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• Deventer Wijkaanpak wordt

WijDeventer
• Samen eten in de buurt
• Gezonde toekomst voor
Hovenhuus
• Met het hele gebouw naar de
kapper
• Een plek om nooit weg te
gaan
• Raambuurtvereniging voor
leefbaarheid
• Gastvrij speelpleintje Lunet
• Lamme van Dieseplein: oase
in stad
• Wijk 16 zei je niet over het
hoofd
• Projecten
• Contactgegevens

Lamme van Dieseplein is een Oase in de stad
(lees verder op pagina 3)

Deventer Wijkaanpak wordt WijDeventer
Tijden veranderen en ook de Deventer Wijkaanpak staat niet stil. Wijkaanpak
‘nieuwe stijl’ behoudt wat goed werkt en gaat in op ontwikkelingen die in de
maatschappij op ons afkomen.

Wat blijft behouden?
U, als bewoner blijft de initiatiefnemer:
WijDeventer is voor bewoners, door bewoners. Bewoners blijven (in taakgroepen) met
elkaar én met andere partijen samenwerken
aan een buurt waar het fijn wonen is voor
iedereen.

Het wijkteam Hoven/Binnenstad doet
met u mee.

Samen eten in
de buurt is meer
dan gezellig

De wijkteams/het dorpenplatform blijven
de ogen en oren van de wijk/dorpen. De
leden blijven de verbinders, ondersteunen
u (als bewoner in de taakgroep) met advies
en wijkbudget en vormen een discussieplatform met elkaar en met u voor zaken die de
wijk raken. Zij houden met u WijDeventer
levendig. De wijkteams/het dorpenplatform

behouden zeggenschap over de besteding van
het wijkbudget.

Wat verandert?
De wijkindeling wordt aangepast aan de indeling van Deventer naar voorzieningenniveau
op kleinere schaal. Voor een aantal wijken
(1, 2, 3 en 4) betekent dit een verschuiving.
Er komt een aparte wijk de Hoven en aan
de wijk Binnenstad worden Raambuurt en
Knutteldorp toegevoegd.
Door alle ontwikkelingen die op ons afkomen komt de aandacht meer te liggen op
hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wat kunt u daarbij als

Er is nu een aparte wijk de Hoven en bij de wijk
Binnenstad horen ook Raambuurt en Knutteldorp

buurtgenoten voor elkaar betekenen in de
kleine dingen die u voor en met elkaar kunt
doen en die het leven een stuk aangenamer
maken? Hoe kan dit met elkaar georganiseerd
worden op uw eigen wijze, passend bij uw
buurt, wijk of dorp? Daarbij past ook een
andere naam: WijDeventer.
Er zijn inmiddels al buurtgenoten actief in
uw buurt, wijk of dorp met projecten die op
deze ontwikkeling inspelen. Voorbeelden hiervan leest u in deze krant. Misschien brengt
het u op een idee.
De wijkmanager wordt - nog meer dan nu de verbindende schakel tussen datgene wat
een wijk zelf wil en kan aanpakken en dat
waarbij hulp vanuit de gemeente en instellingen nodig of nuttig is. De opbouwwerker
blijft - als ondersteuner om uw initiatieven te
realiseren - actief in de wijk. Hij (of zij) doet
dat samen met een team sociaal werkers.
En – u heeft het misschien al opgemerkt deze krant is gemaakt voor het gebied, gericht
op de nieuwe indeling!

Ideeënkaart
In alle buurten bestaan al velerlei soorten
eetgroepjes die soms of zeer regelmatig met elkaar eten. Iedereen die daarbij
betrokken is weet dat het samen eten meer
is dan alleen gezellig. Je wisselt uit over
van alles en nog wat, en dus ook over het
wonen en leven in je buurt.
Heeft u ook een eetgroep met buurtgenoten
en eet u regelmatig met elkaar? Laat het
ons weten. Stuur een sfeerfoto van de groep
en u krijgt van ons een verrassing. Stuur
uw foto naar wijkmanager Joris Hendriks,
jo.hendriks@deventer.nl.

