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
Joris Hendriks
693185
jo.hendriks@deventer.nl

Senior toezichthouder
gemeente Deventer
Ernst van Zuiden, 140570
ewo.van.zuiden@deventer.nl

Projecten in de wijk

Spreekuur sociaal team
Elke vrijdagochtend van 10.00-11.30 uur is er een inloopspreekuur van het sociaal team binnenstad
in het gebouw van de buurt- en speeltuinvereniging Wijk 16 (Zutphenselaan 18, tel 624464).
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vóór, dóór en mét bewoners.

Meer doen met ander geld?

Nieuw stationsplein en busstation
Het stationsplein en busstation zijn klaar. In het
najaar worden de bomen geplant. Deventer
heeft dan een stationsplein dat aansluit bij de
historische en groene omgeving. Maar ook
een OV-station dat de toenemende stroom
reizigers beter bedient. In het najaar gaat “de
Groene Wal” van start. De wegenstructuur van
Singel naar Verzetslaan en Handelskade wordt
logischer. De toegang naar de binnenstad via
de Keizerstraat wordt voor de voetganger en
fietser verbeterd en aantrekkelijker gemaakt.
Het algemene beeld van de omgeving tussen
de schouwburg en de Leeuwenbrug wordt
groener. Dit zal nog wel overlast geven tot in
2018. Maar dan heeft Deventer een prachtig
stukje binnenstad erbij.

Wijkwethouder
Robin Hartogh Heys
693207
Sociaal Team Binnenstad/de Hoven
Harold van den Berg, Inge Opdeijn,
Johan Flierman, Rob Achterbosch
140570
binnenstad@socialteamsdeventer.nl
Wijkagent binnenstad en de Hoven
Herman Stegeman,0900-8844
Spreekuur op donderdag in de even weken
van 14.30-15.30 uur in het Hovenhuus
Kinderwerker
Jaidi Muskee
06-53584978
j.muskee@rastergroep.nl
Wijkagent Raambuurt
Knutteldorp en Havenkwartier
Laura Moed
0900-8844
Jongerenwerker
Chris Helsloot
06 34895336
c.helsloot@rastergroep.nl

WijDeventer,

Viking Film en Theater
Filmhuis de Keizer en Theater Bouwkunde
willen samen tussen de Nieuwe Markt en de
IJssel, Viking Film en Theater starten met
vier filmzalen, een theaterzaal en horeca.
Momenteel is de oude gymzaal gesloopt en
worden de bestaande funderingen onderzocht. De ondergrond van deze bouwlocatie
heeft minder draagkracht dan voorzien was.

De vakantieperiode is voorbij en er is hopelijk weer nieuwe energie
opgedaan. Een aantal lopende initiatieven via WijDeventer zullen
weer opgepakt worden en nieuwe kunnen aan de slag. In deze
krant willen we u op de hoogte stellen van een aantal van deze
lopende en nieuwe initiatieven.

Dat kan! Kijk op ‘www.letsdeventer.nl’ voor meer info!
LETS

Dit betekent dat er een speciale en duurdere
fundering nodig is die de archeologische ondergrond intact houdt. In het najaar van 2016
neemt de gemeenteraad een besluit of het
extra geld ter beschikking wordt gesteld.

Bibliotheek
De nieuwe bibliotheek zal niet alleen een
uitleenbibliotheek worden, maar vooral een
beleefbibliotheek waar inwoners deelnemen
aan activiteiten en gebruik maken van (nieuwe) media. De nieuwe bibliotheek komt aan
de Stromarkt, op de locatie van de oude SNSbank en het monument la Fontana. Het ontwerp van Bierman/Henket Architecten werd
gepresenteerd op de binnenstadsavond in
november vorig jaar en enthousiast ontvangen
door de aanwezigen. De komende periode zal
het vergunningentraject worden doorlopen
en worden verdere technische uitwerkingen
gemaakt.

