Een idee?

VOORSTAD OOST

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:
Merel Arink, wijkmanager
tel: 06 515 846 31
email: m.arink@deventer.nl
U kunt ook onderstaande kaart opsturen

Wie groen doet, ontmoet

Breien in Voorstad oost

www.wijdeventer.nl

Wat gebeurt er, als je een jaar lang met 170
vrouwen en 4 mannen 1 kilometer sjaal in Go
Ahead Eagles kleuren breit? En als je samen
een huis inpakt met de sjaal, om daarmee
een nieuwe buurtbewoner een warm welkom
te geven. Dan ben je trots, op elkaar. Om
deze saamhorigheidsboost te ervaren, zou
je eens langs moeten komen op een donderdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur bij Villa
Voorstad. Als nieuwe bewoner ben je in een
klap geïntegreerd in de wijk. Je ziet iedere
trotse breier groeien. De breiers zijn een
hecht team geworden met elkaar, waar lief en
leed gedeeld wordt en iedere nieuwe breier
welkom is. Reacties van breiers: “Het breien
helpt mij het verlies van mijn man te kunnen
dragen” of ”Sinds het breien, doe ik een half
uur langer over boodschappen doen, omdat ik
al die nieuwe, fijne mensen tegenkom”.

Bewoners van Voorstad Centrum organiseren met hulp van het
Sociaal team een actieweek in oktober met het thema ‘wie groen
doet, ontmoet’. Het doel van deze week is om zoveel mogelijk
groene initiatieven van bewoners (geveltuintjes, onderhoud
boomspiegels, opknappen openbaar groen) uit te voeren. Dit doen ze
in samenwerking met WijDeventer, Het Groenbedrijf, Cambio en de
woningbouwverenigingen. Alle bewoners hebben begin september
een folder met informatie in de bus gekregen. Wil je hierover
meedenken met het sociaal team? Neem dan even contact op met
Barbara of Dennis, of stuur de kaart op uit de folder.

Voorstad centrum
De wijkomroepers

De vijf wijkomroepers zijn er voor de communicatie in Voorstad oost. Om de zaterdag brengen zij de nieuwtjes uit de wijk naar de mensen toe. “We vragen hoe het gaat, zingen een
jarige toe en verwelkomen nieuwe mensen in
de wijk. Het gesprek op straat wordt met een
glimlach en een bak koffie voortgezet, als wij
weg fietsen”, aldus een van de wijkomroepers.
Net als het breiproject zijn ook de wijkomroepers ontstaan uit het project ‘Voorstad
verbindt’. Dit project wordt ondersteund door
WijDeventer, de gemeente Deventer, Bureau
Kunstcircuit, in samenwerking met Go Ahead
Eagles.

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.

vóór, dóór en mét bewoners.

Zomeractiviteiten in

Beste bewoner van Voorstad,

Kindervreugd

Het was rustig in de wijk de afgelopen maand. Veel bewoners genoten
van een vakantie; op de camping of lekker thuis om daar tot rust te
komen. Er zijn veel mooie bewonersinitiatieven ‘gewoon’ doorgegaan,
in gang gezet of afgerond. Zo is het Kindervakantiekamp van het
Rode dorp voor het eerst in het mooie Wenum-Wiesel (De Buiteling)
gehouden. En konden de kinderen uit Voorstad centrum weer meedoen
aan allemaal leuke activiteiten in speeltuin Kindervreugd. De eerste
‘Deventer Maakt Markt’ werd georganiseerd in de Molentuin en er zijn
voorbereidingen getroffen voor een mooi en groen Voorstad centrum.

Ook dit jaar hebben vrijwilligers bijna 5 weken lang activiteiten georganiseerd in speeltuinvereniging Kindervreugd voor kinderen uit de buurt. Er waren weer allerlei leuke spelletjes binnen
en buiten te doen. De zomer werd afgesloten met een gezellige feestavond.

Rondgang

“Een jaar geleden had ik het niet gedurfd,
voor een groep te spreken.”

