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Barbecue in de tuin van de Platvoetflat.

Veel activiteiten in Platvoetflat
Er is een actieve bewonersvereniging in de enige “torenflat” in de Platvoet. Onderdeel daarvan is een
activiteitencommissie, die gezellige en leuke activiteiten organiseert voor de bewoners.
Joop van Bussel maakt sinds begin 2014 deel
uit van de activiteitencommissie. ‘In de recreatieruimte in de flat vindt een aantal structurele
activiteiten plaats: een vrijdagmiddagborrel,
biljarten, kaarten, knutselen en zo’, vertelt
Joop. ‘Maar onze commissie is er vooral voor
het organiseren van extra activiteiten, ook
buiten de flat. Dat doe ik samen met twee
medebewoonsters.’

Potverteren
De eerste opdracht van Joop en de commissie bestond uit potverteren: van de opbrengst
van de fooienpot van de vrijdagmiddagborrel
mag een leuke activiteit worden georganiseerd.
Dat wordt een gezellig stamppottenbuffet met
Oud-Hollandse spelletjes in een restaurant in de
buurt. Maar de commissie gaat voortvarend te
werk en organiseert een aantal fietstochten, een

barbecue in de “tuin” van de flat, een paasbingo,
een kerstbuffet en een busreis naar de kerstmarkt in Oberhausen. Veel van de bewoners
doen aan de activiteiten mee. ‘Met een fietstocht
hebben we minder deelnemers dan wanneer we
in de flat iets organiseren, maar dat is logisch’,
concludeert Joop. ‘Wat we jammer vinden is dat
de jongere bewoners nog niet aanhaken, die willen we er juist ook graag bij betrekken.’

Foto’s
Bij alle activiteiten zijn foto’s gemaakt. ‘Daar
heb ik een presentatie van gemaakt’, lacht Joop.
‘Op de nieuwjaarsbijeenkomst in januari hebben
we die een paar keer laten draaien. Iedereen
vond het leuk om de activiteiten terug te zien!’

Humani-tasttoe: koken met jongeren
Vlak bij Thomas Wildey woont een aantal jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Zij worden begeleid door
Humanitas-DMH en leren wat er nodig is om in de toekomst zelfstandig te wonen. Samen koken en eten is ook voor deze
groep een leuke activiteit. Bewoner Henry Bos, ook al actief bij de Tafel van Thomas, kookt nu een keer in de maand met
een aantal van de jongeren.

‘De jongeren wonen hier vaak zo’n een tot
twee jaar’, legt Henry uit. ‘Daarna verhuizen ze naar een meer zelfstandige woning.
Tijdens een feestdag in Thomas Wildey, waar
ze voor waren uitgenodigd, gaf een van hen
aan dat ze ook wel graag samen wilden koken.
Ik doe dat namelijk al voor (buurt)bewoners, een keer in de maand bij de Tafel van
Thomas, samen met andere vrijwilligers. Dat
leek de jongeren ook wel wat!’

Inkopen

Henry Bos (links) met de vrijwilligers van Humani-tasttoe.

In september wordt er voor het eerst samen gekookt. Henry heeft hiervoor contact
met Arjan Tiemens, een begeleider van
Humanitas. Het is de bedoeling dat de jongeren zoveel mogelijk zelf doen. Henry: ‘Ook de
inkopen moeten ze zelf doen. Ik ben de eerste

paar keer mee geweest, maar nu doen ze het
zelf. Ze bepalen zelf het menu, en het mag
niet meer kosten dan € 4,50. Liefst minder.
Zo leren ze met geld omgaan en toch verse en
goede producten kopen.’

Humani-tasttoe
Daarna wordt er gekookt. Onder de door de
deelnemers zelf bedachte naam: Humanitasttoe. Daarbij kunnen ze gebruik maken van
de keuken en het materiaal dat voor de Tafel
van Thomas al voorhanden is. In september
doen acht jongeren mee, maar de groep wordt
langzamerhand groter. Er wonen in de wijk
meer jongeren met een dergelijk stoornis, met
ambulante ondersteuning van Humanitas.
‘Die jongeren zijn van harte welkom om mee
te komen koken en eten’, aldus Henry. ‘We
proberen ze te benaderen via flyers, mailtjes
en Facebook. Dat doen de jongeren allemaal
zelf. Inmiddels zijn er de laatste keer een paar
jongeren van buiten Thomas Wildey gekomen. Daar zijn we heel blij mee. Ik vind het
echt super om met ze te mogen koken!’

