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Bloemendal in de bloemetjes. Lees het artikel op pag. 2

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.
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. Borgele en Platvoet waren eerst
onderdeel van wijk 4, maar vormen nu samen
de wijk Borgele/Platvoet.
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 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. Op pagina’s 2
en 3 staan ook een aantal artikelen over leuke
initiatieven uit andere wijken en dorpen.
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! U treft in
deze krant voorbeelden aan van leuke initiatieven uit de hele stad.

Ideeënkaart
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.

Bloemendal in de bloemetjes
Het valt meteen op als je op de Overstichtlaan langs Woonzorgcentrum
Bloemendal op Borgele rijdt: het is daar een fleurige boel. Maar liefst
vierhonderd felgekleurde en gevulde bloembakken hangen aan de balkons.

Wijkteam blijft: ook bij WijDeventer
‘De bewoners van Bloemendal wilden de
boel wel een tikkeltje opfleuren’, zegt Meta
van Ekeren, activiteitenbegeleidster bij
Bloemendal. ‘Als we bloemen in de tuin zetten, ziet niet iedereen het. Maar als we bakken
aan de balkons hangen, kunnen alle bewoners
ervan genieten.’
Ze overlegt met de bewoners, die allemaal
enthousiast reageren. De volgende stap is
een brief naar Wijkaanpak. Bewoners van
Bloemendal hebben een wijkteamvergadering
bezocht om de plannen uit te leggen.

2500 plantjes op het balkon
De leden van het wijkteam vinden het een superleuk idee met name door de samenwerking
die gezocht wordt met de leerlingen van de

Arkelsteinschool. Maar ook de entree van de
buurt wordt een stuk fleuriger. Zij willen dan
ook graag een bijdrage leveren. Elke woning
krijgt twee fleurige bloembakken die op de reling van het balkon worden gezet. Met maar
liefst 8000 liter potgrond en 2500 plantjes
worden de bakken gevuld. Bloemendal doet
met deze bloemenzee haar naam eer aan!

Arkelstein
‘Niet al onze bewoners kunnen de plantjes
zelf verzorgen’, legt Meta uit. ‘Maar samen
met Arkelstein hebben we daar iets op gevonden. Vanaf september komen leerlingen van
deze school voor praktijkonderwijs, die in de
buurt gevestigd is, de bakken verzorgen. Voor
de leerlingen een leuke opdracht, voor ons een
enorme hulp!’

Zelf invloed uitoefenen op de buurt of
wijk waar je woont; dat kan bij WijDeventer. Dat geldt voor alle bewoners,
maar vooral voor de leden van de
wijkteams. Zij zijn de ogen en de oren
van de wijk, de verbindende factor in
de buurt. Samen met bewoners faciliteren zij initiatieven van bewoners.
Richard Mekenkamp is sinds januari
2013 lid van het wijkteam.
Richard: ‘Ik las in de vorige wijkaanpakkrant dat het wijkteam nog wel een aantal
leden kon gebruiken. Ik wil graag iets voor
de wijk betekenen en heb me daarom aangemeld. Beroepsmatig heb ik veel te maken met Wijkaanpak van Zutphen, waar
ik bij het Project Buurtservice betrokken
ben geweest, een simpele variant van wat
Buurtbeheerbedrijf Cambio in Deventer
doet.’

Richard woont. ‘Daar wil ik me wel tegenaan bemoeien’, lacht Richard. ‘In het centrum
van Borgele wordt veel vernieuwd, dat gaat
veel betekenen voor bewoners. Ik zit ook in
het bestuur van de Wijkvereniging Borgele/
Platvoet, daar hoor je nog wel eens wat, dat
is handig. Vooral die Centrumvernieuwing en
de bouw van het Kindcentrum (die nog moet
beginnen) zal ik goed in de gaten houden en
mijn oor te luisteren leggen om signalen uit
de buurt op te vangen. Bovendien vind ik het
leuk en interessant om met andere partijen
die betrokken zijn bij de wijk samen te werken. Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat,
maar voorlopig ben ik er wel druk mee!’

Dat is het uitgangspunt van WijDeventer. Onder de naam van ‘Onbeperkt Actief’
werd daar de afgelopen jaren al veel aandacht aan besteed. Met name in Keizerslanden, Zandweerd en de Vijfhoek. In deze wijken werd Onbeperkt Actief
de afgelopen jaren ‘uitgeprobeerd’. Bewoners met een beperking die in de wijk
wonen (in een speciale woonvorm of zelfstandig) willen ook graag mee kunnen
doen met activiteiten in de wijk; gewoon omdat je samen dezelfde activiteit leuk
vindt.