Bij deze krant treft u een kaart aan. Heeft u
een leuk idee of een initiatief om het samenleven in uw buurt te verbeteren? WijDeventer
nodigt u uit om uw idee in te dienen. Na het
indienen van deze kaart, nemen wij contact
met u op over de vervolgstappen.

Kijk voor meer informatie op:
wij.deventer.nl.

Een gezonde toekomst voor ‘t Hovenhuus
Veel bewoners zijn nog altijd trots op ’t Hovenhuus. Niet in de laatste plaats omdat de wijkbewoners het wijkcentrum zelf
bouwden. Het gebouw heeft jarenlang goed gefunctioneerd, maar inmiddels zijn de wensen veranderd. Zo is er behoefte
aan flexibeler ruimten, een betere keuken en een uitstraling met meer licht, lucht en ruimte. Dat is duidelijk geworden uit
een eerste brainstormsessie over ’t Hovenhuus in 2020.
Er zijn verschillende redenen om na te
denken over de toekomst, zeggen bestuursleden Carolien van Traa en Gustav
Egbring: “We hebben te maken met huurders die om verschillende redenen vertrekken en bezuinigingen van de gemeente.
Daarnaast zijn er verzoeken van organisaties om nieuwe functies bij ons onder te
brengen, waar we nu geen geschikte ruimten voor hebben. Het zou de mogelijkheid
geven om financieel gezond te blijven. Ook
in de wijk zijn er allerlei ideeën voor nieuwe activiteiten. De brainstorm die we eind
2012 met een brede vertegenwoordiging

uit de wijk hebben gehouden, leverde al
veel ideeën op.”
Een belangrijk punt uit de brainstorm is dat
meer mensen ’t Hovenhuus zouden moeten
ontdekken als gezellige ontmoetingsplek,
waar je een kop koffie drinkt, de krant leest,
elkaar ontmoet en eventueel meedoet aan
activiteiten. Om te beginnen zou het vanaf de
straat zichtbaar moeten zijn als ’t Hovenhuus
geopend is. De brainstorm leverde onder andere ook het idee op om bewoners een podium
te geven om zelf activiteiten te organiseren,
zoals een interessante lezing of workshop. Of

om samen te gaan eten, naar het voorbeeld
van de buurt-eettafels in andere wijken. Ook
het bieden van werk- en vergaderruimte aan
zzp’ers was een idee.
In september gaan planologiestudenten van
Saxion de plannen verder uitwerken en in
december presenteren ze een uitgewerkt plan.
Dan wordt duidelijk of er behoefte is aan een
verbouwing, of zelfs een bescheiden uitbreiding. Wat het wordt, zal ook afhangen van de
bereidheid van de wijk om de kosten te drukken door mee te bouwen, net als bij de bouw
van het huidige Hovenhuus!

De dames Duchateau en Van Leeuwen
kwamen direct na de oprichting in 1945 al
naar speeltuin Wijk16. Hun ouders waren
lid, dus zij gingen mee. “We hebben gekke
dingen gedaan”, lachen ze. “Nog niet zo
lang geleden lagen we tijdens de zeskamp
met onze oude botten in het water.” En ze
hadden veel plezier bij de toneelvereniging.
Nu zijn ze eens in de week in de speeltuin
voor sjoelen en rummikub. “Nieuwe mensen
zijn welkom. Sommigen voelen een drempel
om te komen, maar dat is echt niet nodig.
Het is erg gezellig.”

Veel geld hebben ze niet te besteden, maar
ze zijn creatief. Veel bewoners in huis delen
de krant en zelfs de kapper: geregeld komt
kapper Willem bij mevrouw Duchateau aan
huis. Daar schuiven dan een stuk of vijf
andere bewoners aan. De een wil krullen, de
ander wordt geknipt. Ze gooien wat geld in
een potje voor de gebruikte stroom. En de
bewoners helpen elkaar met tips: “De gemeente heeft allerlei regelingen die je kunt
gebruiken als je weinig geld hebt”, zegt
mevrouw Van Leeuwen. “Als ik van zo’n regeling hoor, vertel ik dat door aan anderen.
Dan kan iedereen er van profiteren.”