Project vervoersmaatjes maakt
doorstart

Nieuwe wijkmanager voor
Borgele en Platvoet

Af en toe naar het ziekenhuis. Een boodschapje doen. Een paspoort regelen. Als
je niet zo heel mobiel bent, heb je daar een auto voor nodig, maar die heeft niet
iedereen. Dan is het heel fijn als iemand je af en toe ergens heen wil brengen!

Sinds 1 januari is de indeling van de wijken in Deventer een klein beetje aangepast.
Keizerslanden en Borgele/Platvoet zijn gesplitst, waardoor er een wijkmanager is
bijgekomen. Aike Neuteboom blijft wijkmanager van Keizerslanden en Gerrit Nijland
is wijkmanager geworden van Borgele en Platvoet. Hij stelt zich graag even aan u
voor!

In 2013 is een eerste actie ondernomen om
mensen die in het bezit zijn van een auto en
af en toe eens willen rijden voor iemand die
niet heel mobiel is bij elkaar te brengen. Niet
iedereen heeft immers familie of vrienden
dicht in de buurt wonen. Of een groot netwerk voorhanden. Toch komt het project niet
direct van de grond. In het najaar van 2014
pakt WijDeventer het weer op.
Inmiddels is een groepje vrijwilligers bij
elkaar geweest om te kijken hoe het project
verder wordt ingevuld. Lies Basseijn, buurtbewoonster, pakt voorlopig de coördinatie op.
Lies: ‘We hebben nu één bijeenkomst gehad.
Het is nog een beetje zoeken naar de juiste
manier en ook naar wat we wel en niet kunnen en mogen doen. Het is niet de bedoeling
dat we een goedkope vervanging van de taxi
worden. Maar als je naar de dokter moet, is

het vaak ook fijn als iemand dan even met je
mee gaat. Je moet het echt zien als een vorm
van burenhulp. Zelf rijd ik binnenkort een
mevrouw die doof is naar de gemeente zodat
ze een nieuwe identiteitskaart kan aanvragen.’

Koppelen
Als coördinator gaat Lies bewoners koppelen
aan iemand met een vervoersvraag in de
buurt. Wanneer het klikt, bepalen zij samen
wanneer vervoer nodig en beschikbaar is.
Natuurlijk worden de gemaakte benzinekosten vergoed.

Meer weten of aanmelden?
Heeft u interesse, of wilt u meer informatie,
neem dan contact op met Lies Basseijn,
tel. 06 22599251 of
e-mail vervoersmaatjes@gmail.com.

Richard Mekenkamp, Marie Boudousq en José van de Leur tijdens de training.

Buurtbewoners coachen elkaar
Er zijn van die periodes dat het allemaal een beetje tegen zit. Omdat de opvoeding
van de kinderen je zwaar valt, omdat je niet goed alleen de deur uit durft of omdat
je het overzicht in huishouding en administratie kwijt bent. Professionele hulp is vaak
niet nodig, maar een steuntje in de rug kan je dan wel gebruiken. Zo’n steuntje kan
een vrijwillige coach uit je eigen buurt je bieden. In Borgele/Platvoet hebben de
eerste vrijwillige coaches hun training afgerond en uit handen van wethouder Jan
Jaap Kolkman hun certificaat in ontvangst mogen nemen.
Edwin Broekman is tijdelijk aan het werk
als opbouwwerker in Borgele/Platvoet. Hij
heeft de afgelopen periode de training van
de coaches op zich genomen. ‘Veel mensen
kunnen van nature coachen’, zegt hij. ‘In de
trainingen gaan we dan ook op zoek naar de
kwaliteiten van de coaches. We kijken welke
stijl van coachen bij iemand past. Iedereen
heeft wel eens iemand geholpen. Hoe ging
dat? Waarom ging dat goed? Die positieve
ervaringen bouwen we uit.’

V.l.n.r. Fred Sambros, Lies Basseijn en Ciska Balk-Westen. Op de foto ontbreekt
Jesse-Beau Husken.