Sluiskwartier
Het Sluiskwartier is een bijzondere plek. Dit
gebied tussen de Sluisstraat, Pothoofd en
Wilhelminabrug wordt de komende jaren
vernieuwd. Afgelopen jaar is de weg het
Pothoofd al opgeknapt en heeft DAVO
Stadsbrouwerij en Proeflokaal zich hier gevestigd. De eerste stappen zijn gezet. Gedurende
de 2de helft van 2016 worden 3 mogelijke
scenario’s voor een verdere invulling van
dit gebied gemaakt. Hiervoor hebben reeds
bijeenkomsten plaatsgevonden met bewoners
en betrokken organisaties. Welke panden in
het Sluiskwartier voor de toekomst behouden
blijven, speelt hierbij een rol. Deze scenario’s
worden in het najaar van 2016 gepresenteerd.
Daarna maakt de gemeenteraad een keuze
voor één van de scenario’s die vervolgens de
basis is voor de verdere vernieuwing van het
Sluiskwartier.

LETS1) is een lokaal netwerk waarbinnen je onderling spullen ruilt, klussen voor elkaar doet en diensten levert. Dat kan
bijvoorbeeld zo gaan: Jannie repareert de fiets van Henk, Henk
bakt een appeltaart voor José, José past op de katten van
Senay, Senay helpt Willem met zijn computer, enz… En zo ontstaat er een kringloop van vraag en aanbod. Iedereen kan hier
aan meedoen, want iedereen heeft wel iets te bieden.

Betalen zonder Euro’s
Aanbieder en afnemer bepalen onderling de waarde en rekenen af: niet in Euro’s maar in zogenoemde Devi’s. Elke betaling
wordt bijgehouden in een online administratiesysteem dat lijkt
op internetbankieren.

Marktplaats en activiteiten
We hebben een eigen Marktplaats voor vraag en aanbod van
spullen, klussen en diensten. Je kunt daarop zelf advertenties
plaatsen. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waar je tegen betaling van Devi’s (of gratis) aan mee
kunt doen. Het LETS-café, een LETS-rommelmarkt, een kledingruilbeurs, of samen eten zijn daar voorbeelden van.

Meedoen

Klussen

Timmerwerk
Behangen
Vervoer
Boodschappen doen
Schoonmaken
Opruimen

Hond uitlaten
Tuin opknappen
Fiets repareren
Computerhulp
Gezelschap
Eco-producten
Formulieren invullen

1) LETS is de afkorting van ‘Local Exchange and Trading System’, wat ‘Lokaal

Nuttig bezig zijn

Kom naar de informatieavond
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Heeft u een goed idee om de straat of buurt nog leuker, mooier en
gezelliger te maken, waarmee u aan de slag wilt? Wellicht weet u niet
precies hoe u dat aan kunt pakken. We denken graag mee. Samen kun
je meer dan alleen! In deze krant vindt u de ideeënkaart waarmee u
zelf aan de slag kunt wanneer u een idee voor uw buurt heeft.

Oppassen

Wil je meedoen? Word dan lid van LETS-Deventer. Het lidmaatschap kost € 10,- en 15 Devi’s per jaar. Je kunt je registreren
via de website. Na registratie krijg je toegang tot het online
administratiesysteem. Je kunt dan direct gaan handelen met
andere LETS-deelnemers.

Ruil en HandelsSysteem’ betekent.

Wellicht heeft u het afgelopen jaar ook al kennis gemaakt met iemand
van het sociale team in de wijk, Inge, Johan, Rob en Harold zijn nu 1,5
jaar aan het werk in de wijk om een goede wending te geven aan
uw vragen op het gebied van zorg, maar ook wanneer u een goed
idee heeft voor de buurt. Langzaam maar zeker weten steeds meer
mensen het sociale team te vinden.

Schilderen

Hergebruik
Kleding ruilen
Gereedschap lenen

Goed voor mens
en milieu ….

Dinsdag 18 oktober, om 20.00 uur in de Fermerie!

LETS: Voordelig, Sociaal, Leuk en Duurzaam!

