Buurtpreventie

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.
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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.
Sander Timmermans, bewoner van Op den
Haar: “De sociale controle is hier best groot,
de app vult de tijd op waarop niet iedereen
meer buiten is of waarop het donker is.
Het versterkt het saamhorigheidsgevoel en
daarmee het gevoel van veiligheid. Het neemt
natuurlijk niet weg dat iedereen altijd zelf
moet nadenken over hang- en sluitwerk en het
(af-)sluiten van ramen en deuren.”
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 de wijkmanager. Bewoners
betalen zelf de sticker met de afbeelding voor
op de borden.

m.kamp@socialeteamsdeventer.nl
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Zondag 5 juni was het zover: Colmschate In
Beeld II. Dit evenement wordt georganiseerd
door de werkgroep ‘Colmschate in
beeld’ en bestaat uit vrijwilligers van
activiteitencentrum ‘De Kuip’ en bewoners
van Colmschate. De middag werd gestart
met een fietsroute door De Vijfhoek
en het achterliggende landschap. Het
zomerse weer die dag maakte dat de
opkomst groot en de sfeer heel goed was.
De rest van de middag genoten zo’n 500
bezoekers in Gemeenschapshuis De Kuip
van 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.
Het was een middag vol herkenning en
ontmoeting met (oud-)bewoners.

Modern nabuurschap
De professionele zorg maar ook de informele zorg ondergaan grote veranderingen. Familiezorg
is minder vanzelfsprekend. Vrienden, buren en zorgvrijwilligers spelen een grotere rol. Voor
hen is heel gewoon om voor elkaar klaar te staan als het gaat om de dagelijkse dingen als de
vuilcontainer buiten zetten, de kat verzorgen tijdens de vakantie of bij ziekte de boodschappen
halen. Bij praten over persoonlijke problemen of langdurige of complexe zorgsituaties lijkt de
rol voor buren en vrijwilligers kleiner te zijn. In ieder geval doe je dan minder snel een beroep op
je buren. Of bied je niet zo snel hulp aan, omdat je niet weet of je hulp wel gewenst is. Soms is
het lastig daar achter te komen.
Omgekeerd kan het voor een bewoner lastig zijn om hulp te vragen.
Daarom bedenken buurtbewoners andere manieren om (hulp)vraag
en aanbod aan elkaar te koppelen. Dit kan een buurthulpdienst of
een (zorg)ruilsysteem zijn. Een mooi voorbeeld hiervan in de wijk
is Vangnet Oostrik en de tuinonderhoudsgroep die in oprichting is.
Daarnaast wordt in de wijk ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld
Peerby en WhatsApp-groepen. Bewoner Berdie: “In Jeurlink Zuid
maken we gebruik van Nextdoor om elkaar te informeren over
bijvoorbeeld afvalinzameling, steenmarters of bij onraad. De rubriek
vraag en aanbod wordt ook goed gebruikt”. Op deze manier krijgt
modern nabuurschap vorm.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
Het was rustig in de wijk de afgelopen maand. Veel bewoners genoten
van een vakantie ergens anders. Anderen bleven (bewust) thuis
om daar tot rust te komen. Er zijn veel mooie bewonersinitiatieven
‘gewoon’ doorgegaan, in gang gezet of afgerond.
Zo is een heel aantal bewoners van Op den Haar met elkaar verbonden
in een WhatsAppgroep met het oog op buurtpreventie. Organiseerde
Colmschate in Beeld II een fietstocht door de Vijfhoek en worden er
volop buurt- en straatfeesten gevierd in de wijk. Over dit en nog meer
mooie initiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk
vergroten, leest u in deze krant.