Krant voor Borgele/Platvoet
Sinds 2014 verschijnt de WijBorgele-Platvoetkrant. Een krantje dat door en voor
bewoners wordt gemaakt en nieuws bevat over alles wat er zoal in de buurt
gebeurt. Al vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw, verschijnt ook tien keer
per jaar De Schalmei, het blad van de Wijkvereniging. Omdat veel informatie
in elkaar overloopt, zoeken de redacties naar een manier om de beide kranten
samen te voegen.
Jan-Boudewijn Bunt is redactielid van de
Schalmei en houdt zich bezig met de PR
en marketing van de wijkvereniging. ‘Zo
langzamerhand zijn de redacties bijna gelijk’,
constateert hij. ‘Dus gaan we kijken hoe we de
kranten samen kunnen uitbrengen, zonder dat
ze hun eigen identiteit verliezen.’
De Schalmei verschijnt inmiddels ruim 50
jaar. In die eerste jaren is bijna iedere bewoner lid van de wijkvereniging, inmiddels zijn
nog zo’n 350 huishoudens lid. ‘Maar iedereen
krijgt de Schalmei in de bus’, vertelt JanBoudewijn. ‘We vinden het belangrijk dat
de wijkvereniging alle bewoners informeert
over de activiteiten in de Schalm. Maar ook
andere activiteiten in de wijk kunnen worden
opgenomen. En verhalen van en door de wijk.’

Wijkvereniging Borgele
Jan-Boudewijn is ook bestuurslid van de
wijkvereniging Borgele die is gehuisvest in
De Schalm. ‘In de Schalm gebeuren heel veel
activiteiten. Georganiseerd door allerlei partijen in de wijk. We vinden het belangrijk dat

mensen daarvan op de hoogte zijn. Overigens
is het ook nog maar afwachten hoe de bezuinigingen gaan uitpakken. Zonder subsidie
zullen we ons gedwongen zien de Schalm te
sluiten en dat zou betekenen dat alle activiteiten in de buurt moeten stoppen. Dan is de
Schalmei ook niet meer nodig!’

Onderwerpen aanleveren
Voorlopig is het nog niet zover en is de
Schalm nog steeds het kloppend hart van
de wijk. Die qua bevolking aardig aan het
veranderen is. ‘Er komen steeds meer jonge
gezinnen in de wijk’, aldus Jan-Boudewijn.
‘Die zitten veel op internet. De behoefte aan
een papieren drager neemt af. Daar moeten
we ook goed naar kijken.’ Hij merkt wel dat
de kranten goed worden gelezen. ‘Mensen
reageren op stukken over de wijk, ze vinden
het leuk om te lezen. Bij deze wil dan ook
graag iedereen oproepen om onderwerpen en
artikelen aan te leveren! Want ook de inhoud
moet wel van de mensen uit de wijk komen!’

te maken met de mensen en organisaties die
actief zijn in de wijk. Hij heeft inmiddels
kennis gemaakt met bewoners en groepen,
maar ook met de mensen van het Sociaal
Team. En natuurlijk met het wijkteam.
Gerrit: ‘Met de nieuwe wijkindeling is het
wijkteam gesplitst. Dat betekent dat ik er
wel heel graag wijkteamleden bij wil hebben.
De splitsing op zich vind ik een goede zaak,
het gebied is nu meer “behapbaar” geworden.
De wijk was wel erg groot.’

Blijven volgen
Het sociale team kan een vrijwillige coach
inzetten na een hulpvraag van een bewoner.
‘Ja, het kan professionele hulp voorkomen’,
beaamt Edwin. ‘Maar het is vooral ook fijn
om geholpen te worden door iemand uit je
buurt. Wij blijven de coaches volgen en steunen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de
bewoner die je helpt na een tijdje op eigen
kracht verder kan. Hij of zij moet leren zijn
netwerk te vergroten en uit te bouwen.’

Inloopspreekuur

Verkennen

Voorafgaand aan iedere wijkteamvergadering is een inloopspreekuur gepland. Speelt er
iets in de wijk dat u met de wijkwethouder en/of wijkmanager van Borgele/Platvoet wilt
bespreken, dan bent u van harte welkom tijdens het spreekuur. Het vergaderschema van het
wijkteam vindt u op www.wijdeventer.nl onder alle wijken en dorpen, Borgele en Platvoet,
wijkteam. Het inloopspreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur op de locatie waar die avond het
wijkteam vergadert.

