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Summerfun Raambuurt
“Het was een heerlijke Summerfun Editie
2021 in de Raambuurt”, laat Annemarie Bult,
een van de organisatoren weten. “Op de
laatste drie dagen van de zomervakantie
hebben de kinderen hutten gebouwd,
een Disney achtkamp gedaan, bingo
gespeeld, gelasergamed, geknutseld en drie
gave workshops gevolgd. Het huttenbouwen
was een paar jaar weggeweest en de kinderen
waren heel blij dat ze weer konden timmeren.
De grotere kinderen en ouders hebben
geholpen en de kleinere kinderen hebben
genoten van alle activiteiten. Elke dag was er een workshop: reuzebellenblazen, striptekenen
en TikTokdans. Al met al was het een ouderwets geslaagde driedaagse waarbij er per dag
gemiddeld 56 kinderen meededen.”

ALGEMEEN

Buurttuin Walstraat

Sportactiviteiten in de wijk
In onze wijk zijn er diverse bewonersinitiatieven gericht op sport en beweging. Al
deze initiatieven hebben een open karakter
wat inhoudt dat ze laagdrempelig zijn en
dat ze open staan voor nieuwe deelnemers.
Hieronder vindt u een opsomming van enkele
van deze activiteiten. Wilt u meer weten over
een van deze activiteiten, neem dan contact
op met Robert Lentelink.
Jeu de boules
Op maandag en donderdag wordt er van
14.00 tot 16.00 uur gespeeld en het is kosteloos. Er wordt gespeeld op de baan op het
Laboratoriumplein. Aanmelden is niet nodig.

Nieuwe spelers zijn zeer welkom. Als u een
eigen jeu de boules set heeft, is dat handig
maar niet gelijk de eerste keer noodzakelijk.
Recreatief Tafeltennis
Recreatief tafeltennissen gebeurt het hele
jaar door op dinsdagmiddag in het gebouw
van Wijk- een speeltuinvereniging Wijk 16.
Er wordt gespeeld van 14.00 uur tot uiterlijk
16.00 uur. De eigen bijdrage is € 50,- per jaar
(of € 5,- per maand). Uiteraard mag u eerst
een keer gewoon langskomen en meedoen
om te kijken of het wat voor u is. Er wordt
recreatief gespeeld. Dit is geen trainingsgroep en er zijn geen competitiewedstrijden.
Contactpersoon is Maarten Binnendijk,
tel. 06-27617101,
e-mail: maarten@binnendijk.com
Wandelen
Elke dinsdagochtend wordt er vanuit het
buurthuis Raambuurt een uur tot anderhalf uur gewandeld. Om 09.00 uur wordt er
gestart met koffie en om 09.30 uur vertrekt
de groep voor een mooie wandeling. Na de
wandeling wordt er samen afgesloten met
nog een kopje koffie. De kosten voor de koffie
zijn voor eigen rekening (€ 1,- per kopje).
Deelname aan de wandelgroep is gratis. U
bent van harte welkom.

Een aantal buurtbewoners heeft het initiatief
genomen om het gemeentelijke perceel aan
de Walstraat in te richten als buurttuin en
gemeenschappelijke ruimte. Het perceel werd
de afgelopen jaren gebruikt voor de verbouwing van de voormalige Houtmarktschool.
Veel buurtbewoners koesteren de open
ruimte en willen dat graag zo houden. Aan het
college van B&W is verzocht het perceel te
mogen blijven gebruiken voor zoiets als een

buurttuin. Daar heeft het college positief op
gereageerd. Door inrichting van het perceel
als buurttuin ontstaat een fijne, groene
omgeving waar buurtgenoten elkaar kunnen
ontmoeten. De wijkmanager en de opbouwwerker hebben een eerste bijeenkomst gehad
met buurtbewoners over wensen die er zijn
voor de tuin. De wensen zijn in kaart gebracht
en er wordt een gezamenlijk plan gemaakt.

Vernieuwd Beeldkwaliteitsplan


vóór, dóór en mét bewoners.

