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.

Seniorengroepen
verbinden bewoners

Sociaal team maakt

Veel bewoners in de wijk hebben behoefte om elkaar te ontmoeten. En daar zijn voldoende
mogelijkheden voor. Want wist u dat er erg veel wordt georganiseerd in de wijk? Neem de
activiteitenmiddag op woensdag in De Kuip, klaverjassen op dinsdagmiddag bij SV Helios,
de vele activiteiten bij Huize Salland, binnenkort kunt u bij de Ichtuskerk aanschuiven
voor een heerlijk diner en op donderdagmiddag is in Verbindingscentrum De Fontein de
seniorengroep de Colmsoos actief.

Het sociaal team is er wanneer u zorg of begeleiding nodig heeft. Maar ze horen ook graag
wanneer u zich wilt inzetten voor een ander
of wanneer u een idee hebt om uw buurt
prettiger en veiliger te maken. Samen met de
wijkmanager zijn ze de buurt ingegaan om u
te ontmoeten en de wijk nog beter te leren
kennen met als resultaat nieuwe vrijwilligers
en initiatieven. Op de schoolpleinen van de
basisscholen zorgde DJ Beertje voor de muziek
wat met groot enthousiasme werd ontvangen
door de kinderen.

De heer en mevrouw Braat waren een van de eerste bezoekers. Via een keukentafelgesprek
met het sociaal team kwam het thema ‘ontmoeten van andere bewoners’ ter sprake. Dit signaal
kwam verschillende keren terug. Vrijwilligers, bewoners uit de wijk, VC De Fontein en het
sociaal team hebben hier vorm aan gegeven en een startbudget aangevraagd bij WijDeventer.
De groep is inmiddels uitgegroeid tot een gezellige groep. Elkaar ontmoeten staat centraal
met af en toe een thema zoals ‘bewegen’. Het kan allemaal en talenten worden weer opnieuw
ontdekt. Meneer Braat geeft uitleg op de computer en kan oude foto’s herstellen en mevrouw
Braat zingt er lekker op los. Beiden genieten van de Colmsoos en kijken er elke week naar uit.
Kortom, het is erg gezellig. U bent ook van harte welkom. De koffie/thee staat klaar.

Wijkmanager
Robert Saris
695177
06 53773644
ra.saris@deventer.nl

graag
kennis met U!

De ontmoetingsplekken in de wijk:
Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen
693219
Kinderwerker
Sophie Leffers
06 20285645
s.leffers@rastergroep.nl

Jongerenwerker
Fabian Schrijver
06 27478617
f.schrijver@rastergroep.nl

Toezichthouder
Mehmet Celep,
14 0570
m.celep@deventer.nl

Sociaal team
14 0570
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl

Wijkagent
Mirjam Lentelink
0900-8844
mirjam.lentelink@politie.nl

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

COLMSCHATE-ZUID

Tekst Robert Saris | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Xerox QSP Deventer | Oplage 4.000

VC De Fontein, Fonteinkruid 61
De Kuip, Bloemendalsweg 1B
SV Helios, Corrie Tendeloostraat 4
Ichtuskerk, Holterweg 106
Huize Salland, Bloemendalsweg 5
Titus Brandsma Huis, Titus Brandsmaplein 2

vóór, dóór en mét bewoners.
WijDeventer stimuleert en ondersteunt de eigen kracht van bewoners.
Colmschate Zuid kent al veel bewoners die mooie initiatieven hebben
opgestart in de wijk. Een mooi voorbeeld daarvan is:

Waarvoor kunt u bij het sociaal
team terecht?
• Als u gewoon eens een gesprek wilt over
zaken die u bezighouden
• Als u zorgen heeft over iemand in uw
omgeving
• Als u een idee of suggestie heeft om de
buurt veiliger of gezelliger te maken
• Bij problemen met het huishouden,
bijvoorbeeld door ziekte
• Bij eenzaamheid
• Als u moeite heeft met het betalen van
rekeningen
• Voor informatie over gezond leven
• Bij vragen over werk
• Bij emotionele problemen, bijvoorbeeld
na een echtscheiding of overlijden
• Bij problemen bij het zelfstandig blijven
wonen
• Voor ondersteuning en begeleiding (ook
dagbesteding)
• Bij woonproblemen

Picknick met de buren
Zo’n 40 bewoners kwamen op zondag 18 september bijeen aan de
Fonteinkruid. De organisatie was in handen van de groep ‘koken met
de buren’, bewoners met en zonder een beperking ondersteund door
een groep enthousiaste vrijwilligers. Een heerlijke picknick en een
prima sfeer. Burgemeester Andries Heidema was ook aanwezig en
dit werd zeer op prijs gesteld. Er was volop ruimte
voor een gesprek, een dansje en voor nieuwe
WijDeventer-ideeën.

