Raambuurt

Summerfun
De laatste week van de zomervakantie was
het weer zover: Summerfun in de Raambuurt.
Een jaarlijks terugkerend evenement voor
kinderen uit de Raambuurt en omliggende
buurten om samen te sporten en te spelen.
Op het grasveld aan het Laboratoriumplein
was het een paar dagen feest voor de
kinderen. Er werden onder andere huisjes
gemaakt van pallets die Senzora beschikbaar
had gesteld. De kinderen konden naar
hartenlust timmeren, er werden prachtige
bouwwerken gemaakt.

De Hoven

Knutteldorp/ Pothoofd

WijDeventer,

Lustrumevenement
muziekkoepel Worpplantsoen
Op vrijdag 14 juli vond het eerste lustrumevenement van de muziekkoepel in het
Worpplantsoen plaats. Schoolkinderen, leerkrachten en ouders van basisschool l’ Ambiente
en andere belangstellenden hebben genoten van dit mooie evenement. De muziekkoepel
‘Nering Bögel’ in het Worpplantsoen is in 2012 officieel geopend en bestaat dus vijf jaar. Dit is
gevierd met drie extra grote evenementen voor verschillende doelgroepen. Op woensdag
30 augustus vond het Seniorenfestival Old Dèventer plaats en op zondag 10 september een
groots lustrumfestival. De stichting ‘Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen’ heeft al meer
dan 125 gratis optredens verzorgd. Dit alles voor een fijne samenleving waarin muziek verbindt.

Sinds september vinden er dagactiviteiten voor senioren plaats in ‘Wijk 16 Uw buurtstation’ aan
de Zutphenselaan 18. De activiteiten zijn bedoeld voor bewoners die het fijn vinden om een of
twee dagen in de week met andere bewoners uit de wijk door te brengen en/of mee te doen
aan activiteiten. Deelnemende bewoners (senioren, bewoners die langdurig thuis zijn, partners
van mantelzorger e.a.) worden ontvangen en begeleid door professionele begeleiders van
Beter Thuis Wonen. De dagactiviteiten vinden plaats op dinsdag en donderdag tussen 9.30 en
15.30 uur. U kunt naar eigen wens meedoen met o.a. creatieve, bewegings- en spelactiviteiten.
Als u gebruik wilt maken van de dagactiviteiten kunt u contact opnemen met ‘Wijk 16’, tel.
0570 624464 of e-mail: wijk16@home.nl. Ook kunt u contact opnemen met het sociaal team
Binnenstad/ de Hoven, e-mail: binnenstad@socialeteamsdeventer.nl. Bent u in de buurt, kom
dan eens een kopje koffie of thee drinken!

Het SteenWorpfestival, dat op zaterdag 9 september plaatsvond,
is een jaarlijks festival dat een groep bewoners van Steenenkamer
en de Worp organiseert. Het doel is het contact tussen de
buurtbewoners, verenigingen, bedrijven en organisaties die actief
zijn in deze buurten in stand te houden en te verbeteren. Een mix
van actieve, creatieve en muzikale activiteiten, aangevuld met de
mogelijkheid om lekker wat te eten en te drinken maakte het tot
een feestelijke middag en avond.

feestelijkheden

Nationale burendag, zaterdag 23 september,
werd in de Raambuurt uitbundig gevierd. Het

verbouwde buurthuis aan de Werfstraat werd
feestelijk geopend door burgemeester Andries
Heidema. Het beeld van Jilles Waagmeester,
op het pleintje aan de Raamstraat/ Werfstraat,
werd door de beeldhouwer zelf onthuld.
Om alle buren en gasten te voorzien van
een lekker taartje was er een bakwedstrijd
uitgeschreven: ‘Heel Raambuurt bakt’. De
winnaar werd die dag bekend gemaakt. De
jury had er een flinke kluif aan want er waren
maar liefst 48 taarten gebakken. Wat een
vrijwillige inzet is nodig geweest om dit alles
mogelijk te maken.