Goed bevallen
Het is hem goed bevallen dat eerste half jaar.
‘Ik ben bij een grote vergadering geweest
over de vernieuwing van Wijkaanpak. Ik
denk dat het kleinschaliger maken van de
wijken nieuwe mogelijkheden biedt: je kan
je meer concentreren op kleinere projecten,
dichter bij huis. Als wijkteamlid ben je vraagbaak voor andere bewoners, kun je uitleggen
wat WijDeventer kan en wat niet, en dan
mag je ook nog beslissingen nemen over het
budget.’

Veel saamhorigheid in de
Moestuin van Ars
Bij de buurteettafel van Voorstad Oost stonden net voor de zomervakantie raapsteeltjes op het menu. Vers geoogst uit de moestuin van de Herberg van Ars aan
de Rielerweg. En dat is een bijzonder resultaat, want een paar maanden eerder
was de tuin nog een grote wildernis. Zodra in maart de grond uit de vorst was,
werd een laatste grote boom gekapt. De grote tuin achter de pastorie werd flink
bewerkt, in bedden van 40 m2 verdeeld en aan wijkbewoners toegewezen.
Een aantal mensen had nog nooit een tuin
gehad en kon voor goede raad terecht bij ervaren tuinders. En daarnaast is de samenwerking met de Hof van Twello nuttig. Eigenaar
Gert Jan Jansen geeft cursussen, verkoopt
met korting plantjes en helpt met goed advies.
De moestuin van Ars heeft een bijzondere
opzet, legt Herman Evers van de herberg uit.
“De gebruikers van de tuin staan tien procent van de opbrengst af aan anderen. Een
deel gaat naar de buurteettafel en een ander
gedeelte naar mensen in de wijk die wat extra
groente goed kunnen gebruiken. En daarnaast ruilen de gebruikers onderling groente,

zodat ze niet weken achter elkaar sperzieboontjes eten. Ze zetten media zoals Facebook
in om informatie uit te wisselen, overtollige
oogst aan te bieden of het onderhoud tijdens
de vakantie te regelen. En zo is de Moestuin
van Ars niet alleen een mooie invulling van
de pastorietuin, maar ook een hele sociale plek
in de wijk geworden.”
De moestuin is alleen toegankelijk voor de
tuiniers, maar op 14 september is iedereen
welkom. Tijdens Open Monumentendag is
niet alleen de Vianneykerk aan de Rielerweg
open, maar ook de naastgelegen Herberg van
Ars en de moestuin.

Er gebeurt veel in Borgele, de buurt waar

Schalkhaar helpt elkaar
In Schalkhaar hebben vrijwilligers zich verenigd in de groep Schalkhaar helpt
elkaar. Deze groep wil, met een groot aantal Goede Buren, klaarstaan voor
mensen die snel, eenmalig, of voor korte tijd, hulp nodig hebben. Omdat buren
en familie op dat moment zijn verhinderd of omdat die vaste hulp er helemaal
niet is.
In de praktijk blijkt de drempel om een hulpvraag te stellen nogal hoog. Marieke Kok,
een van de ambassadeurs van Schalkhaar
helpt elkaar: “Dat is jammer want we proberen zo snel mogelijk een geschikte Goede
Buur te regelen die, als het moet, direct aan
de slag kan.Denk bij eenmalige hulp bijvoorbeeld aan begeleiding naar een doktersbezoek maar ook aan kinderen naar school
brengen omdat de vaste oppas ziek is. Of de

De Wijkwinkel: bij u in de buurt

De Wijkwinkel ondersteunt en faciliteert graag mooie buurtinitiatieven. De Wijkwinkel
werkt samen, verbindt en is er voor alle vragen over wonen, welzijn en zorg. Door het
stellen van een vraag op www.wijkwinkeldeventer.nl kan iedereen algemene en specifieke
informatie vinden. De Wijkwinkel is telefonisch bereikbaar op: 629728. De wijkwinkel is te
vinden aan de Graaf Florisstraat 3.

In deze wijken zijn daar bijvoorbeeld de volgende activiteiten uit voort gekomen:
Boerderijklussen: maandelijks op een zaterdagochtend samen klussen doen op de
Ulebelt. Dieren verzorgen, schoonmaken, in
de tuin werken, etc.
Potje van Otje: Bij Potje van Otje kook en
eet je met elkaar en met gasten uit de buurt.
Buurtbewoners en gasten, jong en oud, gaan
samen aan tafel. De koks zijn kinderen uit de
buurt en buurtbewoners met een beperking.
Er worden allerlei lekkere en gezonde recepten bereid.

