Een idee?

Wijkmanager

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:
Carolien Harkema, wijkmanager
tel: 06 51556423
email: c.harkema.otten@deventer.nl 		

www.wijdeventer.nl

Naam:

Carolien Harkema

Sinds juni ben ik wijkmanager
in Borgele/Platvoet en druk
bezig om de wijk en haar
bewoners te leren kennen.
Wat mij opvalt aan Borgele
en Platvoet is de ruime opzet
van de wijk en het vele groen. En in het aantal gesprekken dat ik ondertussen heb gevoerd met bewoners, valt mij ook op dat als
je eenmaal in Borgele of Platvoet neerstrijkt,
je daar heel lang blijft wonen. Dat zegt wat
over het woonplezier volgens mij. Ik snap
heus dat er ook dingen zijn waar je als bewoner minder blij van wordt. Ik hoor bijvoorbeeld regelmatig klachten over het onkruid
dat omhoog is geschoten deze zomer en

waar vanuit de gemeente een terughoudend
snoeibeleid in wordt gevoerd. U kunt uw
klachten melden bij de gemeente Deventer
(zie achterop waar u moet zijn). Maar er zijn
ook bewoners die de handen ineen slaan en
samen met buren regelmatig een paar uurtjes wijden aan het onkruidvrij maken van de
woonomgeving. U ziet daarvan twee mooie
voorbeelden in deze krant. En met een
kleine ondersteuning vanuit het wijkbudget
kan er ook materiaal aangeschaft worden,
zoals bijvoorbeeld een goede heggenschaar.
Altijd in overleg met mij, dus bel of mail mij
gerust als u hierover meer wil weten. Andere
ideeën zijn ook welkom, ik hoor het graag. Ik
hoop u binnenkort eens te ontmoeten!

Winkelcentrum
Vlak voor de zomer is de herstart begonnen van de
herontwikkeling van het winkelcentrum. Inmiddels
is de eerste fase van de vernieuwing van de Dreef
afgerond en op het moment van verschijnen van de
krant zal ook de tweede fase klaar zijn. De bus kan
dan weer zijn normale route rijden.
In de komende tijd zal het groen op het plein ook
eindelijk worden geplant. Met de komst van Dirk van
de Broek heeft het grootste gedeelte van het ‘oude’
winkelcentrum een invulling gekregen. Er is nu nog
een winkelpand dat gerenoveerd moet worden. Op
dit moment is nog niet bekend wanneer dat gaat
gebeuren. Dan rest alleen nog het afronden van de
straat Wittenstein (met een nieuwe deklaag). Dit is in
de loop van 2017 te verwachten.
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Het was rustig in de wijk de afgelopen maanden. Veel mensen
genoten van hun vakantie, thuis of elders. De activiteiten rondom
het winkelcentrum stonden op een laag pitje en dat gold ook voor
de bouw van het Kindcentrum. Inmiddels is alles weer begonnen, de
scholen zijn weer gestart, werkzaamheden weer hervat en u bent
misschien weer aan het (vrijwilligers)werk. Kortom: het seizoen
2015-2016 is volop aan de gang!
Ik ben sinds juni gestart als wijkmanager Borgele/Platvoet. Ik vertel
elders in deze krant wat meer over mezelf. Verder schenken we
aandacht aan onderwerpen die specifiek voor deze buurten gelden.
En wat we vooral willen doen is u meenemen in wat er mogelijk
is voor, door en met bewoners. We geven u voorbeelden van
activiteiten die bewoners zelf organiseren. Ik hoop dat deze u ook
op een idee brengen. Aarzel dan vooral niet om contact met mij op
te nemen. U vindt in de krant ook een kaart, waarmee u uw idee of
wens kenbaar kunt maken. Ik wens u een prettig najaar!
Hartelijke groeten,
Carolien Harkema, wijkmanager

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

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.

Bewoners Voorhorst
nog steeds actief!
De club bewoners die vorig jaar het
openbaar groen heeft
verfraaid, is nog steeds
actief in het groen
voor hun woningen. Dit
najaar gaan ze bollen
planten, zodat ze in het
voorjaar uitkijken op een
kleurrijke tuin.

BORGELE/PLATVOET

Kinderdisco

Even
voorstellen
Ik ben Ria Wesseling en sinds
1 maart van dit jaar medewerker van het sociaal team
Borgele/Platvoet. Het team
bestaat met mij erbij uit 5
medewerkers. Sinds 9 jaar
heb ik voor Raster Welzijn als
opbouwwerker in verschillende wijken van Deventer
gewerkt. Borgele/Platvoet
is voor mij relatief nieuw en
onbekend. Het is heerlijk om
met het mooie weer van de
afgelopen weken wandelend
of fietsend de beide buurten
te verkennen. Het is overal
groen, ruim en rustig met
opvallende hoogbouw: de 11
hoogflats. Maar dat betekent
geenszins anoniem: overal
wordt gegroet en is er tijd
voor een praatje.
Vanaf 1 oktober houdt het
sociaal team een wekelijks
spreekuur op dinsdagmorgen
van 9.00 tot 10.00 uur in de
Schalm. Kom gerust binnen
voor een vraag, een gesprek,
een idee of gewoon een kopje
koffie. Ook voor WijDeventer
zaken kunt u binnenlopen.