Naam:

WijDeventer,

VOORSTAD CENTRUM

Agenda Voorstad oost
• Vrouwen van Voorstad koffieochtend – iedere twee weken op dinsdag van 10.00 tot 12.00
uur in Villa Voorstad
• Dtown Talenthouse – woensdag 12 oktober van 16.00 – 21.00 uur in Villa Voorstad
• Burendag Voorstad oost – zaterdag 24 september van 11.00 tot 16.00 uur terrein GAE.
• Buurt BBQ-feest Bierstraat – zaterdag 24 september vanaf 16.00 uur (na de Burendag) in
de Bierstraat

Op 11 juli jl. is er een rondgang georganiseerd voor bewoners uit enkele straten van
Voorstad Centrum. Tijdens deze mooie zomeravond is er een wandeling gemaakt en zijn
verschillende knelpunten in de buurt besproken. Samen met de wijkagent, sociaal team
en de gemeente is gekeken naar oplossingen,
die bewoners (indien mogelijk) zelf uitvoeren
of waar partijen in de wijk bij kunnen helpen. Zo is er gekeken naar oplossingen voor

Periodieke uitgave
WijDeventer
september 2016

Over deze en nog meer mooie initiatieven die de leefbaarheid en de
onderlinge hulp in de wijk vergroten, leest u in deze krant. 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 voorstad@socialeteamsdeventer.nl. Een prettig
najaar gewenst!
Vriendelijke groeten,
Merel Arink, wijkmanager.

zwerfafval, openbaar groen, te hard rijden in
de straten en zijn er antwoorden gegeven op
verschillende vragen die bewoners hadden.
Het was een constructieve en goede bijeenkomst. Dank aan alle buurtbewoners die
hebben meegelopen.

Molentuin
Op donderdag 21 juli, tijdens een mooie zomerse avond, werd de eerste ‘Deventer maakt
markt’ georganiseerd in de Molentuin. Een
prachtig initiatief om alle talenten in de wijk uit
te lichten. Bewoners konden een deel van een
kraam huren om hun spulletjes te verkopen. Er
was veel aanloop vanuit de buurt en de sfeer
deed niet onder voor een Franse braderie. Wil
je de volgende keer ook een kraam? Neem dan
contact op met molentuin@gmail.com.

Agenda Voorstad centrum
• Kaartclub – iedere maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in speeltuin Kindervreugd
• Klussen in de Molentuin – zaterdag 1 oktober en zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
• Burendag - 24 september in de Molentuin
VOORSTAD

BEKKUMER

RODE DORP/DRIEBERGEN
Pilot

onderhoud van de pleinen

In het Rode dorp is iets bijzonders aan de hand. Daar gaan de bewoners niet alleen aan de
slag met extra groen, maar nemen ze ook het beheer van de gemeente over. Niet alleen
voor het groen, maar ook voor de speeltoestellen. En als je denkt ‘maar dat doen ze toch
al een tijdje?’, dat klopt. Ze doen dat al ene paar jaar, maar nu hebben ze ook afspraken
gemaakt om onderhoud van de gemeente echt over te nemen. In gesprek met de initiatiefnemers Arjo Bruggink en Ramon Vincente.
het ook door de buurt wordt gewaardeerd.
En zien werken, doet werken. “Ik moet iets
te doen hebben en zo draagt het ook nog bij
aan mooie pleinen in het Rode dorp”, geeft
Ramon aan. Hij baalt af en toe wel van al het
zwerfaval. Er is gewoon niet tegenaan te werken. Daarom geven ze ook een tip; wil je zelf
iets doen, begin dan met je eigen stoep. Want
alle kleine beetjes vormen samen een mooi en
schoon Rode dorp.