Een plek om nooit
meer weg te gaan
Mevrouw van der Sande kijkt tevreden uit
het raam van haar appartement in Residence
De Leeuwenbrug. Ze kijkt ver door de
Keizerstraat: “De mensen die in dit gebouw
wonen, verhuizen bijna nooit. Je hebt alles in
de buurt: de binnenstad, het filmhuis en de
schouwburg. Ik zou wel voor meerdere dagen
tegelijk boodschappen kunnen doen, maar ik
vind het prettig om elke dag een wandeling te
hebben. En wat ook belangrijk is voor aangenaam wonen: de sfeer in het gebouw is goed.”

Niemand minder dan burgemeester Heidema opende eind april het speelpleintje achter de woningen aan de Lunet. Misschien wel omdat hij mee mocht doen
met spekhappen en een glaasje rosé uit een plastic bekertje kreeg. De opening
was een mooie kroon op het werk van de taakgroep van bewoners die druk is
geweest met het opknappen van de speelplek en die het feest organiseerde.
Arianne Bos is een van de taakgroepleden. Ze
laat trots de speelplek zien: er staat een mooi
nieuw speeltoestel dat kinderen uitdaagt om
lekker te spelen: “Ze kunnen er op klauteren,
maar ze maken er met doeken ook een mooie
tent van.” Het toestel dat er eerder stond was
dringend aan vervanging toe. De glijbaan kon
wel blijven staan: “We hebben ‘m zo goed mogelijk uitgedeukt. Dat is niet helemaal gelukt,
maar hij doet het nog prima.”

Aan een van de muren hangt een schoolbord,
waar kinderen druk op schrijven en tekenen.
Eromheen zit een mooi rand van mozaïek.
“De kinderen hebben veel steentjes geplakt en
later hebben we het met een aantal volwassenen afgemaakt. En zo zorgde de speeltuin al
meteen voor meer onderlinge contacten.”
En zo genieten de kinderen al de hele zomer
van hun prachtige speelplek!

Lamme van Dieseplein is een
oase in de stad

Het merendeel van de bewoners is al wat op
leeftijd. Daardoor vinden ze het extra prettig
om elkaar te kunnen waarschuwen als er wat
aan de hand is: “We hebben een telefoonlijst
van een aantal bewoners die we kunnen bellen
als er wat aan de hand is. En we hebben wat
tradities in huis, zoals de bijeenkomsten die
we al ruim tien jaar in december in de centrale hal houden. Vaak zijn dat concertjes, maar
we hebben ook wel eens een verhalenverteller
uitgenodigd. We hebben een abonnement bij
de Kunstuitleen. De kunstcommissie zorgt dat
er elke twee maanden nieuwe kunst is te zien.
Dat is prettig: als iets je niet aanstaat, weet je
dat het maar tijdelijk is.”

Met het hele
gebouw naar de
kapper

Toevallig wonen ze beiden in de appartementen aan het Mr. De Boerlaan. Het is
een gebouw waar mensen naar elkaar om
kijken. “Als bij iemand de gordijnen lang
dicht blijven, kijken we of er wat aan de
hand is.” Dat ging een keer mis toen een
buurman niet had doorgegeven dat hij
naar een boerenkooldiner ging. De politie
sloeg een ruit van dubbel glas in. Gelukkig
hebben de meeste andere buren elkaars
sleutel. Mevrouw van Leeuwen haalt voor
een aantal bewoners boodschappen en elke
zaterdag vis. Natuurlijk maakt ze dan even
een praatje en drinkt ze een kop koffie als ze
de spullen afgeeft.

Gastvrij speelpleintje bij de Lunet

Op 21 juni is de nieuwe XXL-picknicktafel in gebruik genomen.

