tijd van veel thuis zijn, is puzzelen leuk
om te doen. U kunt de puzzel de eerste 4 weken gratis lenen. Alle informatie over aanmelding en uitleen kunt u vinden op de website
www.puzzeluitleenvijfhoek.nl.
Heeft u nog puzzels liggen? Deze zijn welkom
als donatie aan de Puzzeluitleen Vijfhoek.

Wijkenbeheerder
Debbie Swartjes-Soer
14 0570
d.swartjes.soer@deventer.nl

Jongerencoach
Selver Orkman
06 24552647
s.orkman@rastergroep.nl

Kinderwerker
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
Martijn Mulder, 06 30017272
m.mulder@rastergroep.nl

Wijkagent (Vijfhoek)
Ruben Meijer, 0900 8844
T.z.t. spreekuur in
Verbindingscentrum 5Hoek
Postzegel plakken
niet nodig

Wijkagent (Colmschate Noord)
Annemiek Kruger
0900 8844

Jongerenwerker
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
Senior toezichthouder/ BOA
Laurens Pamboer
Henkjan Mannes
06 48366872
14 0570
l.pamboer@rastergroep.nl
jh.mannes@deventer.nl

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