Waarom wilden jullie dit doen?
Arjo: “Het ontstond uit ergernis op het
Enkdwarsplein. Planten (in de haag) werden
er telkens weer uitgetrokken door de jeugd.
Uiteindelijk hebben zij met de kinderen de
planten teruggeplaatst en kwamen ze op
het idee om zelf de haag en de door henzelf
aangelegde boomtuintjes te onderhouden.
“Het schoffelwerk en boomonderhoud wordt
nog steeds door Het Groenbedrijf gedaan. En
die geven ons dan weer complimenten voor
ons onderhoudswerk”, aldus Arjo. Dat beviel
zo goed dat ze inmiddels al jaren het onderhoud zelf doen. Daar kwamen op een gegeven
moment de speeltoestellen bij. En nog later
het Tabaksdwarsplein. En nu gaan ze ook het
onderhoud op het plein voor het Enkhuis op
zich nemen. De gemeente vond dat daar iets
tegenover moest staan en zo ontstond de pilot.

Tot slot willen Arjo en Ramon nog kwijt dat
het nu lijkt of zij alles doen, maar dat is echt
niet het geval. Zij doen dit samen met zeker 7
diehards. En verder zijn er nog heel veel anderen die zich inzetten voor het Rode dorp.

Wat vind je het leukst?
Arjo is blij dat het aanzicht mooi blijft en dat

Driebergenbuurt
Begin van het jaar werden ook in de
Driebergenbuurt de vuurwerkresten weer
opgeruimd. Bewoners raakten toen in gesprek
met Ria Mol van het Sociaal Team Voorstad.
Daaruit ontstond het idee om een groep op
te richten om de leefbaarheid in de wijk te
verbeteren. Het gaat vooral om het afvalbeleid, het groenbeleid, de overlast van de
ondergrondse containers. Daar zetten ze zich
nu voor in. En inmiddels hebben ze ook al wat
bereikt. De terugwinketels lijken voor overlast
te zorgen. Veel bewoners hadden last van de
luchtwegen. Rentree heeft dit opgepakt en
alle terugwinketels van de hoekappartementen zijn schoongemaakt. Dit heeft geleid tot
een terugkerend overleg met Rentree.

Bewonerscommissie Rode dorp ÉN
Driebergen
Een andere mijlpaal! De bewonerscommissies
van Rode dorp en Driebergen zijn bij elkaar
geweest om ervaringen uit te wisselen. Dit beviel zo goed dat ze besloten samen verder te

gaan. Ieder blijft zich inzetten voor zijn eigen
deel van de wijk maar bij de grote problemen
trekken ze samen op. Op dit moment heeft
het afvalbeleid/ondergrondse containers en
het groenbeleid de volle aandacht.

Bewoners zijn de afgelopen
maanden druk bezig geweest
met de metamorfose van
het plein op de Bekkumer.
Tijdens fase 1 is het plein
mooier gemaakt. Er is veel
onkruid weggehaald en er is
een fietsenstalling gemaakt.
Fase 1 is bijna af. In september start fase 2, waarin de
muren beschilderd worden,
verlichting op het plein wordt
aangebracht en er samen met
de school De Kleine Planeet
een ontmoetingsplek wordt
gecreëerd.

Tot slot zoekt de bewonerscommissie nog
een bewoner met een Turks/Nederlandse
achtergrond die in de Driebergenbuurt woont
en die het team zou willen versterken. U kunt
zich aanmelden via Ria Mol (Sociaal team
Voorstad).
Email: voorstad@socialeteamsdeventer.nl.

Kindervakantiekamp

Rode dorp

Dit jaar was het kindervakantiekamp van het Rode dorp bij de
Buiteling in Wenum-Wiesel. Een mooie locatie voor alle leuke
activiteiten. Er was weer een bonte verzameling kinderen mee,
begeleid door een grote, trouwe groep vrijwilligers. De bonte
avond was zeer geslaagd, met mooie acts en blije kinderen.

Ruimte in het Enkhuis
Wil je iets leuks organiseren voor je buurt? Zoek je een goeie
plek voor je sociale initiatief? Er is nog ruimte in het Enkhuis.
Informeer ernaar bij Rob de Vos, r.vos@rastergroep.nl of
06 12560012.

Inloopspreekuur voor formulieren - iedere
vrijdagochtend van 10.00 – 11.00 uur in het Enkhuis,
Werkluststraat.