Het Lamme van Dieseplein is heel bijzonder geworden. Nog maar kort geleden
zag het er verwaarloosd uit. Er stonden auto’s geparkeerd en het was volgens
sommige bewoners de grootste hondenuitlaatplek van de binnenstad. Nu staat
er het Geert Grootehuis: het centrum waar de ideeën van deze vrije denker een
hedendaagse vertaling krijgen. Het plein rond het centrum geeft ruimte voor rust
en bezinning. Er ligt een strakke bestrating met grote bakken voor bomen. En
bewoners kregen er een grote moes- en plantentuin.
Dat het plein zo mooi is geworden, is zeker
ook te danken aan de omwonenden. “We volgen de ontwikkelingen op het plein al een jaar
of 15 kritisch”, zegt Michael Klinkenberg.
“Op de plek van de moestuin zou eerst een
nieuwe fietsenstalling komen, maar die kon
uiteindelijk toch op de huidige plek blijven.
Zo bleef er ruimte over voor het aanleggen van de rustig plek in de stad waar we al
een tijd om hadden gevraagd. Buro Lubbers
maakte met ons het ontwerp. De gemeente
gaf ons de eerste planten en verder beheren
we de tuin zelf.”

“We laten elkaar vrij in wat we doen, maar
leven wel met elkaar mee. Als we elkaar tegenkomen in de lift, tonen we belangstelling
voor elkaar. Als iemand eens ziek is, helpen
we met de boodschappen. En als iemand iets
heeft te vieren, kopen we uit een speciaal potje
een bos bloemen. Het zijn allerlei simpele
initiatieven, die het leven wel een stuk aangenamer maken.”

Raambuurtvereniging voor leefbaarheid en ontspanning
Elly Smook en Cathrien den Exter van den
Brink veren op: zien ze goed dat de boom voor
het buurthuis wordt omgezaagd? Catrien
loopt naar buiten en haalt verhaal… het blijkt
mee te vallen, er wordt alleen gesnoeid. Het
tekent de betrokkenheid van de twee voor ‘hun’
Raambuurt. Dat doen ze vanuit de buurtvereniging die niet alleen bezig is met het organiseren van leuke activiteiten, maar die ook de
ontwikkelingen in de buurt kritisch volgt.
De Raambuurt ligt pal naast de Deventer
binnenstad. Als je de heuvel van de Bergkerk
af rolt, ben je er. Toch is het een wijk met een
eigen gezicht, met een haast dorps gevoel.
Elly: “Veel Raambuurters blijven hier lang
wonen en regelmatig komen er mensen
terug die hier zijn opgegroeid.” Zowel Elly
als Catrien vinden het belangrijk dat ook
mensen die ouder worden de mogelijkheid
hebben in de Raambuurt te blijven wonen.
Woningcorporatie Ieder1 heeft er een goed
appartementengebouw voor, boven het buurthuis. De buurtvereniging pleit er voor dat het
huurappartementen blijven, die bereikbaar
blijven voor Raambuurters. Dat past goed bij
de nieuwe wijkindeling van de gemeente, met
voorzieningen dicht bij de bewoners. Een andere wens van de buurtvereniging sluit er bij
aan, namelijk een betere toegankelijkheid van
de grote zaal van het buurthuis voor ouderen. De subsidieaanvraag voor een plateaulift

loopt. Er komen dan ook meer mogelijkheden
om de ruimten voor bijvoorbeeld ouderengym
te gebruiken. Dat is goed voor de buurt en
voor de inkomsten, want het buurthuis moet
zich financieel zelf bedruipen.

gaaf rijtje huisjes aan de Bergpoortstraat en
diverse historische gebouwen behouden blijven.
De buurt en SIED blijven ervoor strijden dat
eindelijk ook het voormalige pakhuis van Ten
Hove wordt gerestaureerd.

De buurtvereniging begon in de jaren tachtig
toen de Raambuurt gesloopt dreigde te worden
vanwege een grote bodemverontreiniging door
de voormalige gasfabriek. Dankzij onder andere
de bewoners en de Stichting Industrieel Erfgoed
konden de woningen uit de jaren dertig, een

En zo blijft de vereniging scherp: over het
parkeren, zwerfvuil, ondergrondse containers… En natuurlijk zijn ze daarnaast bezig
met ontspannende activiteiten voor jonge en
oudere bewoners, van historische rondleidingen in de wijk tot knutselen en sport en spel.

er eens een bandenspoor in de aarde staat of
rommel ligt, halen we dat meteen weer weg.
Want een nette plek nodigt minder uit om
troep te maken. Met de tuin gaat het prima:
we hebben al flink geoogst en de groente en
het fruit smaken heerlijk.” Het plein is op 1
juni officieel geopend tijdens een gezellig
feestje met kraampjes en workshops. “Het
was wat koud en winderig, dus we waren
blij dat we binnen konden staan in het Geert
Grootehuis. Dat laat wel zien dat we goede
buren van elkaar zijn.”