Voorstellen Sarah
Hallo! Ik zal mij even voorstellen: ik ben
Sarah Mendel, 30 jaar oud en per 1 augustus
werkzaam als Ouderenadviseur in het Voor
Elkaar-team Deventer. U kunt mij vinden in de
wijken: Binnenstad, Voorstad en Rivierenwijk.
Wat ik zo leuk vind aan werken met
ouderen is de levenservaring, de verhalen,
generatieverschillen (en overeenkomsten!)
en wijsheden die zij met zich meebrengen.
Ik ben er voor een luisterend oor, om mee te
denken of te ondersteunen. Samen met mijn
collega’s houd ik zicht op wat er voor ouderen
aan activiteiten worden aangeboden in de
wijk en of dit aansluit op de behoeften. Dit
alles met als doel: zo prettig mogelijk leven
en samen werken aan een sterke buurt. Ik
kijk er naar uit u te ontmoeten. Neem gerust

Binnenstad

Het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad is na twintig jaar vernieuwd en afgelopen
voorjaar vastgesteld door het college van B&W. De binnenstad van Deventer heeft
een ‘beschermd stadsgezicht’ en daarom is er een beeldkwaliteitsplan. Dat betekent
dat er voor vergunningverlening speciale regels gelden bij verbouw of nieuwbouw en de
inrichting van de openbare ruimte zoals reclame en terrassen. Deze regels veranderen
niet. Wat veranderd is, is dat er bij bouwen of verbouwen nu meer mogelijkheden zijn om
energie te besparen of een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Zo zijn de regels
voor zonnepanelen en warmte-installaties versoepeld en is er meer ruimte voor groen. Het
vernieuwde plan is te vinden op www.deventer.nl/welstandsnota. Heeft u vragen, neem
dan contact met Publiekscontacten Vergunningen, tel. 14 0570.

Beste bewoner,
In de krant van februari 2021 schreven we dat het jaar 2020 zo
anders was dan andere jaren. Inmiddels is de situatie gelukkig wel
wat veranderd. Er is weer meer mogelijk wat betreft ontmoetingen
en met aanpassingen en regels kunnen ook buurthuizen (deels) weer
gebruikt worden. Daar zijn we blij om. Het is mooi om als buurtgenoten samen deel te nemen aan activiteiten en er voor elkaar te kunnen
zijn. Er hebben weer overleggen met bewoners plaatsgevonden in het
stadhuis, in buurthuizen en het wijkteamoverleg was voor de zomervakantie ook weer ‘live’. Bewoners hebben ondanks de beperkingen
plannen bedacht en uitgevoerd. Daar kun je in deze krant alles over
lezen. Heb jij een idee voor je straat of buurt, laat het ons weten!
contact met mij op, tel. 06-38037431, e-mail:
s.mendel@voorelkaarteamsdeventer.nl en
wie weet komen we elkaar anders binnenkort
wel tegen. Tot ziens!

Openbaar groen dat onderhouden
wordt door bewoners
Op meerdere plekken in de binnenstad wordt openbaar groen onderhouden door bewoners.
Dat zijn er in totaal veel meer dan die er op de foto’s te zien zijn. Bewoners doen dit om verschillende redenen: omdat ze specifieke wensen hebben over het soort groen of over hoe het
onderhouden moet worden, omdat ze het leuk vinden om met groen bezig te zijn bij gebrek
aan een tuin of om hier samen in op te trekken met mensen uit de buurt. Het resultaat: blije
bewoners en fijne groene plekken in de binnenstad. Wilt u samen met andere bewoners een
gedeelte van het openbaar groen onderhouden, neem dan contact op met Esther Lagendijk
(wijkmanager) om de mogelijkheden te bespreken.

In memoriam Hans Wind
Een opvallende verschijning in zijn colbertje en met zijn
karakteristieke hoed. Als Hans Wind in de buurt was, kon je
niet om deze imposante verschijning heen. Altijd een praatje,
altijd even willen weten hoe het is. En altijd betrokken bij de
minder bedeelden in de samenleving en opkomend tegen
onrecht. Op zijn eigen manier, ongeacht met wie hij te maken
had. Hij trok regelmatig aan de bel bij het Voor Elkaar-team
als hij zich zorgen maakte over een bewoner. Hans was door
toenmalig burgemeester Andries Heidema in 2014 benoemd
tot “sociaal ambassadeur” en Hans nam die taak met verve
op zich. Hans is op 13 augustus overleden en op vrijdag 20
augustus gecremeerd. Op 20 augustus was er een erehaag
voor het stadhuis waar Hans nog een laatste maal langs reed.
Hans is 58 jaar geworden.