WhatsApp groep
In verschillende buurten en wijken zijn WhatsApp-alertgroepen actief. In zo’n groep wisselen
buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen straat of buurt.
De WhatsApp-alertgroepen zijn een initiatief van buurt- of wijkbewoners zelf die samen met
hun buren alert willen zijn op verdachte situaties. Dat kan ook in Voorstad. Wil je in Voorstad
een WhatsApp groep starten, dan kun je contact opnemen met de wijkagent of de wijkmanager.
De wijkagent kan uitleg geven over het nut en gebruik. Zie de gegevens van de wijkagenten
achter in deze krant.

Geslaagde buitenspeeldag 2016

Groen Schoolplein
Ook de school De Kleine Planeet gaat aan de slag met de
buitenruimte. Het schoolplein wordt de komende jaren samen
met ouders en de buurt omgetoverd tot een groen speelplein.
De eerste bijeenkomst om ideeën te bedenken is geweest.

Kinderwerker
Loes Groot Lipman
06 30888518
l.grootlipman@rastergroep.nl

Ingrid van Enkhuizen

Tonny Abrahams

Kelly Verhaard

Barbara Bont

Jotien Jelsma

Valentijn van Leersum

Wil je graag iets voor anderen in je buurt doen? De sociale
teams zoeken regelmatig vrijwilligers, bijvoorbeeld
als vrijwillige coach of maatje. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.

Agenda in Bekkumer

Contact

Inloopspreekuur Sociaal team - iedere donderdag van 9.00 tot 10.00 uur in wijkgebouw De
Uithoek, Ramelestraat 2.

Het sociaal team is te bereiken via telefoonnummer 14
0570 (van 9 tot 17 uur) en buiten kantooruren op 0900
0767 of e-mail voorstad@socialeteamsdeventer.nl.

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.

Wijkwethouder
Frits Rorink
693209		

Sociaal team Voorstad

Vrijwilliger worden?

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.

Wijkagent Voorstad-Oost
en de Bekkumer
Peter Rutgers
0800 8844

• Kinderdisco – 15 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in De Driehoek
• Voorstad kids - dinsdag 20 september, 27 september, 4 oktober en 11 oktober deel 1
sport & spel (zie flyer) – GEA terrein en speeltuin De Driehoek.

Iedereen wil graag grip houden op zijn eigen leven. Maar
wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt?
Sociaal team Voorstad denkt mee en ondersteunt waar
nodig. Zij biedt een professioneel steuntje in de rug
om je er weer bovenop te helpen. En heb je een goed
idee om je buurt leuker of veiliger te maken? Ook dan
helpen de sociale teamleden graag mee, zodat je je idee
werkelijkheid kan laten worden.

App meldpunt openbare ruimte

Wijkmanager
Merel Arink
06 51584631
m.arink@deventer.nl

Ook dit jaar was er weer een buitenspeeldag op de Beestenmarkt. Voor alle kinderen
uit Voorstad. Kinderwerk, jongerenwerk en
sociaal team Voorstad sloegen de handen
ineen om deze dag te organiseren. Dat deden
ze samen met actieve buren en het wijkteam.
Het zonnetje werkte mee en zorgde voor een
geslaagde middag met elkaar.

Agenda algemeen in Voorstad

Agenda in Rode dorp/
Driebergen
Inloopspreekuur wijkagent en toezichthouders in Rode
dorp - iedere dinsdag van 10.00 – 11.00 uur in het
Enkhuis, Werkluststraat.

ALGEMEEN IN VOORSTAD

Wijkagent Rode Dorp, Driebergen,
Oudegoedstraat e.o.
Linda Alberts, 0900 8844
linda.alberts@politie.nl
Spreekuur: dinsdag van 10 tot 11 uur
in het Enkhuis

Kinderwerker
Jaidi Muskee
06-53584978
j.muskee@rastergroep.nl
Wijkagent Voorstad-Centrum
Luciël Scholten
0900 8844
luciel.scholten@politie.nl 		 Jongerenwerker
@wa_deventer
Wim Sneller
06-48793359
w.sneller@rastergroep.nl
Senior toezichthouder
Josselien Verhoeve
14 0570
Sociaal team Voorstad
jcf.verhoeve@deventer.nl
14 0570
voorstad@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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