Periodieke uitgave
WijDeventer
november 2016

Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid in uw
straat of buurt te vergroten en waarmee u zelf aan
de slag wilt? Wij denken graag met u mee!
Vriendelijke groet,
Robert Saris, wijkmanager

Sociaal team Colmschate Zuid
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl
Tel. 14 0570 (geen netnummer nodig)
www.socialeteamsdeventer.nl

Seniorengroep De Colmsoos actief in de Fontein

Meedoen in uw eigen wijk
Voor de bewoners van de parken Gooijland,
Residentie de Heerlijckheid, complex Triëntalis
en andere geïnteresseerden uit ColmschateZuid werd een leuke middag georganiseerd bij
Huize Salland met o.a. een theatervoorstelling
van ‘Theater aan de lijn’. Het thema was
MEE DOEN in uw eigen wijk. Hoe kunt u
zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen?
Er wordt al veel georganiseerd in de wijk en
bij Huize Salland maar wat houdt u bezig en
wat vindt u nu belangrijk? Met deze vragen
zijn mooie nieuwe initiatieven opgehaald
of een verbinding gemaakt met bestaande
initiatieven. Deze middag is in samenwerking
met Huize Salland, de Ichtuskerk, sociaal team
Colmschate-Zuid en WijDeventer tot stand
gekomen en kreeg daarna nog een vervolg.
Met de bewoners van Park Gooijland en de
Heerlijckheid werd tijdens een koffieochtend
het gesprek aangegaan.

WijDeventer,

Het sociaal team v.l.n.r. Romy de Bruin, Sadija Beganovic, Carla Hobert en Ineke Schoenmaker

Uw wijkagent: Mirjam

Lentelink

Mirjam, wijkagent van Colmschate-Zuid, stelt zich voor. “Sinds 1 juli
2015 werk ik in Deventer en als wijkagent bij u in de wijk. Hiervoor heb
ik in Nijkerk als wijkagent gewerkt en daarvoor werkte ik in Arnhem in
de basis politie zorg. Het afgelopen jaar heb ik al veel wijkbewoners en
medewerkers in de wijk mogen ontmoeten. Colmschate-Zuid is een
heel diverse wijk met als middelpunt winkelcentrum de Flora. Door
samen te werken hoop ik de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te
kunnen verbeteren. Het opstarten van WhattsApp-groepen is een mooie
samenwerking met WijDeventer. De samenwerking met u als bewoners
is voor mij ook onmisbaar. U bent de ogen en oren in de wijk. Ziet of hoort u iets in de wijk wat
verdacht is? Bel dan zo spoedig mogelijk 112, het liefst met een signalement of kenteken erbij. Ook
sta ik open voor ideeën en suggesties van uw kant. Bel of mail mij gerust hierover. Vaak hoor ik van
bewoners uit de wijk dat zij twijfelen of ze de politie hier wel mee lastig mogen vallen. Ik hoop van
harte dat u mij benadert, ik ben te bereiken via 0900-8844 of mirjam.lentelink@politie.nl”

foto: Eric Slegten

COLMSCHATE-ZUID

Colmschate in
Beeld II
Zondag 5 juni was het zover: Colmschate in
Beeld II in Gemeenschapshuis De Kuip. Zo’n
500 bezoekers hebben genoten van een
middag met o.a. een fototentoonstelling
met foto’s van Colmschate toen en nu, een
presentatie over het oude dorp en buurtschappen door René Aarnink, muziek en
diverse kinderactiviteiten. Voor velen een
middag van herkenning en ontmoeting met
(oud-)bewoners en voor velen een middag
om een indruk te krijgen hoe het vroeger
was toen er nog geen wijken rondom het

bloemetje
voor een vrijwilliger!

Een

Een nieuw thema in de WijDeventerkrant
Colmschate-Zuid is een bloemetje voor een
vrijwilliger. WijDeventer Colmschate-Zuid
biedt u de mogelijkheid om iemand uit
uw straat of buurt die vaak voor anderen
klaar staat of veel betekent voor de buurt
in het zonnetje te zetten. De bloemen
kunt u zelf geven aan degene die het
volgens u verdient! Kent u iemand die
hiervoor in aanmerking komt of wilt u ook
vrijwilligerswerk doen in deze mooie wijk?
Mail het dan naar
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl.

Eerste WhatsApp
buurtpreventie
in de wijk

dorp waren gebouwd. De middag werd gestart met een prachtige fietsroute. Een route langs de noordkant van Colmschate, door
o.a. De Vijfhoek en het achterliggende landschap. Met het zomerse weer die dag was de
opkomst en sfeer fantastisch! Deze middag
werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van WijDeventer Colmschate-Zuid.