Met vriendelijke groet,
Joris Hendriks, wijkmanager

Nollesgat
opgeknapt
Omwonenden van het Nollesgat hebben
samen een plan gemaakt om hun plek weer
op te knappen. Het Nollesgat is de speelplek
tussen Molenstraat, Lindestraat en Korte
Noordenbergstraat. Het groen en enkele
aanpassingen aan het pad zijn in eigen beheer onder handen genomen. Op 16 juli is er
een hele dag hard gewerkt. Intussen zijn er
ook 3 poorten geplaatst om de mogelijkheid
te hebben om het Nollesgat ’s avonds en ’s
nachts af te sluiten, dit om de overlast die er
de afgelopen jaren was terug te dringen. Alles

Buurttuin Lamme van Dieseplein
zoekt

groene vingers

Enkele bloemen staan nog in bloei, de groenten zijn geoogst. Er
is dit seizoen weer hard gewerkt in de buurttuin op het Lamme
van Dieseplein, in het centrum van Deventer. Er zijn enkele vrijwilligers verhuisd en ze zouden graag nieuwe bewoners van de
binnenstad willen uitnodigen mee te helpen. Het groepje vrijwilligers komt wekelijks op een dinsdag- of woensdagavond vanaf
zeven uur de tuin onderhouden. Ze planten, wieden, snoeien en
genieten van de bloemen, de kruiden, de aardbeien en groenten
die ze hebben geplant. Heb je groene vingers, woon je in de
buurt en heb je interesse om mee te doen? Neem dan contact
op met Niels Klinkenberg via zijn mailadres niels.klinkenberg@
freeagent.nl of via telefoon 06-53483471.

Omwonenden hard aan het werk op de
klusdag van het Nollesgat

is nu weer opgeknapt, de rust is weergekeerd
dus het genieten van dit mooie plekje in de
binnenstad kan weer beginnen.

Raambuurthuis
weer een stukje mooier

Aan de speeltuinzijde van het gebouw zal straks de uitbreiding komen
voor de dagbesteding.

Speeltuinvereniging Wijk 16
start

dagbesteding

Speeltuinvereniging Wijk 16 in Knutteldorp is al heel ver in
de voorbereiding om in hun speeltuin een dagbesteding voor
ouderen te gaan starten. Het afgelopen jaar zijn er 2 zaken
op een mooie manier bij elkaar gekomen. Allereerst is dat het
traject van 8 speeltuinen, waaronder Wijk 16, die zijn gaan
nadenken over de toekomst van de speeltuinen en hun nieuwe
rol. Hierbij kwam onder andere een zorgrichting tevoorschijn.
Daarnaast kwam het in 2015 gestarte sociale team tot het
inzicht dat er in Knutteldorp en omgeving veelvuldig gebruik
wordt gemaakt van dagbesteding buiten de wijk of zelfs
buiten de stad. Nu gaat dit samenkomen in een dagbesteding
opgezet door Wijk 16 voor mensen uit de buurt die eerder de
wijk hiervoor uit moesten. De benodigde aanpassingen aan het
gebouw zijn momenteel gaande.

In de Raambuurt, aan de
Werfstraat, heeft de buurtvereniging een ruim en
licht pand. Hier wordt veel
georganiseerd voor en door
de buurt. Er wordt gekaart,
vergaderd, yoga en taichi beoefend, geknutseld,
verjaardagen gevierd en nog
veel meer. Er was één doorn
in het oog van de gebruikers:
de entree is vlakbij de weg.
En met in- en uitrennende
kinderen was dat altijd een
zorg. Dus, zoals dat gaat in
de Raambuurt, werden er

Buurttafel Binnenstad:
voor vragen, ondersteuning, praatje én koffie

plannen gesmeed om dit te
verbeteren. Een schuifpui
met uitzicht op de speeltuin
zou de oplossing voor dit
probleem zijn. Gesproken met
de buren, gesproken met de
woningbouwvereniging, tekeningen gemaakt en subsidie
gevraagd. En mede dankzij
verschillende subsidies kon de
schuifpui vlak voor de zomer
geplaatst worden. Tijdens
de jaarlijks terugkerende
Summerfun hebben ze er
ontzettend veel plezier van
gehad.

Waar kun je een rollator halen en hoe weet je of deze vergoed wordt? Waar moet je zijn als je
je wilt inzetten voor de wijk? Hoe zit het met de zorgtoeslag? Wie kan helpen bij het invullen
van formulieren (al dan niet digitaal)? Vanaf dinsdag 20 september kunnen inwoners van de
binnenstad vrijblijvend voor vragen en advies op het gebied van financiën, administratie, wonen, opvoeding, werk, vrije tijd, zorg en ondersteuning terecht bij de Buurttafel Binnenstad.