De moestuin ligt er netjes bij en zo’n tien
bewoners zorgen dat het ook mooi blijft: “Als

Op 3 oktober is de officiële opening van het
Geert Grootehuis, tegelijk met de Vijfde
Geert Groote Dag.

van eigenaren houden hier hun vergaderingen
en ze maken graag met hun kleinkinderen
gebruik van de speeltuin.
De speeltuin trekt veel publiek, maar als
het aan Victor ligt, wordt het gebouw in de
toekomst meer dan nu door de wijk gebruikt.

“We hebben erg veel mogelijkheden: bewoners uit de wijk die iets willen organiseren,
krijgen de ruimte. We helpen graag met
opzetten, maar vervolgens moeten ze het zelf
organiseren. Spelletjes, een cursus, lezingen,
er kan veel.”

Wijk 16 zie je niet over het hoofd
Wie langs de IJssel Deventer binnen rijdt, ziet direct de mooie speeltuin van
Wijk16. De speeltuin is met het speeltuingebouw het hart van Knutteldorp. Victor
Zwollo is er al 22 jaar actief als vrijwilliger: “Mijn vriendin ging al lang mee met
het kindervakantiekamp. Toen ik haar leerde kennen, ben ik dat ook gaan doen.
Daarna bleek het wel handig als ik ook in het bestuur ging zitten en voorzitter
Bram Emens ging helpen bij de administratie. Al snel ging ik mijn hobby’s inzetten namelijk licht en geluid verzorgen voor de toneelvereniging.”
Victor is bijna elke dag in de speeltuin en
druk met allerlei klussen, zoals beheren,
toezicht houden en het tafeltennissen begeleiden. Voor veel mensen is hij een vertrouwd
aanspreekpunt: “Knutteldorpers zijn niet
zo van de formele afspraken, maar vinden
het wel handig om even binnen te kunnen
lopen voor wat hulp met de boekhouding of
formulieren.”
Inmiddels is hij thuis in ‘het dorp’, maar in
het begin was dat anders. “Toen ik hier net
woonde, maakte ik foto’s van de wijk voor
mijn vriendin. Ik merkte dat er op me gelet
werd en dat er bij de supermarkt over me
werd gepraat. Dat dorpse is wel wat minder
geworden toen in 2000 de oorspronkelijke

woninkjes werden vervangen door nieuwbouw en langs het Pothoofd de zwarte appartementen werden gebouwd. Maar de sfeer
is nog steeds gemoedelijk.”
Veel jongeren blijven, net als vroeger, in
de wijk wonen. Een deel van ze helpt in
de speeltuin, dat geeft wat ritme. Ze gaven
bijvoorbeeld, met begeleiding van Raster, een
knoppencursus aan ouderen die maar moeilijk
met hun mobieltje of computer uit de voeten
konden. “Wij hebben voor de ruimte gezorgd,
in de wijk geflyerd en voor de begeleiding
gezorgd. De jongeren lieten een kant van
zichzelf zien, die de ouderen niet zo kenden.”
Bewoners van de nieuwe appartementen
weten de speeltuin te vinden: de Verenigingen

Projecten
gemaakt, de ondergrondse parkeerruimte voor
fietsen wordt uitgebreid en het busplein wordt
een stuk overzichtelijker. De eerste verbeteringen zijn al zichtbaar, zoals de vestiging van horeca aan de buitenkant van het stationsgebouw.
inwoners en bedrijven. De opening is eind
2014 gepland.