Nextdoor: een sociaal en
besloten netwerk voor in
de buurt
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Dit kan op veel verschillende manieren. Allemaal vóór, dóór en
met bewoners. Dat is WijDeventer! Heeft u een idee voor uw
buurt of straat, laat het mij dan weten of mail naar vijfhoek@
socialeteamsdeventer.nl. Een prettig najaar gewenst!
Vriendelijke groeten,
Esther Lagendijk, wijkmanager

Fietstocht wijkteam
Maar liefst zes bewonersgroepen presenteerden een idee aan het
wijkteam op dinsdagavond 6 september. Het wijkteam besloot om
de bewoners hun plannen niet in een zaaltje te laten presenteren
maar om de locaties, waar een wens voor is, bij langs te gaan. Om
met eigen ogen de situatie te bekijken.
De fietstocht duurde zo’n anderhalf uur en voerde langs de volgende
plekken en wensen:
• De Ulebelt - Potje van Otje: samen koken door kinderen en bewoners
met een beperking
• De Ulebelt - Let’s Eat and Meet Colmschate (LEM)
• Plein achter het Schrijvertje/ Veldhommel: vergroenen en
speelvriendelijk maken van het plein
• Vliegend Hert/ Wilgehaantje: aanleg van een voetpad langs de weg
en veilige oversteekplaatsen
• Plein Batenburg naast nummer 618: omvormen van groenstrook tot
natuurlijk spelen plek
• Gildenburg 221: gebouw in gebruik nemen als ontmoetingsruimte
voor de buurt
Alle groepen vertelden vol enthousiasme over hun plan, wie er bij
betrokken is, hoe het uitgevoerd kan worden en ze beantwoordden de
vragen van de wijkteamleden. Na afloop nam het wijkteam een besluit
over alle aanvragen. Daar hoort u later meer over.
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Moestuinvereniging Wijk 5
De moestuinvereniging Wijk 5 heeft sinds een aantal maanden een
nieuw en enthousiast bestuur. Het is inmiddels vier jaar geleden dat
de vereniging, met ondersteuning vanuit WijDeventer, begonnen
is met het realiseren van het moestuingebied. Het gebied ligt in
de groenstrook tussen het spoor en de Holterweg, ter hoogte van
Blauwenoord. Door de tuintjes kunnen 79 gezinnen in Colmschate
genieten van voedsel uit eigen tuin onder het motto: “eten van
eigen bodem”. Onlangs ontving de vereniging een Groen Lintje van
Groen Links, omdat ze (als vrijwilligers) bijdragen aan een groener en
duurzamer Deventer.
Het nieuwe bestuur bestaat uit: Willem Flinkert, Beatrice van Zetten, Chris
Vuijst (beheerder), Esther Vreeling en Leyla Kilic.

Straat- of buurtfeest
Buitentafels en stoelen worden bij elkaar gezet. Er wordt eten
klaargemaakt en misschien wat lampjes of vlaggetjes in de bomen gehangen. Voldoende ingrediënten voor een straatfeest. Er
worden elk jaar heel wat straat- een buurtfeesten georganiseerd
in de wijk. Wat is er zo leuk aan zo’n feest? Een bewoonster van de
Johannes Bosboomstraat: “Onlangs hadden we een heel geslaagd
straatfeest. Er was een grote opkomst. Het was leuk om kennis te
maken met nieuwe buren. Alle bewoners mengden zich goed. Ook
fijn was de spontane hulp op de dag zelf.” Een straat- of buurtfeest
organiseren kunt u zelf doen. Om materialen te huren voor het
feest (bijvoorbeeld een tent), kunt u een bijdrage uit het wijkbudget vragen via https://wij.deventer.nl/subsidie-van-wijdeventer.