Tuinieren in de buurttuin aan
het Lamme van Dieseplein (foto:
werkgroep buurttuin Lamme van
Dieseplein)

Poort speeltuin Hovenhuus
Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven gaat een nieuwe speeltuinpoort realiseren die past bij het vernieuwde Hovenhuus en
de beleving van de kinderen uit de wijk. Kinderen uit de wijk
is gevraagd om iets leuks / moois / gaafs te ontwerpen. De
Worpkidz hebben veel mooie poorten getekend en geknutseld. De werkgroep speeltuin selecteerde de vijf beste plannen
en deze zijn ter stemming aan de Worpkidz voorgelegd. Met
meer dan de helft van de stemmen heeft het ontwerp met de
drie bogen van Damian Jonkers gewonnen! Damian werkte in
een korte workshop met de architect verder aan zijn plan en
ontving een ingelijste fotomontage van zijn ontwerp.
De werkgroep speeltuin gaat de komende tijd samen met
Damian het plan technisch uitwerken. De eerste technische en
constructieve tekeningen zijn inmiddels gemaakt. Samen met
de Worpkidz gaat de werkgroep nog bakstenen versieren en
de poort ook daadwerkelijk bouwen.

De Buurttafel Binnenstad is een initiatief
van sociaal team Binnenstad en De Hoven,
Wijkwinkel en Carinova Thuisadministratie.
‘Met de Buurttafel Binnenstad hopen we
het mensen makkelijker te maken om even
binnen te lopen en een vraag te stellen’, legt
Maddi de Munnik van de Wijkwinkel uit. ‘Met
de aanwezigheid van een medewerker van
het sociaal team, Carinova Thuisadministratie,
Wijkwinkel en vrijwillige coaches is veel kennis
aan tafel aanwezig. Maar mensen zijn ook van
harte welkom voor een praatje, ideeën voor
de binnenstad of gewoon een kop koffie.’

De Buurtafel Binnenstad is vanaf 20 september geopend op dinsdagochtenden van
9.30-11.30 uur en op donderdagmiddagen van
13.30-15.30 uur in de Bibliotheek Centrum
op de eerste verdieping. Buiten deze tijden
kunnen mensen met hun vragen terecht bij de
Wijkwinkel Centrum, Brink 70. Voor openingstijden zie www.wijkwinkel.nl of via tel. 0570675704 of email wijkwinkel@obdeventer.nl.

Vrijwillige Thuiszorg van Carinova

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
Sociaal team Binnenstad/De Hoven
tel: 06 515 541 32
06 431 981 91 (Harold van den Berg)
email: jo.hendriks@deventer.nl binnenstad@socialeteamsdeventer.nl

www.wijdeventer.nl

Werkgroep Waanders
al

flink op weg

De werkgroep Waanders is
al flink op weg om de erfenis van Willem Waanders
“ter verfraaiing van het
Worpplantsoen” concreet
invulling te geven. Het
afgelopen jaar hebben ze
vele ideeën opgehaald en is
er een volgorde bepaald. Nu

zijn de initiatiefnemers bezig
om hun plannen verder uit
te werken en te realiseren. In
de loop van 2016 zijn al een
aantal ideeën daadwerkelijk zichtbaar geworden: de
nestkastjes, de mooie mozaïekbank en het schelpenpad
op de dijk. Een groot project
dat men hoopt te realiseren
is een natuurspeelplek naast
de camping waar ook een
grote subsidie van de provincie voor binnen is gehaald.
Nog een ander project is het
planten van 30.000 bollen

het schelpenpad over de dijk.

voor stinzenplanten. Dit
gaat gebeuren op zaterdag
1 oktober vanaf 10.00 uur. U
bent van harte welkom om
mee te helpen. Voor meer
informatie zie: www.waandersworpplantsoen.nl

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

De nieuwe schuifpui open tijdens de Summerfun

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.

De winnaar Damian Jonkers en zijn ontwerp (foto: WSV de Hoven)
de nieuwe mozaïekbank

allerlei soorten nestkastjes