Bezoek

raads- en collegeleden

Eind augustus brachten raads- en collegeleden
en griffiemedewerkers in het kader van de
start van het politieke jaar een bezoek aan de
wijk. Het thema van dit bezoek was
bewonersparticipatie. We gingen langs bij
Buurtvereniging Havenkwartier waar een
bestuurslid en een bewoner hun visie en
zorgen deelden over de snel veranderende
omgeving. Vervolgens fietsten we naar het
Worpplantsoen waar een bestuurslid van
Stichting Westelijke IJsseloever Deventer
hun ideeën en plannen over de Westelijke
IJsseloever deelden. We sloten af met een
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drankje in Het Hovenhuus. Hier vertelden
bestuursleden van Stichting Bewoners
belangen Binnenstad Deventer over hun
aanpak voor binnenstadsbrede thema’s. Alle
drie de organisaties riepen de raadsleden en
collegeleden op hen vaker en meer te betrekken bij het ontwikkelen van plannen, het
vormen van beleid en wet- en regelgeving.
In het nagesprek deelde een aantal raads
leden dat ze het belang ervan inzien. Of en
hoe er een vervolgt komt op de ingebrachte
punten wordt binnenkort besproken met de
raadsgriffier.
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Vriendelijke groeten,
Robert Lentelink, opbouwwerker (06-34650369,
r.lentelink@voorelkaarteamsdeventer.nl) en
Esther Lagendijk, wijkmanager (gegevens zie achterzijde
van deze krant)
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Zomerfeest kinderen
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Onthulling

kunstwerk ‘Worpscape’

In mei is het kunstwerk ‘Worpscape’ in het
Worpplantsoen feestelijk onthuld. Het object
is ontstaan vanuit het idee van bewoners om
het legaat van Willem Waanders aan een
kunstwerk te besteden.
Bij de onthulling deed initiatiefnemer Ton
Geldermans een welkomstwoord, gaf kunstenaar Rob Sweere een toelichting op het werk
en droeg dichter Robin Bleeker het gedicht
‘Van de grond’ voor.
De ‘Worpscape’ lijkt op een futuristisch
amfibievoertuig. In de romp bevindt zich een

mini-ecosysteem wat door wijkbewoners en
leerlingen van De Hovenschool in het kunstwerk geplant is. Rob Sweere ziet zijn werk als
een metafoor voor het leven op aarde en de
uitdagingen waar we voor staan: ‘Laten we
redden en koesteren wat ons omringt. We
hebben veel te verliezen’.
Voor de onthulling is onder de noemer Willem
Waanders Werkdag door vrijwilligers hard
gewerkt om het Worpplantsoen schoon te
maken. Het kunstwerk is onderdeel van de
IJsselbiënnale 2021.

Zonnebloemactie
Op elk adres in De Hoven werd in april een
aantal zonnebloemzaadjes door de brievenbus gedaan. De gedachte hierachter is dat in
een tijd waarin het leven zich vooral binnen
afspeelt, de behoefte groeit om naar buiten te gaan en het leven weer op te pakken.
Om iedereen een fris lentegevoel te geven
ontvingen alle bewoners deze kleine attentie,
met een prachtig gedicht van Robin Bleeker,
stadsdichter van Deventer. De zaadjes kunnen
eerst binnen worden opgekweekt en daarna
in de voortuin worden gepoot. De zonnebloem als symbool van tijd: zaaien, groeien
en bloeien. De hoop was, dat wanneer de
bloemen in bloei komen, ook de bewoners
het leven een nieuw begin kunnen geven. In
deze zomer zijn mooie, grote zonnebloemen
zichtbaar in de wijk.

Enquête over hulpvragen

Het was groot feest op 25 juni in de speeltuin bij het Hovenhuus. Worpkidz en Raster
hadden verschillende opblaastoestellen
geregeld voor kinderen uit de buurt, zoals een
stormbaan en een wild paard waarop kinderen moesten proberen te blijven zitten. Er
werd gezellig samen gegeten. En als afsluiting
kwam de ijskar langs. Dat was mogelijk door
een financiële bijdrage van Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven. Het weer werkte niet
echt mee, maar het was, wat de organisatoren
betreft, ‘enorm gezellig!’.

Voor de zomervakantie is er in De Hoven een
enquête uitgezet door het Voor Elkaar-team
in samenwerking met de wijkmanager. Doel
van deze enquête is om helder te krijgen of
bewoners zelfstandig hulp vragen in hun
dagelijks leven. Dit is gedaan naar aanleiding van een signaal van woningcorporatie
Rentree. Middels de enquête willen we kijken
welke bewoners hulp zouden kunnen gebruiken, maar ook welke bewoners hulp zouden
willen bieden. Als dit duidelijk in kaart is gebracht, willen we kijken of we waar mogelijk