Opening speelplek Woeste
Op vrijdag 20 oktober
opende wethouder Rorink,
samen met twee klassen
van de Hovenschool, de
natuurspeelplek van 10.000
m2 in de uiterwaarden van
de IJssel aan de zijde van
De Hoven. Daarna was het,
na een aanmoediging van
‘Woeste Willem’, tijd om
te struinen, verstoppen,
bouwen, kliederen of rustig
rond te kijken en vooral te
genieten van het resultaat.

Willem

Wandelclub Wijk 16
Er is een wandelgroep van bewoners uit
Knutteldorp, Pothoofd, Raambuurt en
omliggende buurten gestart. Drie keer
per week gaan ze met elkaar op pad en
lopen tussen de 3 en 7 kilometer. Er wordt
rekening gehouden met langzame en snellere
wandelaars. Wandelen is bewegen en dus
gezond. Het is ook leuk en gezellig omdat je
andere mensen ontmoet, gemakkelijk praat
en Deventer en omgeving opnieuw ontdekt.
De groep verzamelt en start elke zondag om
9.30 uur, dinsdag om 9.30 uur en donderdag
om 13.30 uur bij Wijk 16, Zupthenselaan 18.
Na afloop van de wandeling drinkt de groep
samen koffie. De kosten zijn € 1,- per keer.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Henk
Emens, tel. 0570-628661, Nijs de Zoete, tel.
0570-672502/ 06-38363981 of Anton Olde
Bijvank, tel. 0570-608510/ 06-10560884.

WANDELGROEP

Op zaterdag 23 september trok er een feestelijke stoet door de binnenstad. Het was de laatste
dag van de WijDeventer campagneweek en tegelijk nationale burendag. De sociaal teamleden
en de wijkmanager brachten de mogelijkheid om een idee in te dienen voor een goed samen
leven in de buurt of straat onder de aandacht bij bewoners. Dames van ‘Theater aan de lijn’,
medewerkers van ‘Crêpes en Smoothies’ en muzikanten van ‘Me and the fox’ nodigden, ieder
op zijn of haar manier, mensen uit om uit hun huizen te komen en met de sociaal teamleden en
de wijkmanager in gesprek te gaan. Het zorgde voor gezellige taferelen in verschillende straten.
Naar aanleiding van de WijDeventer campagneweek zijn voor de binnenstadsbuurten meer dan
dertig ideeën binnengekomen.

In de Raambuurt en de Hoven worden door
bewoners ideeën uitgewerkt die eerder
dit jaar zijn ingediend. In de Raambuurt
(WijRaambuurt) zijn drie werkgroepen
aan de slag met de thema’s ontmoeten,
duurzaamheid en buitenruimte. In de Hoven
(WijWorp) maken bewoners o.a. een plan
voor een andere inrichting van het pleintje
voor de Spar aan de Spaarpotstraat. Beide
buurten nemen deel aan een pilot ‘Meer
zeggenschap in de binnenstadsbuurten en de
Hoven’. Zij doorlopen als buurten zelfstandig
het traject van bewoners attenderen op
de mogelijkheden van WijDeventer, het
ophalen van ideeën, de ondersteuning van

de indieners van een idee en het besluit over
een aanvraag uit het wijkbudget. Het is niet
langer het wijkteam dat plannen goedkeurt,
maar bewoners (de kerngroepen) krijgen een
budget dat ze volgens bepaalde afspraken
kunnen besteden. Later verantwoorden
ze de uitgaven aan het wijkteam. De buurt
Polstraat e.o. gaat ook deelnemen aan
de pilot. Belangenvereniging Polstraat
e.o. neemt hier het initiatief in. De drie
buurten staan er uiteraard niet alleen
voor. Waar nodig krijgen ze ondersteuning
van het sociaal team, het wijkteam,
organisaties in de wijk of de wijkmanager.
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Beste bewoner van de wijk Binnenstad/ de Hoven,
Wat gebeurt er veel in de wijk! Zoveel bewoners denken na over hun
woon- en leefomgeving en zetten zich in om daarin wat te veranderen.
Om deze omgeving mooier, veiliger of prettiger te maken.

