Sociaal team Rivierenwijk

Herstructurering Rivierenwijk

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 woningbouw in het Centraal gebied is goed op gang gekomen en zowel scherf 3
(nabij Huis van de Wijk) als scherf 4 (nabij Kindcentrum) zijn eind 2016 zo goed als klaar.
Daarna is de openbare ruimte aan de beurt.

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: rivierenwijk@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.

Voor het Venengebied is in
overleg met omwonenden een
stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan is de basis voor een
nieuw bestemmingsplan voor het
Venengebied, dat de bouw van circa 100 woningen mogelijk maakt.
Vanaf het tweede kwartaal 2017
start Rentree met de woningbouw
op de locatie De Venen.

Bos, Kevser Demiroglu, Heidi Meulenbroek en
Christian Collicchia

Wat is er allemaal in de Ark te doen:
Woensdag
Kinderclub van de speeltuin 14.30 – 16 uur
Seniorencafé (maaltijd voor 3,50 euro) 15 tot
18 uur
Countrydansen 19.30 – 21.30 uur
Donderdag
Talenthouse, voor kinderen vanaf 9 jaar, 16
tot 17.30 uur
Vrijdag
Dansmarietjes 17.30 tot 18.30 uur
Je kunt 2 á 3 keer komen kijken of het
wat voor je is. En als je het leuk vindt, dan
is het wel nodig om lid te worden van de
dansmarietjes om mee te kunnen doen.
Kinderdisco: 1e vrijdag van de maand van 19
tot 21 uur.
Zondag
Kinderbingo: 3e zondag van de maand van
14 tot 16 uur

Het bestuur van de Ark bestaat uit drie personen:
Bert Breedveld en Gineke van de Horst. Op de foto
mist Marian te Booy

Bewoners gezocht voor het wijkteam
Vind je het leuk om zo’n 6 x per jaar met andere bewoners mee te denken en te praten
over de wijk? Over hoe de leefbaarheid en onderlinge hulp vergroot kan worden? Dan
is het wijkteam van Rivierenwijk op zoek naar jou! Het wijkteam ondersteunt bewoners
die een initiatief hebben, geeft signalen uit de buurt door en adviseert over de verdeling
van het wijkbudget. Neem voor meer informatie contact op met wijkmanager Carolien
Harkema.

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner van Rivierenwijk en Hoornwerk (of Demterpark),
Het was rustig in de wijk de afgelopen maanden. Veel bewoners hadden vakantie en waren ergens anders of gewoon lekker thuis. Ook de
nieuwbouw lag stil. Inmiddels is alles weer begonnen, de kinderen gaan
weer naar school, de bouw is weer gestart en u bent misschien weer
aan het (vrijwilligers)werk. Kortom: het seizoen 2015-2016 is begonnen!

Er wordt ook druk gewerkt aan plannen voor woningbouw op de locatie Maasstraat-West
(naast de Amstellaan) door collectief particulier opdrachtgeverschap. Er zijn plannen in de
maak voor de vernieuwing van de rest van de Deltalaan en Maastraat-West. De uitvoering
daarvan is nog niet bekend.

V.l.n.r. Berna van de Graaf, Shirley de Jager, Rene

Maandag
Kaartavond 19 tot ong. 21.30 uur
Dinsdag
Bingo (kwartjesbingo) 14 tot 16 uur
Meidengroep v/a 7 jaar, 15 tot 16.30 uur
Steekje los 19 – 21.30
Gezellig haken, breien, borduren, naaien of
wat je maar leuk vindt om te doen.

WijDeventer,

Periodieke uitgave
WijDeventer
september 2016

Misschien is niet altijd bekend wat er allemaal te doen is in uw wijk,
daar probeer ik met deze WijDeventerkrant verandering in te brengen. Maar ook: wat kunt u zelf doen om uw straat of buurt fijner en
gezelliger te maken. Dit doe ik met voorbeelden van buren of buurtgenoten die samen iets doen. Misschien brengt het u op een idee!
U leest in deze krant over het Huis van de Wijk, een vraagbaak voor
van alles en nog wat. Maar ook over speeltuin de Ark, waar de vrijwilligers van alles organiseren voor de buurt. Heeft u een
idee voor uw buurt of straat, laat het mij dan weten. Mijn
gegevens staan achter op deze krant.
Hartelijke groeten,
Carolien Harkema, wijkmanager

Buurtpreventie
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.
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.“
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 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.
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Bouwdorp

Rivierenwijk

Wat vindt u in het

Huis van de Wijk

Ook dit jaar hebben de kinderen die deelnamen aan het bouwdorp Rivierenwijk er weer
alles aan gedaan om een mooie hut te maken.
Overal werd aan gedacht: stoelen, tafels,
bedden en trapjes om naar boven te gaan. Er
waren hele mooie creaties bij. De kinderen
hebben van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 augustus gebouwd. Ondanks dat het weer niet
altijd meewerkte waren er toch iedere dag
zo’n 25 kinderen en op donderdag en vrijdag
zelfs 35.