Rotonde moet vlinderparadijs
worden
Elke dag rijdt Joke Peters langs de rotonde aan het begin van de dijk naar
Zwolle. En telkens valt het haar op hoe saai de rotonde er uit ziet. Dat moet toch
een stuk beter kunnen!
‘Er staan alleen wat rododendrons en gras’,
verzucht deze groene buurtbewoonster.
‘Dat strookt toch helemaal niet met het feit
dat Deventer in 2011 de Groenste stad van
Europa is geworden? Zo’n rotonde moet een
visitekaartje zijn voor de gemeente.’ Als de
kaart in de bus valt om ideeën aan te leveren
voor WijDeventer trekt ze de stoute schoenen
aan en meldt zich bij de wijkmanager. Ze wil
de rotonde omtoveren in een plek waar vooral
vlinders en bijen zich graag zullen melden. Ze
presenteert haar idee in de Schalm. ‘Ik kreeg
veel positieve reacties, maar helaas meldde
niemand zich aan om mee te helpen.’

Gerrit Nijland is sinds 2001 wijkenbeheerder in het buitengebied van Deventer. In die
functie heeft hij veel contacten met bewoners
in de dorpen, maar wel vooral op het gebied
van openbare ruimte. Als wijkmanager zal
hij openbare ruimte gaan combineren met
sociale vraagstukken en ideeën in de wijk.
‘Daarom is het goed om in een totaal andere
wijk aan de slag te gaan’, constateert Gerrit.
‘Ik heb nu echt een andere rol en dan is het
fijn om in een nieuwe omgeving te komen.’

‘Het lijkt erop dat het nu gaat lukken!’, lacht
Joke. ‘Ik hoop dat er nog een paar mensen bij
komen. Het is echt niet veel werk, want het
hoeft allemaal niet supernetjes te worden. Als
het hier lukt, hoop ik dat er bewoners zijn die
dit ook op andere rotondes willen doen!’

Meehelpen?
Wilt u af en toe een uurtje helpen met schoffelen en onkruid wieden? Aanmelden kan bij
Joke! E-mail: jokegodeschalk@live.nl.

De eerste weken van het jaar heeft hij gebruikt om de wijk te verkennen en kennis

Sociaal team

Zelf zorgen voor een schone straat en buurt; maar wel met een beetje hulp…

Een mooie uitdaging vindt Gerrit de samenwerking met het sociaal team. ‘Dat is
toch nieuw; we willen vragen van bewoners
in de buurten omzetten naar voorzieningen
voor de wijk zoals vervoersmaatjes. Ik ben
benieuwd hoe we dat gaan doen. Natuurlijk
in de wijk, maar ook bij de hele gemeente.
Samen moeten we de wijk op een leuk en
leefbaar niveau houden.’

Opruimactie organiseren in de
buurt? Neem contact op met de
Deventer Schoon Familie!

Leuke dingen doen
Juist het feit dat hij nieuw is, maakt dat hij
met een frisse blik tegen de wijk aankijkt.
‘Ik wil onverwachte verbindingen leggen,
werken met betrokken mensen in de wijk.
Bewoners die zelf de handen uit de mouwen
steken en samen mooie dingen bereiken. Dat
is de kern van WijDeventer en daar verheug
ik me erg op’, lacht hij. ‘Ik ga elke dag met
plezier naar mijn werk en leer de wijk en
mensen steeds beter kennen. Het wordt een
mooi samenspel!’

Om je eigen buurt schoon en opgeruimd te houden hoef je niet te wachten tot
iemand dat voor je komt doen. Met andere woorden: je hoeft niet te wachten tot
er professionele schoonmakers komen om de straat schoon te maken.
Een schone straat in een schone buurt is fijn
om in te wonen. Een schone buurt laat zien
dat je ook wat voor de andere mensen die in
die buurt wonen wilt betekenen. Een schone
straat en buurt zorgt er voor dat je je prettig
en veilig voelt.
Samen in je buurt werken aan de leefbaarheid
verstevigt de saamhorigheid tussen bewoners.

Wilt u een actie organiseren om zwerfafval
en/of onkruid in de buurt op te ruimen, of
aandacht vragen voor de overlast van bijvoorbeeld hondenpoep?
Neem dan contact op met de Deventer
Schoon Familie. Telefoon: 0570 62 22 10,
e-mail: deventerschoonfamilie@cambio.nl

Wijkteamlid:
een leuke klus voor je wijk
Richard Mekenkamp en Ruurdje van Laar. Beiden zijn ze lid van het wijkteam.
Richard ruim twee jaar, Ruurdje inmiddels een jaar. Hoe kijken ze aan tegen de
splitsing van de wijkteams en het functioneren van WijDeventer?
‘Van mij had de splitsing niet gehoeven’,
vindt Richard. ‘Ik vond het ook erg leuk om
in Keizerslanden mee te kijken. Borgele/
Platvoet was altijd een stuk rustiger, maar
gelukkig is dat aan het veranderen. Er komen
steeds meer gezinnen met kinderen wonen.’
Ruurdje vindt de splitsing een logische stap.
‘Met Keizerslanden erbij is de wijk zo enorm
groot, dat is voor één wijkmanager bijna niet
te doen. Maar ik vond het wel heel jammer
om afscheid te nemen van de mensen uit
Keizerslanden, het was een fijne club om mee
te werken.’

