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 bij 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.

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.

Actieve werkgroepen in
Meerdere werkgroepen zijn actief bezig om het in de wijk nog aantrekkelijker te maken.
Mooie voorbeelden van waar WijDeventer voor staat: Vóór, dóór en mét bewoners.

De werkgroep
De Grote Ratelaar
heeft samen met
de projectgroep
van de gemeente
meegedacht hoe
de Grote Ratelaar
veiliger ingericht
kan worden.

Kinderwerker
Sophie Leffers
0620285645
s.leffers@rastergroep.nl
Toezichthouder
Ernst van Zuiden
140570
ewo.van.zuiden@deventer.nl

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

Sociaal team
14 0570
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl

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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Colmschate-Zuid
Plaatselijk Belang
Colmschate heeft
zich ingezet om
weer een mooi
kunstwerk terug
te krijgen op het
Veldpaperplein.
Dankzij een bijdrage
van WijDeventer
komt er nog nieuwe
verlichting.

Wijkmanager
Robert Saris
695177
0653773644
ra.saris@deventer.nl
Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen
693219

WijDeventer,

Er is een
klussenploeg
gestart die met
ondersteuning van
het Groenbedrijf
tuinklussen doet bij
buurtbewoners die
het zelf niet meer
kunnen.

vóór, dóór en mét bewoners.
Er zijn via WijDeventer een aantal werkgroepen actief die hun idee
voorbereiden of al in de uitvoering zitten. In deze krant willen we
u op de hoogte stellen van een aantal van deze lopende en nieuwe
initiatieven. Wellicht heeft u ook al kennis gemaakt met iemand van
het sociale team in de wijk. Ineke, Lee, Carla en Sadija zijn al meer dan
een 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 begint de nieuwe
werkwijze bekend te worden en weten steeds meer mensen het
sociaal team te vinden. In deze krant kunt u
lezen hoe ze te benaderen zijn.
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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!
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Vind je het leuk om in
het groen bezig te zijn
en/of anderen te helpen?
Stuur dan een mail naar het sociaal team.

Bewoners van
de Marie Anne
Tellegenstraat
hebben een plan
ingediend om met
wat ondersteuning
een zandplek naast
de speeltoestellen
in te vullen met
speelaanleidingen
als twister en
hinkstapsprong.
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Activiteiten bij
ontmoetingsplekken
Wist je dat er op verschillende plekken
in de wijk allerlei activiteiten worden
georganiseerd? Wil je hier meer informatie
over, vind je het leuk om er vrijwilligerswerk
te doen of wil je er gewoon een keer een kop
koffie drinken? Loop dan eens binnen bij een
van onderstaande ontmoetingsplekken.
VC De Fontein, Fonteinkruid 61
Een van de activiteiten: samen creatief
De Kuip, Bloemendalsweg 1B
bezig zijn.
SV Helios, Corrie Tendeloostraat 4
Ichtuskerk, Holterweg 106
Huize Salland, Bloemendalsweg 5
Titus Brandsma Huis, Titus Brandsmaplein 2

Even aan u voorstellen:
Wijkteam Colmschate Zuid
Het wijkteam bestaat uit bewoners uit de verschillende buurten van Colmschate Zuid. De
functionarissen die het wijkteam bijwonen, zijn adviserend. Alleen de wijkteamleden hebben
stemrecht. Kernbegrippen van het wijkteam zijn:
- het is een discussie- en gespreksplatform
- het adviseert over verdeling van het wijkbudget
- het ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
- het geeft signalen uit de buurt door
- het organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te
betrekken.
- de deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam.

Sociaal team Colmschate Zuid
Heeft u zorg of begeleiding nodig? Heeft u een vraag over omgaan met geld? Wilt u zich
inzetten voor een ander of heeft u ideeën over hoe uw buurt prettiger en veiliger kan
worden? Het sociaal team Colmschate Zuid denkt graag met u mee en weet wat u met uw
kennis en ervaring kunt doen voor de buurt.