De enthousiaste jeugd
commissie in de Schalm
organiseert maandelijks
een kinderdisco en de
apparatuur was aan vervanging toe. De aanvraag voor
een bijdrage is door het
bewonerswijkteam goedgekeurd, ook omdat het een
gecombineerde aanvraag
was. Het jongerenwerk
van Raster gaat er bij hun
activiteiten ook gebruik van
maken.

Wijkagent Esther Oosterlaar
stelt zich voor

Op de foto de jeugdcommissie bestaande uit (v.l.n.r.) Justin Hupkes,
Marloes Ellenbroek, Milou van de Kraats, Kim Geijsen, Alicia Bastemyer,
Marc Breedveld, Susan Palsrok en Samantha ten Voorde (op de foto mist
Timber Kolkman)

Goed wonen aan de

Boutensgaarde

“In 1999 ben ik begonnen bij
de politie aan het wijkbureau
Boxbergerweg te Deventer.
Ik ben biker, motorrijder, studentenbegeleider en coördinator geweest van de vrijwillige politie. Sinds januari 2016
vervul ik de rol van wijkagent
Borgele/Platvoet. Tevens
draai ik nog onregelmatige
diensten in de noodhulp en
als operationeel coördinator.
Ik werk op dit moment 27 uur per week omdat ik nog een
gedeelte ouderschapverlof opneem. Vanaf volgend jaar werk
ik weer 32 uur per week. Bij bijzonderheden in de wijk kunnen
bewoners mij mailen via de site Politie.nl of een terugbelverzoek indienen via telefoonnummer 0900-8844. Ik zal dan zo
spoedig mogelijk contact opnemen met de melder.”

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
Carolien Harkema,
693022,
06 51556423,
c.harkema.otten@deventer.nl
Jongerenwerker
Deniz Kalay
06 24863274
d.kalay@rastergroep.nl

Buurtpreventie
Jolanda van Dijk is een tevreden bewoner van de Boutens
gaarde. Wat haar echter stoorde, was het onkruid dat omhoog
schoot, struiken die (te) weelderig werden en een parkeerplek
vol onkruid. Zij is gaan flyeren in de 2 portieken om medestanders te vinden. Dat is gelukt en samen houden zij de omgeving
van de flat netjes. “De twee keer per jaar dat het Groenbedrijf
langskomt is niet voldoende om het tussentijds op orde te
houden. Dan doen we het toch gewoon zelf!” Met een kleine
financiële bijdrage uit het wijkbudget schaft Jolanda binnenkort een degelijke heggenschaar aan.

Steeds vaker starten bewoners in de wijk
een WhatsAppgroep waarin met mensen uit
de straat verdachte situaties worden gedeeld. Politie en gemeente juichen dat toe.
Buurtbewoners delen zo snel informatie. U
kunt verdachte situaties bij de politie melden
via 112. Dat helpt de politie om snel op te
treden.

Sociaal team Borgele/Platvoet

Succes
Ruim een jaar geleden is de WhatsApp groep
van de Kievit (Colmschate) gestart. Reactie van
een bewoner: “De WhatsApp groep is een succes en groeit nog steeds in aantal. Met elkaar
is het wel even uitzoeken wat wel en niet in de
groep gecommuniceerd wordt. Of de buurt er
veiliger door geworden is weet ik niet, maar
het geeft zeker een gevoel van veiligheid en
het schrikt ongenodigden ook af.“

U kunt bij het Sociaal Team terecht als u door ziekte problemen heeft met het huishouden, wanneer u zich eenzaam voelt, geldproblemen heeft, of vragen heeft over werk of
de opvoeding van uw kinderen. Of wilt u juist als vrijwilliger iets voor anderen doen? De
medewerkers van het Sociaal Team zijn dagelijks te vinden in het Huis van de Wijk. U bent
er van harte welkom, zij gaan graag met u in gesprek. U kunt ook mailen naar: borgele-platvoet@socialeteamsdeventer.nl of bellen naar 14 0570 (tussen 9.00 en 17.00 uur) en buiten
kantooruren naar Sensoor via telefoonnummer 0900 0767. Dit kost 5 cent per minuut.

Groep starten
Wilt u een groep starten met uw straat of
buurt, organiseer dan bijvoorbeeld een
bijeenkomst waarvoor u ook de wijkagent
uitnodigt. Die vertelt u graag hoe u WhatsApp
optimaal inzet. Op de site van WhatsApp
Buurtpreventie, wabp.nl, staat een kaart met

Wijkwethouder
Jan Jaap Kolkman
693204
Sociaal team
14 0570
borgele-platvoet@socialeteamsdeventer.nl

Toezichthouder
Josselien Verhoeve,
14 0570
jcf.verhoeve@deventer.nl
Wijkagent
Esther Oosterlaar
0900 8844

actieve groepen die zich al hebben aangemeld. Hier staat ook meer informatie. Wilt u
een bord plaatsen in de straat? WijDeventer
betaalt mee aan (maximaal) twee borden per
initiatief. Hiervoor kunt u contact opnemen
met Carolien Harkema.

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