Lamme van Dieseplein
Het Lamme van Dieseplein wordt in oktober
definitief opgeleverd tijdens de opening van
het Geert Grootehuis. Zie www.geertgrootehuis.nl.

Ruimte voor de rivier
Er wordt druk gegraven in de uiterwaarden
om de IJssel meer ruimte te geven. In 2013
gaan de graafmachines aan de Worpkant van
de rivier aan het werk. Het totale project
moet in 2015 klaar zijn.

Illustraties: Edo Draaijer. Kijk voor de laatste informatie op: www.deventer.nl/binnenstad.

Viking Film en Theater

Nieuwe Bibliotheek

Filmhuis de Keizer en Theater Bouwkunde
realiseren samen ‘Viking Film en Theater’:
een aantrekkelijk filmtheater met meer ruimte
voor de bezoekers en gezellige horeca. Het
gebouw komt op de plek van de voormalige sporthal tussen de Nieuwe Markt en de
IJssel. Architect Bjarne Mastenbroek van
SeARCH maakt het ontwerp. Het filmtheater
wordt door de NV Maatschappelijk Vastgoed
ontwikkeld.

De gemeente onderzoekt of de bibliotheek
naar de Stromarkt of de Nieuwe Markt kan
verhuizen.

Mariakerk
NV Bergkwartier gaat de Mariakerk opknappen. De kerk die via het poortje naast het
Arsenaal bereikbaar is, houdt zijn multifunctionele functie.

Muggeplein
Het voormalige politiebureau aan het
Muggeplein is geheel gesloopt. Daarmee is
er ruimte gekomen voor de bouw van nieuwbouwwoningen en appartementen. Deze gaan
binnenkort in de verkoop.

Stadhuiskwartier
BAM Utiliteitsbouw gaat het nieuwe stadskantoor bouwen. De bouw start kort na de
vakantie. In het gebouw komen alle bestuursfuncties en de gemeentelijke diensten voor

Parkeren
Er wordt gewerkt aan aantrekkelijker routes
tussen de parkeergarages en de binnenstad.
Soms kan dat door kleine aanpassingen en
soms zijn ingrijpender ingrepen nodig. De
tijdelijke Wilhelminabruggarage houdt zijn
functie langer, tot er in het Sluiskwartier een
parkeervoorziening is. De gemeente heeft
de grond daar gekocht, om die ontwikkeling
mogelijk te maken.

Boreel
De nieuwbouw is klaar en daarbij is een
mooie doorsteek gemaakt tussen de Boreel
en de Walstraat. De winkelpanden zijn bezet
en de appartementen bewoond. Wat rest is de
renovatie van een pand bij de Walstraat en de
Houtmarktschool.

Stationsplein

Colofon
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Er wordt hard gewerkt aan een beter station en
stationsplein. Het derde perron wordt definitief

BINNENSTAD / DE HOVEN

Wijkmanager Joris Hendriks, 693185,
06 51554132, jo.hendriks@deventer.nl

Opbouwwerker (Knutteldorp) Berna van de
Graaf, 06 10309268, b.graaf@rastergroep.nl

Jongerenwerker Wim Sneller, 06 48793359,
w.sneller@rastergroep.nl

Opbouwwerker Harold van den Berg,
06 43198191, h.berg@rastergroep.nl

Wijkenbeheerder

Kinderwerker Jaidi Muskee, 06 53584978,
j.muskee@rastergroep.nl

Menzo Koopman, 14 0570

Wijkagent Herman Stegeman, 0900 8844.

Spreekuur op donderdag in de even weken
van 14.30 tot 15.30 uur in het Hovenhuus

Senior toezichthouder Marjan Boks, 14 0570,

m.boks@deventer.nl.
Spreekuur op donderdag in de even weken
van 14.30 tot 15.30 uur in het Hovenhuus

BINNENSTAD / de hoven

Opbouwwerker (Raambuurt) Ria Wesseling,

Wijkwethouder

06 45542212, r.wesseling@rastergroep.nl

Robin Hartogh Heys, 693207

Ouderenadviseur Hetty de Bruijn,
06 54274206, h.bruijn@rastergroep.nl