Vernieuwing

Een natuurspeelplek naast wijkcentrum de Schalm, was de wens waar de taakgroep mee aan de slag is gegaan. Basisschoolleerlingen hebben laten zien hoe de
natuurspeelplek er uit zou moeten zien. Met die werkstukken is ontwerper Anneke
Rodenburg aan de slag gegaan. Inmiddels is de natuurspeelplek gerealiseerd en er
wordt veel gebruik van gemaakt. Op woensdag 18 september om 14.00 uur wordt
de natuurspeelplek feestelijk geopend. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Kerstboom opzetten. In de praktijk zullen ouderen vaker hulp nodig hebben maar
de vraag is nadrukkelijk niet aan leeftijd
gebonden.
Het gaat trouwens niet alleen om ‘snelle
hulp’. We hebben bijvoorbeeld ook een
meneer kunnen helpen die wilde leren
koken. Hij werd gekoppeld aan een ‘Goede
Buurman’, die heeft hem wegwijs gemaakt in
de keuken. Bij dit soort hulpvragen
is het extra belangrijk dat er een
goede match is, niet alleen voor de
hulp zelf maar ook voor het sociale
contact.”
De ambassadeurs van ‘Schalkhaar
helpt elkaar’ proberen alle hulpvragen te koppelen aan een Goede
Buur, een van de dertig vrijwilligers die de hulp daadwerkelijk
uitvoeren.

Iedereen kan meedoen in de wijk

Wijkteamlid iets voor u?
Vindt u het leuk om mee te denken over initiatieven en activiteiten in uw wijk? Om samen
te werken met andere organisaties en partijen om uw buurt leefbaarder te maken? Dan
bent u het wijkteamlid dat we zoeken! Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Aike
Neuteboom. Haar contactgegevens staan achterop deze krant.

Wandelen met de buren: vier keer per jaar een
door vrijwilligers uitgezette wandeling; ieder
seizoen een andere wandeling in de omgeving
van Deventer. Een makkelijke wandeling van
enkele kilometers waar vrijwel ieder aan mee
kan doen.
Onbeperkt Theater: Onder leiding van
een professionele regisseuse wordt met de
deelnemers zelf een theaterstuk gemaakt.

Tijdens de repetities wordt het stuk ter
plekke bedacht en gemaakt. De groep bestaat
uit liefhebbers mét en zónder beperking. In
samenwerking met de Leeuwenkuil en de
Titus Brandsmakerk.
No Limit: Uitgaansavonden voor jonge mensen (16-40 jaar) met een beperking in jongerencentrum The Mall in Colmschate Noord.
Bij No Limit kun je nieuwe mensen leren
kennen en gezellig met elkaar dansen, kletsen
of spelletjes doen.
Voor de betrokkenen werd er de afgelopen
jaren regelmatig een nieuwsbrief gemaakt.
Ook bij het maken van deze nieuwsbrief zijn
buurtbewoners betrokken geweest. De ‘proefperiode’ van Onbeperkt Actief is dit jaar
afgesloten. Deze voorbeelden moeten ook in
andere wijken inspiratie leveren om ook daar,
als onderdeel van WijDeventer, nieuwe initiatieven op dit vlak te laten opbloeien. Deze
nieuwe WijDeventer ronde wordt u dan ook
uitgedaagd om met leuke ideeën te komen.

Zondagse pot: gezellig en lekker
Je buurtbewoners ontmoeten, samen koken, samen eten en daarna nog een gezellige activiteit. Dat zijn de – figuurlijke - ingrediënten voor de Zondagse Pot,
een maandelijkse activiteit op de laatste zondag van de maand in De Elegast
(Keizerslanden) die inmiddels al een aantal jaren bestaat.
‘Het was een idee op de keuzeavond van
Wijkaanpak’, vertelt Elly Joustra. ‘Ik was op
die avond en dacht: “daar kan ik me wel voor
inschrijven, dat lijkt me leuk!”’ Inmiddels doet
Elly, samen met Alie Goossen de inkopen
voor de Zondagse Pot.
In 2011 ontstaat het idee om een keer in de
maand samen te koken en te eten met een
aantal buurtbewoners. Want waar voor de een
de zondag een heerlijk rustige onderbreking
is van een drukke week, is het voor de ander
soms een lange, saaie dag. Dan is het natuurlijk heel leuk om af en toe op zondag gezellig
samen te zijn. De Elegast blijkt een prima locatie, want daar is voldoende ruimte, en er is
bestek, servies en kookspullen. Via een folder
in de buurt worden bewoners op de hoogte
gebracht en meteen de eerste keer komen er
al zo’n twintig mensen eten.

Vroeg aan de slag
Op zondagmorgen om een uur of half elf
zijn de eerste vrijwilligers aanwezig. Want

er moeten aardappelen worden geschild,
groente gesneden en de tafels moeten gedekt.
‘En wel een beetje gezellig’, vindt Elly. ‘Met
mooi papier en servetten, het oog wil ook wat.
Rond Kroningsdag was alles oranje: bloemen,
servetten, maar ook de ingrediënten zo veel
mogelijk. Dat zag er geweldig uit!’
Vanaf half een wordt er gezamenlijk gegeten. ‘Er komen elke keer ongeveer 27-28 mensen. Daarmee zit het ook wel vol, we moeten
ook nog tussen de tafels door kunnen lopen.
De soep serveren we uit, het hoofdgerecht
komen de mensen halen.’
Na het eten is er – voor de mensen die nog
geen zin hebben om naar huis te gaan –
nog een leuke activiteit, een bingo of een
playbackwedstrijd.