Bewoners gaan op de

WorpWandeling

Westelijke IJsseloever passen

Twee bestuursleden van stichting Westelijke
IJsseloever Deventer (WIJD) en wethouder
Thomas Walder namens de gemeente hebben op 1 september hun handtekening gezet
onder een intentieovereenkomst voor de
komende twee jaar. Het doel van deze overeenkomst is om te komen tot participatie
van WIJD op de Westelijke IJsseloever op
het gebied van groenbeheer, huisregels,
verkeer- en parkeerbeleid en evenementen. WIJD wil samenwerken met alle betrokkenen en alle belangrijke voorstellen zo goed

mogelijk voorleggen aan belanghebbenden.
Dit zijn de gebruikers, zoals de bewoners van
De Hoven, maar ook bijvoorbeeld de ondernemers in het gebied of gebiedseigenaars als
Stichting IJssellandschap. In oktober/november zal WIJD voor alle belanghebbenden een
feestelijke bijeenkomst organiseren om de
ondertekening te vieren, waaraan iedereen
actief mee kan doen. Wil je ook een stem op
de Westelijke IJsseloever, meepraten en/of
een bijdrage leveren, meld je aan via
www.stichtingwijd.nl

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.

bewoners aan elkaar kunnen verbinden. Hoe
we dit vorm kunnen en willen geven, laten we
ook nog even afhangen van de uitkomsten
van de enquête (op het moment van schrijven is dit nog niet bekend). Het uiteindelijke
doel is om te kijken hoe we met elkaar ervoor
kunnen zorgen dat iedereen zo lang mogelijk
in De Hoven kan blijven wonen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de uitkomsten en
de ontwikkelingen. Heeft u vragen of opmerkingen over de enquête, neem dan contact op
met Robert Lentelink.

In september zijn medewerkers van het Voor Elkaar-team samen met bewoners een onderzoek
gestart naar de behoefte van een bankjesroute in De Hoven. Een bankjesroute is een wandelroute waarbij er onderweg voldoende bankjes staan om uit te kunnen rusten, zodat de route
ook geschikt is voor de wat oudere en wellicht iets mindervalide mensen. Tijdens het onderzoek
wordt gekeken naar de behoefte van een dergelijke wandelroute, wie er gebruik van zou maken
en wie er wil helpen met het opzetten van een dergelijke wandelroute (incl. alle regelwerk en
wellicht fysieke arbeid). Bij dit artikel vindt u een kaart met deze drie vragen. Wilt u deze invullen? Voor meer informatie kunt u terecht bij Harry Joling, e-mail: jolingharry@gmail.com

Antwoordkaart WorpWandeling
1. Vindt u de bankjesroute een toegevoegde waarde op bestaande wandelroutes
in de wijk en omgeving?

2. Denkt u zelf gebruik te gaan maken van de bankjesroute?

3. Wilt u helpen met het realiseren van de bankjesroute?

De antwoordkaart kunt u bij de SPAR, Spaarpotstraat 14-16, in de brievenbus bij
het mededelingenbord achterlaten. Alvast bedankt!

App meldpunt openbare ruimte

Wijkmanager
Esther Lagendijk
06 51578277
e.lagendijk@deventer.nl

Plantenbakken

aan Pikeursbaan/Houtmarkt vullen
In april hebben aanwonende bewoners, in
samenwerking met het Groenbedrijf, hun
mouwen opgestroopt en zijn samen aan
de slag gegaan. Een opfrisbeurt van de
planten in “het Ei”, de grote plantenbak in
de bestrating vóór La Place de Boreel, en de
tien bloembakken op de trottoirs. Het ziet er
weer prachtig uit. De plantenbakken staan
er inmiddels 6 jaar. Het is destijds gestart als
een bewonersinitiatief bedoeld om de buurt

een fleurig aanzien te geven, een deel van de
parkeeroverlast te voorkomen en voetgangers
en winkelend publiek voldoende loopruimte
te geven. De bewoners gingen zelf aan de slag
bij de aanplant, maar ook het beheer en
onderhoud nemen zij deels voor hun rekening.
Steeds in overleg en in samenwerking met
het Groenbedrijf. Ondernemingsverenging De
Boreel is ook betrokken om het gezamenlijk
tot een succes te maken én te houden.

Feestelijke opening
			heringerichte Bergschildtuin
Op 19 juni werd de heringerichte Bergschildtuin feestelijk geopend. Na de opening werd er
gezellig geborreld. In de zomer van 2019 hebben een aantal bewoners van het Bergkwartier
de koppen bij elkaar gestoken en naar de mogelijkheden van de tuin gekeken. In februari
kon gestart worden met de herinrichting. Tijdens de hele periode was er sprake van grote
betrokkenheid. Spontaan kwamen
buurtbewoners weekend aan weekend
en soms ook doordeweeks helpen met
verwijderen van stenen, verplaatsen
van planten, etc. Er zijn ongeveer 100
buurtbewoners bij betrokken (geweest).
De komende periode komen er nog een
speeltoestel en een leenboekenkast in de
tuin te staan. Er zijn nog wat wensen voor
een tafelzandbak, extra bankjes, een rolstoelopgang en informatieborden. Daarvoor wordt
nog naar financiering gezocht.
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