Betrokken
Beiden geven aan dat het vooral leuk is
om betrokken te zijn bij allerlei dingen die

gebeuren in de wijk en het feit dat je daar via
het wijkteam rechtstreeks invloed op kunt
uitoefenen. ‘Het levert mij wel op wat ik had
gehoopt’, zegt Richard. ‘Veel contacten, makkelijke lijntjes met partijen in de wijk en de
gemeente. Dat heeft echt voordelen.’ Ruurdje
beaamt dat volmondig. ‘Wethouder Jan Jaap
Kolkman is altijd bij de vergaderingen met
een aantal raadsleden. Zij horen veel van de
wijk en kunnen dat meenemen naar het college en de gemeenteraad.‘

V.l.n.r. Richard Mekenkamp, Gerrit Nijland (wijkmanager), Ruurdje van Laar en
José van de Leur. Op de foto ontbreekt aspirant wijkteamlid Marie Boudousq.

Samen doen
Richard en Ruurdje vinden het belangrijk om
iets te doen in hun directe woonomgeving.
Ruurdje: ‘Zeker nu er ook bezuinigingen aankomen. Wat houden we over, wat kunnen we

nog doen als wijkteam? Daar worden we goed
op voorbereid, maar het is soms best spannend. De komende tijd pakken we dat op met
een kleiner team en een nieuwe wijkmanager.

We moeten elkaar nog leren kennen, maar ik
heb er alle vertrouwen in dat de gemeente de
juiste mensen uitzoekt. We moeten het toch
samen doen!’

Mens en Groen
Joke meldt zich – omdat ze dat leuk vindt aan voor een cursus tuinieren. En daar lijkt ze
medestanders te vinden die ook bereid zijn de
handen uit de mouwen te steken. De Stichting
Mens en Groen biedt zich aan om te coachen
en te helpen en ook een medecursist biedt zijn
hulp aan.

Het Wijkteam van Borgele en Platvoet is op zoek naar mensen die wijkteamlid willen worden.
Het leefbaar maken en houden van de wijk is een boeiende, uitdagende en leuke vrijwilligersklus.
Wilt u een keer komen kijken? Neem contact op met wijkmanager Gerrit Nijland. Tel: 06 51 20 15 64 of e-mail: g.nijland@deventer.nl
Voor een leuk idee in uw eigen straat of buurt mag u natuurlijk ook bij Gerrit aankloppen!

‘Als er professionele hulp nodig is dan komt die er!’

Sociale teams:
maatwerk voor bewoners

Het Sociaal Team Borgele/Platvoet

Sinds 1 januari heeft Deventer negen sociale teams. Teams die bestaan
uit professionals die vóór 2015 allemaal voor verschillende organisaties
werkten. Nu heeft elke buurt in Deventer zijn eigen aanspreekpunt: een
herkenbaar gezicht in uw straat.
Nicole Teuwsen is een van de teamleiders
sociale teams en het is onder meer haar taak
om de teams te begeleiden in hun nieuwe
manier van werken. ‘In de teams zit altijd
een opbouwwerker van Raster, een medewerker van MEE, een ouderenadviseur en
een maatschappelijk werker van De Kern.
Wisselend aangevuld met een buurtcoach,
een medewerker van de gemeente en een
wijkverpleegkundige. Elke buurt heeft zijn
‘eigen’ medewerker. Die leren de mensen in
de buurt snel kennen en omgekeerd de mensen de medewerker ook.’

een uitdaging ’, aldus Nicole. ‘Met de inzet
van de sociale teams in de buurten zijn we
dichtbij mensen en zoeken we samen naar
logische oplossingen zodat de bewoner zo
normaal mogelijk kan leven. We kunnen gemakkelijk even langs gaan bij iemand om te
zien hoe het gaat. Dat betekent dat we veel
flexibeler hulp kunnen inzetten. Dat is goedkoper, maar het is vooral goed voor mensen
zelf, want er wordt veel meer maatwerk
geboden. Als er professionele hulp nodig is
dan komt die er!’