Voor iedereen
Iedereen kan meedoen met de Zondagse
Pot, maar de organisatie hoopt dat er vooral
ook senioren en mensen met een beperking
komen. Juist voor hen is het fijn om een

gezamenlijk activiteit met buurtbewoners te
hebben. Opgave is wel nodig: tot de donderdagavond voor de betreffende zondag kan
iedereen zich opgeven in De Elegast. Kosten

voor de maaltijd bedragen € 6,50 en voor de
aanvullende activiteit € 2,50. ‘Het is best veel
werk’, aldus Elly, ‘dus als er nog mensen zijn
die willen helpen houden we ons aanbevolen!’

Rondgang verkeersveiligheid Borgele
In maart heeft een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners, vertegenwoordigers
van bewoners en instellingen met Veilig
Verkeer Nederland, gemeente Deventer
en wijkopbouwwerk. Aanleiding van de
bijeenkomst was een aantal meldingen
over verkeersonveiligheid in Borgele.
Aansluitend is de groep de buurt ingegaan
om de plekken te bekijken die als onveilig
ervaren worden. Het ging hierbij om open afritten bij stoepen, zebrapaden, smalle
fietsstroken langs drempels, parkeeroverlast en de uitritconstructie in de buurt.
Meteen die ochtend zijn afspraken gemaakt
voor een aantal fysieke aanpassingen. Zo is
het zebrapad opnieuw gemarkeerd en zijn

een aantal op- en afritten en een smalle fietsstrook aangepast.
Ook is gesproken over hoe je nu bepaalde
verkeersobstakels benadert. Bij voldoende
animo is Veilig Verkeer Nederland bereid
een praktische instructie te geven over ‘hoe
kunnen mensen met hulpmiddelen veilig
deelnemen aan het verkeer?’ Bent u geïnteresseerd in zo’n instructie, meldt u dan aan via
Jetske Schimmel. Haar contactgegevens staan
achterop deze krant.
Het was een constructieve ochtend die de
verkeersveiligheid in Borgele ten goede is
gekomen!

Hot- en Notspots in Borgele
Wat zijn de mooie plekken in de buurt waar je woont en wat de minder mooie?
Waar ben je trots op en wat zie je liever niet in je buurt? In Borgele is wijkteamlid Richard Mekenkamp de buurt ingetrokken om foto’s te maken van de Hot- en
de Notspots in de wijk.
Anderhalf jaar geleden is Borgele grondig vernieuwd tijdens het MeerJarenOnderhoudsPlan.
Straten zijn opgeknapt, net als openbare verlichting en het openbaar groen. Over dat groen
is behoorlijk gediscussieerd, maar wijkbewoner
Richard Mekenkamp is heel tevreden. ‘In eerste
instantie is er te veel groen gesloopt’, vindt hij.
‘Maar nu het allemaal weer aangroeit, vind ik
het persoonlijk zelfs mooier dan het eerst was!’

Hotspot: Vlierspad

Vlierspad

Platvoeten markeren Platvoet

Nadat de herinrichting van de Platvoet was afgerond, wilden de bewoners dit
graag bekronen met een aandenken in de vorm van een kunstwerk. Kunstenaar
Mendel Jonkers maakte het ontwerp dat de bewoners het meest aansprak,
namelijk twee lopende voeten, een aan de Boutensgaarde en een aan de
Nijhoffgaarde. Met een grote voetstap verbinden zij de twee delen van de
Platvoet met elkaar. Het kunstwerk werd in oktober 2012 feestelijk onthuld.

Richard is een van de bewoners die de buurt
in is getrokken met zijn camera om Hotspots
en Notspots op de gevoelige plaat vast te
leggen. ‘Ik vind dat er heel veel mooie plekken zijn in Borgele. Het Vlierspad is wel
een van mijn favoriete plekjes, maar ook het
opgeknapte Nieuwe Plantsoen. En ik vind de
verbouwde Etty Hillesumlocatie aan het Vlier
heel erg mooi geworden! En wat te denken
van onze eigen natuurspeelplaats? Dat is ook
een prachtige plek!’
Na enig nadenken kan hij ook wel een

Notspot: Tunnel
Notspot benoemen: de buitenkant van de
tunnel op de Overstichtlaan. ‘Die is zó groen,
daar mag wel eens een hogedrukspuit op!’

BORGELE/PLATVOET
Colofon
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