De wijkwinkel
Dit is geen winkel, maar een medewerker die dagelijks van 10 tot 13 uur aanwezig is en u met van
alles en nog wat verder kan helpen. Bijvoorbeeld:
Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen? Of u heeft een brief
ontvangen van de gemeente waar u niets van
begrijpt? Of moet u meterstanden doorgeven
via de computer maar heeft u geen idee hoe
dat werkt? Wip gewoon even aan, vragen staat
natuurlijk vrij en zij helpen u graag verder.
Inloopspreekuren van:
Solis, voor hulp en advies bij vragen over gezondheid: woensdag van 9 tot 11.30 uur.
De wijkagent, Erik Schenk, voor vragen of
klachten over veiligheid en overlast in de wijk.
Woensdag van 14 tot 15 uur.
De Kern, sociaal juridische dienstverlening.
Informatie en advies bij brieven, formulieren,
bezwaarschriften e.d. Niet voor belastingaangifte. Donderdag van 10 tot 12 uur.

Doet u mee?
Onze Droom
Rivierenwijk
Schoon

‘Onze Droom Rivierenwijk Schoon’ is een club
mensen die 1x per maand het zwerfafval in
Rivierenwijk opruimt. Elke eerste zaterdag van
de maand komen ze om 9 uur ‘s ochtends bij
het Huis van de Wijk of ter hoogte van speeltuingebouw De Ark bij elkaar. Ze lopen dan
een vast rondje langs plekken waar vaak veel
rommel ligt. Sommigen in twee- of drietallen,
sommigen als groep. Daarna is er tijd voor
koffie, bij het Huis van de Wijk. Even bijkletsen
en de terugkerende verbazing uiten over het
afval dat er lag. Onder het mom van ‘het woont
gezelliger in een schone wijk!’ wordt de groep
van ‘Onze Droom Rivierenwijk Schoon’ steeds
groter. Heeft u ook zin en tijd? Kom dan helpen!
En neem vooral één van uw buren mee!
Data 2016:
1 oktober – 5 november – 3 december
Vragen?
Mail mw. J. Koster retsok01@gmail.com

Even voorstellen -

Carinova Formulierenhulp. Vrijdag van 10 tot
11.30 uur.
Inzamelzakken voor plastic en blik en voor luiers
kunt u dagelijks ophalen van 10 tot 13 uur.
Het Sociaal Team Rivierenwijk heeft de thuisbasis in het Huis van de Wijk. Als u een vraag of
idee heeft, kunt u contact opnemen met het sociaal team. U krijgt dan een persoonlijk gesprek.
Dat kan bij u thuis zijn, maar ook in het Huis van
de Wijk als u dat prettiger vindt. Dit gesprek is
bedoeld om een goed beeld te krijgen van uw
situatie. De medewerker van het sociaal team
luistert en zoekt samen met u naar oplossingen
Er is nog veel meer te doen in het Huis van de
Wijk, kom eens langs en laat u bijpraten door
een van de vrijwilligers.

Ik kijk er naar uit om samen met u van de
Rivierenwijk een mooiere plek te maken om
te wonen en te leven. Als u daar ideeën over
heeft, ga ik graag met u in gesprek! Als bewoner
weet u natuurlijk als geen ander wat er daarvoor
moet gebeuren. Ik loop en fiets regelmatig door
de wijk en ik hoop dan met u een praatje te
kunnen maken!
Dus:
• Heb je ideeën over hoe we de wijk schoner en
veiliger kunnen houden?
• Kun je vertellen hoe het gaat met de
portiekafspraken in de flats?
• Wil je meewerken aan een (nog) gezondere buurt?
• Heb je ideeën voor leuke initiatieven rondom
gezondheid, bewegen, lekker in je vel zitten?
• Of wil je iets doen om elkaar te leren kennen
of prettiger met elkaar samen te leven?

Laat het me dan weten! Schiet me aan op
straat. Stuur een bericht via Facebook. Bel,
WhatsApp of mail me. Of loop binnen bij het
Huis van de Wijk (Spuistraat 48). De koffie
staat klaar! Mijn gegevens staan achterop
deze krant.

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
Mustafa Yavuz,
06 43562303,
m.yavuz@rastergroep.nl
Wijkwethouder
Jan Jaap Kolkman,
693204

een nieuw gezicht in de wijk

Aangenaam kennis te maken! Sinds februari
ben ik, Jan-Willem Bekhuis, begonnen als
opbouwwerker in de Rivierenwijk.

App meldpunt openbare ruimte

Wijkagent
Eric Schenk, 0900 8844,
spreekuur iedere woensdag van
14 tot 15 uur in Huis van de Wijk
Opbouwwerker
Jan-Willem Bekhuis, 06 14185314,
jw.bekhuis@rastergroep.nl

Bordjes
Er zijn bordjes voor het aanbieden van
papier, glas en plastic/blik. In de vorige
krant hebben we kort uitgelegd waarvoor de bordjes zijn, en dat de bordjes
vooral bij portiekflats een handig hulpmiddel zijn. Ondertussen zijn er al 10 sets
in gebruik. Er is zelfs alweer een set niet
meer nodig! Daar zet iedereen zijn/haar
afval netjes gesorteerd aan de straat.
Ondertussen zijn er nog meer flats die
graag een set bordjes willen hebben. Als
u er ook belangstelling voor heeft, neem
dan contact op met Carolien Harkema of
Jan-Willem Bekhuis. Hun gegevens staan
achter op deze krant.

Sociaal team Rivierenwijk,
14 0570,
rivierenwijk@socialeteamsdeventer.nl
Toezichthouder
Ernst van Zuiden, 14 0570,
ewo.van.zuiden@deventer.nl
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