Het sociaal team (v.l.n.r.) Ineke Schoemaker,
Lee Pieket, Carla Hobert en Sadija Beganovic.

U kunt een e-mail sturen naar het
sociaal team Colmschate Zuid:
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl.
Het Sociaal Team is ook telefonisch
bereikbaar:
• tussen 9.00 – 17.00 uur via
telefoonnummer 14 0570
• buiten kantooruren kunt
u bellen met Sensoor via
telefoonnummer 0900 0767

Buurtactiviteiten versterken
de saamhorigheid
Op verschillende plekken in de wijk zijn alweer de eerste straatactiviteiten georganiseerd.
Zo heeft buurtvereniging De Sleutel (Sleutelbloem en Kamille) op 16 april haar 30-jarig
jubileum gevierd. “Mede door de steun van WijDeventer kunnen wij jaarlijks zulke
buurtactiviteiten organiseren. Dit versterkt de saamhorigheid en zo leren we elkaar steeds
beter kennen”, aldus mevrouw Beijers.
Bewoners van de Acacialaan, Beukweg en de Haagbeukweg hebben samen weer een
toost uitgebracht op het nieuwe jaar. De heer Wevers: het was een goede gelegenheid
om bij te praten en de onderlinge contacten te onderhouden. Vind je het ook leuk om je
buurtbewoners beter te leren kennen en wil je iets in je straat organiseren?
kijk dan eens op www.wijdeventer.nl of neem contact op met je wijkmanager.

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.

Ze zijn ook dagelijks te vinden in VC.
De Fontein, Fonteinkruid 61. U bent er
van harte welkom, zij gaan graag met
u in gesprek.

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

Sociaal team Colmschate Zuid
06 129 357 09 (Carla Hobert)
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen naar:

WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer.

Jongerenwijkteam in Colmschate
De wijken Colmschate Noord, Zuid en De Vijfhoek hebben een nieuw Jongerenwijkteam.
Het eerste Jongerenwijkteam, waar de meeste leden zeven jaar deel van uitmaakten (hulde
daarvoor!), is afgezwaaid. Vijf andere jongeren zijn vol enthousiasme om de taken over te
nemen. Heb je een leuk idee? Mail het dan naar: jwteam@hotmail.com.

www.wijdeventer.nl

Workshop gebarentaal

verbindt bewoners

Lijkt het jou ook leuk om zitting te nemen in het wijkteam of wil je hier meer informatie
over? Neem dan contact op met je wijkmanager, ra.saris@deventer.nl.
De wijkteamleden
(v.l.n.r.), Johan
Franke, Dirk Norbruis,
Esther Oude
Oosterik, Alphons
Oosterwegel en Dick
Oort.

De leden van het Jongerenwijkteam (v.l.n.r.) Fabian (jongerenwerker), Jesse Geels,
Jordi Maneschijn, Daniël Groot Koerkamp, Eva van den Broek en Sam Geels.

Met de ideeënkaart van WijDeventer wist de Noorderbrug (woon- en werkondersteuning
voor doven) wel raad mee. Ze dienden een idee in en vroegen subsidie aan bij het wijkteam
om een 8-tal gebarenworkshops aan te bieden in de wijk met als doel de verbinding
tussen de dove en de horende mensen te versterken. Twee bewoners van de Noorderbrug
kwamen in het wijkteam om het plan toe
te lichten. Een niet alledaagse manier
van communiceren voor het wijkteam
tussen horenden met woorden en doven
met gebarentaal. Het wijkteam was zeer
enthousiast. Een mooi voorbeeld van
WijDeventer: bewoners werken voor en met
elkaar aan goed samen–leven in hun buurt.
Ook bewoners met een beperking. Wil je
meer weten over deze workshop? Stuur dan
een email naar r.mensink@noorderbrug.nl.

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

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.