Trainingen
Het sociaal team van Colmschate Noord
en De Vijfhoek geeft in het najaar een
aantal trainingen afgestemd op vragen van
bewoners uit de wijk.
Houd me vast. Deze driedaagse training is
gebaseerd op de methode ‘Houd me vast’
van relatietherapeute dr. Sue Johnson. Het is
voor stellen die hun relatie willen verbeteren.
Trainingsdata: vrijdag 30 september, 7 oktober
en 14 oktober, allemaal van 9.30 tot 16.30 uur.
!JES. Deze training staat voor: Jij en scheiden
en is bedoeld voor ouders en kinderen die
te maken hebben met scheiding in hun
eigen gezin. !JES het brugproject is een
preventieve training voor kind en ouders na

Gezocht:

enthousiaste wijkteamleden

Het wijkteam bestaat uit bewoners uit alle delen van Colmschate Noord en De Vijfhoek. Het
wijkteam zoekt versterking van mensen die het leuk vinden om mee te denken en te praten
over hun wijk. Over hoe de leefbaarheid en onderlinge hulp vergroot kan worden. Het wijkteam ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de werkgroepen, geeft signalen uit de
buurt door en adviseert over verdeling van het wijkbudget. Neem gerust contact op met de
wijkmanager voor een oriënterend gesprek. Meer informatie kunt u vinden op:
https://wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/colmschate-vijfhoek/
colmschate-vijfhoek-wijkteam.

vanaf de Ulebelt

Vanaf de Ulebelt starten vijf wandelroutes
door Colmschate en De Vijfhoek. De routes
zijn 3,5, 10 en 11 kilometer lang en voeren
de wandelaar door de mooiste plekjes van
de wijk.
De wandeling van 3,5 kilometer is ook heel
geschikt voor kinderen, vanwege de lengte,
maar ook omdat de route langs allerlei spannende speelplekken voert. Daarnaast bestaan
er ook skeelerroutes variërend van bijna 4 tot
17 kilometer. Alle routes zijn gemarkeerd met
stickers. Elke route heeft een eigen kleur. De
routes zijn in 2006 en 2007 door bewoners
(onder de vlag van WijDeventer, wat toen nog
Wijkaanpak heette) uitgezet.
De routebeschrijvingen kunt u downloaden op:
www.wijdeventer.nl/alle-wijken-en-dorpen/colmschate-vijfhoek.
De folder met routebeschrijvingen is ook verkrijgbaar bij de Ulebelt.

een echtscheiding. Doel van de training is dat
een kind zich zo goed mogelijk kan blijven
ontwikkelen, ondanks het meemaken van
deze ingrijpende gebeurtenis. Er zijn drie
ouderavonden en zeven kindermiddagen. De
training start op maandagavond 24 oktober.
Wilt u meer weten over de training(en) of
weten waar een training plaatsvindt, bel of
mail dan met Carola Stam. Tel. 06-10916756,
email: c.stam@socialeteamsdeventer.nl.

Wandel- en skeelerroutes

Zomerspelen

Tuinonderhoud
Het sociaal team van Colmschate Noord/
De Vijfhoek krijgt regelmatig de vraag van
bewoners of zij hulp kunnen krijgen bij het
onderhouden van hun tuin. Er zijn op dit
gebied al een aantal vrijwilligersgroepen in
andere delen van Colmschate actief, zoals de
klussendienst Colmschate Zuid, maar er zijn
nog meer vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers
kunnen samen een tuinonderhoudsgroep
gaan vormen voor Colmschate Noord en De
Vijfhoek. Vind jij het leuk om andere bewoners
te helpen met het onderhouden van hun tuin,
neem dan contact op met het sociaal team.
E-mail: vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl
of tel. 14 0570.

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.
Contact via:
Esther Lagendijk, wijkmanager
tel: 06 515 782 77
email: e.lagendijk@deventer.nl
U kunt ook onderstaande kaart opsturen

www.wijdeventer.nl

Een middag lang gezelligheid, genieten van de zon, muziek, een
suikerspin, allerlei soorten springkussens en een pannakooi. Dat
zijn de Zomerspelen! Het Jongerenwijkteam van Colmschate/
Vijfhoek organiseerde de spelen op meerdere plekken in
Colmschate Zuid en De Vijfhoek. Op 20 juli genoten kinderen en
tieners aan de M. Bossestraat hiervan.

Naam:
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.