‘On tour’ door de binnenstad

Meer zeggenschap in de buurten

SteenWorpfestival

Een dag vol

vóór, dóór en mét bewoners.

Wijk 16 Uw buurtstation

De werkgroep ‘Ontmoeten’ vanuit WijRaambuurt.

Naar aanleiding van de WijDeventer campagneweek in september zijn meer
dan dertig ideeën binnengekomen. De ideeën variëren van geveltuintjes
tot een mobiele tafeltennistafel en van een buurtfeest tot het creëren van
een plek om te spelen op een plein waar ook geparkeerd wordt. Bewoners
zijn bezig met het uitwerken van hun plannen. Aan alle initiatieven waarover
u in deze krant leest, is door het wijkteam of de kerngroepen van WijWorp
of WijRaambuurt ondersteuning en een financiële bijdrage verleend uit
het wijkbudget. En dit gebeurt allemaal voor een goed samen-leven in de
buurten. Ontzettend bedankt voor al jullie inzet!
Periodieke uitgave
WijDeventer
december 2017

Bij deze wens ik u, ook namens de wijkteamleden en sociaal teamleden,
hele fijne Kerstdagen en een gelukkig 2018!
Vriendelijke groeten,
Esther Lagendijk, Wijkmanager binnenstad/ de Hoven

Binnenstad

Groene oase in hartje stad

Overwoekerd openbaar groen wordt

levendige stadstuin
Je kon door de ramen van de ’Fermerie’ aan het
Muggeplein nauwelijks naar buiten kijken. De
beplanting in de tuin achter het gebouw stond
meters hoog. Omwonende Gerard Bouwman
nam, in overleg met de beheerder van de
‘Fermerie’ en de gemeente (eigenaar van de
grond), het initiatief om daar wat aan te doen.
Omwonenden Francis Scheltinga en Arnaud van
Meeteren hielpen mee. Er kwam een mooie,
oude muur (erfafscheiding) tevoorschijn. Er
was weer ruimte, licht en lucht. Een oase van
rust, midden in de stad. De tuin ligt aan de
achterkant van de ‘Fermerie’, is ongeveer 80

In de openbare tuin achter het appartementencomplex op de hoek Rijkmanstraat/ Achter de
Muren Zandpoort zijn zaterdag 18 november door omwonenden honderden bloembollen
gepoot. Een flinke klus. Eerder al werd een deel van de hoge beplanting met hulp van het
Groenbedrijf vervangen door lagere beplanting. De tuin zal in het voorjaar een prachtige
aanblik geven. De omwonenden, die nu vrijwel alleen gebruik maken van deze tuin, willen
gastvrij zijn en anderen mee laten genieten van deze rustige en groene plek in hartje stad.

m2 groot en bestaat uit een tegelpad en vier
plantvakken. Deze vakken hebben elk hun eigen
soort beplanting: kruiden, sierplanten, schaduwplanten en varens. Gerard Bouwman: “Het lijkt
allemaal niet zo groot, maar toch hebben we nu
al zo’n 30 plantensoorten. Het is echt verrassend
hoeveel op zo’n beschutte plek kan groeien.”
Elke dinsdagochtend vanaf 9 uur steken Francis,
Arnaud en Gerard de handen uit de mouwen.
Dat zal in voorjaar en zomer zo doorgaan. In
de herfst en winter is er minder te doen. Kom
gerust een keer kijken. De tuin is te bereiken via
de Molenstraat en de Lindenstraat.

Feestelijke opening
heringerichte Muggeplein
Op 24 september vond een feestelijke opening van het nieuw
ingerichte Muggeplein plaats, georganiseerd door bewonersvereniging
Noordenbergkwartier. Er waren veel bezoekers, meer dan 120 mensen
kwamen langs op het plein. Een heus Muggeplein-lied als aftrap, veel
ontmoetingen tussen buurtbewoners. En dat alles op een mooi nieuw plein
onder een herfstzonnetje. Het Muggeplein is van ouds het hart van het
Noordenbergkwartier. Het plein was lang onbruikbaar voor buurtactiviteiten
door parkeerplaatsen en geen geschikte inrichting. Het plein is opnieuw
ingericht. Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen verblijfsruimte, weg
en parkeren. Op 13 december vindt vanuit de gemeente een openingsfeest
plaats met een openingshandeling door wethouder Liesbeth Grijsen.