Verantwoordelijkheid

De sociale teams en WijDeventer zijn nauw
met elkaar verbonden. Nicole: ‘Mensen kunnen ook bij het sociaal team terecht voor
ideeën om de leefbaarheid in de buurt te
vergroten. Ook hierbij hebben mensen vaak
wat ondersteuning nodig. Die bieden we dan
samen met WijDeventer. Kijk bijvoorbeeld
in Voorstad waar mensen die te maken hebben gehad met schuldhulpverlening andere
bewoners helpen met tips over hoe je kunt
voorkomen dat je in financiële problemen
raakt. Of het Vervoersmaatjesproject in
Borgele/Platvoet waar mensen af en toe een
medebewoner met de auto ergens heen brengen. Die ideeën kunnen bij het sociaal team
binnenkomen en samen met WijDeventer
kunnen bewoners er een gemeenschappelijke
dienst van maken. Die samenwerking is zó
waardevol, daar ben ik heel blij mee!’

Als gevolg van nieuwe wetgeving moeten
bewoners meer zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Nicole is ervan overtuigd dat
dat – met inzet van de sociale teams – goed
haalbaar is. ‘Er zijn al veel informele groepen in Deventer die iets kunnen en willen
betekenen voor een ander. Wij willen die
groepen daarbij graag ondersteunen. Maar
lang niet alles hoeft altijd met professionele
hulp geregeld te worden. We zien nu al vaker dat het een mix wordt van professionele
ondersteuning, getrainde vrijwilligers én
van bewoners zelf.’

Kracht benutten
‘De medewerkers van de sociale teams kijken
niet alleen naar problemen van mensen maar
ook naar wat mensen wél kunnen: dat is

WijDeventer

Van links naar rechts: Suzan van Ussen (werkgebied Platvoet), Karin Dieleman
(werkgebeid de ‘Steinen’, Dreef even nummers en Platvoet), Rianne Preuter (werkgebied
de ‘Laren’, Groenewold, Dreef oneven nummers en J.P. Thijsseweg e.o.), Edwin Broekman
(achtervang Borgele en Platvoet), Stefan Gerressen (werkgebied de ‘Horsten’ en de
‘Kampen’, Het Vlier)

Het Sociaal Team is bereikbaar:
- tussen 9.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 14 0570
- buiten kantooruren kunt u bellen met Sensoor via telefoonnummer 0900 0767.
Dit kost 5 cent per minuut)
- e-mail: borgele-platvoet@socialeteamsdeventer.nl.

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 bij 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.

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.

BORGELE/PLATVOET
Wijkagenten

Colofon

Dit is een uitgave van WijDeventer.

Wijkmanager Gerrit Nijland, 693995,

Jongerenwerker Deniz Kalay, 06 24863274,

06 51201564, g.nijland@deventer.nl

d.kalay@rastergroep.nl

Lid sociaal team en opbouwwerker

Edwin Broekman, 06 10521444,
e.broekman@endebuurt.nl

Natuurlijk zijn in Borgele/Platvoet ook
nog steeds wijkagenten werkzaam. Door
diverse verschuivingen en uitbreiding
van het aantal wijkagenten in Deventer
is op het moment van samenstelling van
deze krant nog niet precies bekend welke
wijkagenten in uw wijk (gaan) werken.
Wilt u contact met uw wijkagent, bel dan
met de politie op telefoonnummer
0900-8844 en vraag naar de wijkagent
van uw wijk of kijk op
www.politie.nl of www.wijdeventer.nl
voor de actuele gegevens.

Senior toezichthouder Mehmet Celep,
14 0570, m.celep@deventer.nl
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Aan deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend. Deze krant van
WijDeventer is een uitgave van gemeente
Deventer, team WijDeventer en
verschijnt 2x per jaar.
Tekst Monica Sluiseman
Foto’s Monica Sluiseman en archief

WijDeventer
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer
Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 3.200

Kijk voor meer informatie over WijDeventer op: www.wijdeventer.nl. Onder
‘taakgroepen’ kunt u zien welke bewonersgroepen actief zijn in uw buurt.

Wijkwethouder

Jan Jaap Kolkman, 693204
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