Een forse toename van het aantal inbraken
in hun wijk en een mede daardoor ontstaan
gevoel van onveiligheid hebben bewoners
Sophie Walters en Ger Roza ertoe bewogen
een WhatsApp buurtpreventie op te zetten
in het gebied tussen de Keukelenberg, de
Anne Franklaan en de Huenderkolkweg,
8 straten en in totaal ongeveer 110 huizen.
Op een informatiebijeenkomst in
De Kuip waren een kleine 100 bewoners
afgekomen. Uit de mond van beide initiatiefnemers, de politie en de wijkmanager hebben zij gehoord wat het inhoudt en vooral
hoe er mee om gegaan moet worden zodat
het effect naar de politie en naar elkaar toe
het meest optimaal is. Inmiddels hebben
zich al 74 woningen aangesloten; een bewijs
dat het wel degelijk leeft in de wijk! Er zijn

Lijn Informele
Zorg (LIZ)
Het afgelopen jaar hebben alle
vrijwilligersorganisaties in Colmschate Zuid
hard gewerkt om de bereikbaarheid van de
vrijwilligers gemakkelijker te maken voor alle
bewoners van Colmschate Zuid. De projectgroep
Colmschate Zuid aan Zet heeft hierbij het
voortouw genomen. Sinds 20 oktober 2016
is er een centraal telefoonnummer onder de
naam Lijn Informele Zorg, voor alle inwoners van
Colmschate Zuid. Met welke vragen kan LIZ u
onder andere helpen?

Initiatiefnemers Ger Roza en Sophie Walters

een 4-tal WhatsApp waarschuwingsborden
in het gebied geplaatst om ongenode gasten
alvast te waarschuwen. De bewoners zijn er
van overtuigd, mede door opgedane ervaringen in andere steden, dat door dit initiatief
de veiligheid zal toenemen.

Landelijke Burendag

• Hulp bij ordenen of bijhouden van
administratie
• Hulp bij het invullen van formulieren
• Klusjes in en rond het huis
• Tijdelijke hulp bij het boodschappen doen
• Begeleiding bij wandelen of winkelen
• Gezelschap (maatje)
• Tijdelijke hulp en steun in het gezin
• Vervangende mantelzorg
• Begeleiding naar arts of ziekenhuis
• Ondersteuning in situaties van verlies en rouw
• Ondersteuning bij opvoedingsvragen.

Er is hulp in de
buurt. Vragen
kan en mag!

05
70781781
Lijn inf orm
ele zor g

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.

Lijn Informele Zorg (LIZ)
brengt mensen bij elkaar

Contact via:
Robert Saris, wijkmanager
tel: 06 537 736 44
email: ra.saris@deventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen naar:
WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer.

Bewoners en wijkpartijen werke
samen aan de toekomst van de n
wijk
· Zorg en sociale samenhang
· Groen, Schoon en Spelen: Duurzaa
mheid
· Geluidsoverlast
· Verkeer en Veiligheid

SV Helios en de wijk!

Deze keer is de keuze gevallen op
Henriëtte Pater. Henriëtte is o.a. een van
de initiatiefnemers van koken/picknick met
de buren, ze kookt voor groepen in VC de
Fontein en in de vakantieperiode heeft ze
de beweegactiviteiten voor senioren van
Raster tijdelijk overgenomen. Geweldig!

De landelijke burendag op zaterdag 24
september is in Colmschate-Zuid zeker
niet ongemerkt voorbij gegaan. Op
verschillende plekken in de wijk waren
activiteiten waaronder De Banekaterveld.

Initiatiefneemster Petra van den Berg:
“Naast de jarenlange traditie van de
jaarlijkse buurtbarbecue hebben we voor
het tweede jaar achtereen ook Burendag
georganiseerd aan het Banekaterveld.

Met vier buurvrouwen hebben we soep
gekookt en met stokbrood uitgeserveerd
op straat. Enkele dagen eerder hebben we
een uitnodiging huis aan huis verspreid
bij 35 woonadressen. Het mooie aan het
Banekaterveld is de samenstelling van de
bewoners: jong en oud, gezinnen, echtparen
en alleenstaanden. Het dorpse karakter
en de saamhorigheid is hier zeker nog te
vinden. En dat zie je aan de opkomst. Het
was bijzonder gezellig. Iedereen heeft
even bij kunnen praten met de buren en
buurtgenoten. Met dank ook aan De Kuip
voor het gebruik van de keukeninventaris en
de terrasstoelen.” Wil je ook een burendag
organiseren in je buurt of straat? Kijk eens
op de website van WijDeventer:
www.wijdeventer.nl.

Sociaal team Colmschate Zuid
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl

www.wijdeventer.nl

Dat SV Helios meer is dan alleen een voetbalvereniging is de afgelopen periode wel
gebleken. Steeds vaker weten de wijkbewoners de weg te vinden naar het sportcomplex aan
de Corrie Tendeloostraat nr. 4. Senioren uit de wijk volgen er een beweegprogramma, de
jongeren hebben de afgelopen zomer gebruik gemaakt van het beachveld en ook voor de
jonge vluchtelingen van 16 – 18 jaar (Pact18) is aandacht zodat ze goed worden opgenomen
in de samenleving.
Wilt u weten wat
er verder allemaal
te doen is? Loop er
eens binnen voor
een kopje koffie. Er
is altijd wel iemand
aanwezig om u te
woord te staan.

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

Beachveld dat is
aangelegd op de
parkeerplaats

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.