Geveltuintjes in de Nieuwstraat

Herinrichten en vergroenen
van de Bursestraat

Beelden en gedichtenbundel
als eerbetoon aan Geerte Groote
Op zondag 3 september werden twee bronzen
beelden van kunstenaar Karoly Szekeres bij
het Geert Groote Huis aan het Lamme van
Dieseplein onthuld. De beelden verwijzen
naar de cultuurhistorische betekenis van haar
belangrijke middeleeuwse stadgenoot Geert
Groote. Een groepje betrokken Deventenaren
heeft na jaren voorbereiding gekozen voor

het ontwerp “een Zuster en een Broeder
van het Gemene Leven”, de beweging die
Geert Groote is begonnen. In de bestrating
vóór het beeld is een gedicht aangebracht
van voormalig stadsdichteres Johanneke
ter Stege. Eerder nodigde de stichting
Comité Beeld Geert Groote alle Deventer
amateurdichters uit voor het maken van een

‘beeldgedicht’ voor de beelden. Er zijn twintig
gedichten ingestuurd en samengevoegd tot
een gedichtenbundel. Niels Klinkenberg,
bewoner van het Lamme van Dieseplein en
lid van het comité, overhandigde het eerste
exemplaar aan kunstenaar Karoly Szekeres.
De beelden zijn als cultureel erfgoed
overgedragen aan de gemeente Deventer.

Bewoners hebben de wens om de Bursestraat
een betere uitstraling te geven. Ze willen
daar zelf graag een bijdrage aan leveren. Aan
beide kanten van de straat staan gestapelde
woningen. Aan de ene zijde van de straat
wonen studenten. De woningen aan de
andere zijde zijn van Woonbedrijf ieder1.
Het is een woonstraat. Tegelijk een van de
routes naar de ingang van het Stadhuis.
Bewoners willen graag duidelijke pekken
voor fietsen creëren, meer groen in de straat,
het straatwerk verbeteren en oude fietsen
laten verwijderen. Het wijkteam heeft aan de
initiatiefnemers groen licht gegeven om de
plannen verder uit te werken. De beheerder

van de studentenwoningen heeft het groen
in de bakken voor de woningen onlangs
vervangen. Dat geeft al een mooie aanblik.

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
Esther Lagendijk
693302/ 06-51578277
e.lagendijk@deventer.nl

foto: Rob van der Laan

De Nieuwstraat is een van de stadsentrees en aanlooproute naar het kernwinkelgebied. De
ondernemers hebben de handen ineen geslagen om de levendigheid van de straat te vergroten.
Op dinsdag 17 oktober staken zo’n twintig ondernemers uit de straat de handen uit de mouwen
met de aanleg van geveltuintjes. De tuintjes zijn voorzien van een diversiteit aan planten en
later zijn er bloembollen aan toegevoegd. Omdat de afvalbakken te veel werden gebruikt
voor huishoudelijk afval zijn afvalbakken omgevormd tot bloembakken. De ondernemers
onderhouden de tuintjes zelf. De straat heeft een frisse, groene aanblik gekregen.

App meldpunt openbare ruimte

Verfraaiing van talud
De Parkweg grenst aan water. Bewoners van deze straat waren niet zo tevreden over de
begroeiing van het talud naast hun woningen. Ze vroegen aan de gemeente of er andere
soorten beplanting mocht komen. Dat was mogelijk. Samen met het Groenbedrijf hebben de
bewoners vele geraniums geplant. De bewoners gaan het talud vanaf nu samen beheren en
onderhouden.
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ah.hamstra@deventer.nl
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