Projecten in de wijk

Een idee?

Onderdoorgang Oostriklaan

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.

Albert Vroklage (l)
en Harry Brunekreeft
monteren in het
voorjaar de pomp op
het hondenspeelveld

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:
Joris Hendriks, wijkmanager
telefoon: 06 515 541 32
email: jo.hendriks@deventer.nl

Sociaal team Colmschate Noord/Vijfhoek
email: vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl

www.wijdeventer.nl

U kunt ook onderstaande kaart opsturen	

COLMSCHATE-NOORD

VIJFHOEK

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer. 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.

Hondenspeelveld Gooikerspark,
een unieke plek!
Wie in Colmschate Noord of de Vijfhoek woont kent ongetwijfeld het hondenspeelveld in
het Gooikerspark (niet ver van de Ulebelt). Maar hoe is dit prachtige veld ontstaan?
Een gesprek met initiatiefnemer Albert
Vroklage geeft hier een antwoord op.
Ruim 4 jaar geleden is Albert met
buurtgenoten begonnen om het
hondenlosloopgebied te veranderen
in een Hondenspeelveld met eigen
spelregels. Ze hebben met een beetje
geld uit het wijkbudget en heel veel
eigen energie, geschonken materialen
en doorzettingsvermogen er een
fantastisch speelveld van gemaakt. De
honden spelen met elkaar en de baasjes
praten over de honden, maar ook over de
wereldproblematiek. Zowel honden als hun
baasjes leren elkaar steeds beter kennen.

Het beheer en onderhoud doet Albert samen
met Harry Brunekreeft, Ton Bourgonje en
Ton Hulleman. Zij regelen de zaken en samen
met vele anderen wordt het werk uitgevoerd.
Zo hebben ze recent een grasmaaier gekocht
van geld dat ze ingezameld hebben bij
de bezoekers van het veld. De contacten
met de buren zijn goed en ze zorgen dat
alles zo goed mogelijk blijft lopen.
Zo’n 40 trouwe bezoekers van het
hondenspeelveld hebben elkaar zelfs in een
Whats-app groep gebundeld en wisselen tips
en berichten uit, daarnaast vieren ze met
elkaar feestelijk het einde van het seizoen.

De Zonnebloem afdeling De Vijfhoek
zoekt mensen die houden van een
goed gesprek
Wanneer u het leuk vindt om bij iemand uit uw buurt regelmatig op bezoek te
gaan voor een gesprekje of bijvoorbeeld een wandeling door de wijk dan is dit
misschien iets voor u. De Zonnebloem afdeling de Vijfhoek organiseert namelijk
bezoekjes aan huis voor enkele tientallen bewoners uit de wijk die door een
lichamelijke beperking meer dan gemiddeld aan huis gebonden zijn. U bezoekt iemand
(jong of oud) ongeveer één keer in de maand. De Zonnebloem organiseert daarnaast ook
enkele keren per jaar gezamenlijke activiteiten in de wijk, zoals een bezoek aan de Ulebelt.
Lijkt dit iets voor u of twijfelt u daar nog over, neem dan gerust contact op met Marja Lustig,
tel. 06-23337477, of e-mail mlustig@concepts.nl . Zij kan u er nog meer over vertellen en
uw eventuele vragen beantwoorden.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.

Voor de zomer is aannemer Van Spijker gestart met de
aanleg van de onderdoorgang Oostriklaan. De inloopavond
in het Titus Brandsmahuis op 12 juli is druk bezocht geweest.
Vele voorbereidende werkzaamheden zijn al ingezet, zoals
een nieuwe aansluiting van het Titus Brandsmahuis.
In september vindt de reconstructie van kruispunt Oostriklaan
en de Holterweg plaats en wordt het stationsgebouw aan
de zuidzijde gesloopt. In november wordt het deel van het station aan de noordzijde gesloopt.
In die tijd start ook de bouw van het tunneldeel. Het hele project zal halverwege 2019 klaar
zijn. Voor meer informatie over het project kunt u kijken op www.prorail.nl/oostriklaan

Winkelcentrum Flora vernieuwt

De Vijfde Hoek in de steigers

Winkelcentrum Colmschate aan de Flora
is aan het vernieuwen. Dit om zowel
een betere samenhang te realiseren
als ook om het winkelaanbod te
optimaliseren. Er zal ongeveer 3.000m2
winkeloppervlakte bijkomen. Ook de
openbare ruimte wordt aangepakt, het
tankstation gaat weg en er zullen straks
550 parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Het overgrote deel van De Vijfhoek is
allang afgebouwd. Maar in de laatste
punt van de taart wordt nog volop
getimmerd, gemetseld en gestuukt. De
laatste ontwikkelingen op een rijtje.

De werkzaamheden worden stapsgewijs
uitgevoerd in 2017, 2018 en begin
2019. De winkels blijven tijdens de
werkzaamheden open. Op diverse
locaties in het winkelcentrum wordt
gelijktijdig gewerkt om de periode van
overlast zo kort mogelijk te houden.
Recent is de weekmarkt tijdelijk verplaatst
naar het vernieuwde parkeerterrein
achter Texaco waardoor er ruimte in
het binnenterrein ontstaat voor sloop
en verbouwingswerkzaamheden.
Ook wordt gewerkt aan de verbouwing
van de Jumbo en de aanpassing van het
parkeerterrein. De opening van de eerste
vernieuwde winkels is inmiddels een feit.
Voor meer informatie kijk op
www.colmschate.com, het ColmMagazine
of op de facebookpagina.

Spijkvoorderenk
Een groot deel van de projectbouw
(rijwoningen en tweekappers) is inmiddels
bewoond. Een deel van de particuliere
woningen is ook al gebouwd, andere
particulieren zijn bezig of starten binnenkort.
Le Clercq Planontwikkeling start einde
van dit jaar/begin volgend jaar met de
bouw van 19 sociale huurwoningen.

Beste bewoner,

Periodieke uitgave
WijDeventer
september 2017

De meeste mensen hebben de zomervakantie erop zitten.
Misschien zijn er in de vakantie wel hele goede ideeën ontstaan
voor uzelf, maar ook voor de buurt. Om u uit te nodigen met
nieuwe buurtideeën aan de slag te gaan, willen we de WijDeventer
werkwijze in de week vanaf 17 september extra onder de aandacht
brengen. Zo ook met deze krant, waarin u een ideeënkaart
vindt en een aantal voorbeelden van eerdere initiatieven.
In de campagneweek starten we op het oogstfeest van de Ulebelt
op zondag 17 september. Dinsdag 19 september zijn we bij het
hondenspeelveld in het Gooikerspark en woensdag 20 september
op het veld aan de M. Bossestraat. Op zaterdag 23 september,
tijdens de burendag, zullen we in de wijk de straatfeesten bezoeken.
Tussendoor zijn we in die week regelmatig op straat in het Oostrik.
Heeft u dus een idee voor uw buurt of straat, laat het ons dan weten.
Vul de ideeënkaart in of mail naar vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl.
Vriendelijke groeten, mede namens het sociaal
team Colmschate Noord / Vijfhoek,
Joris Hendriks, wijkmanager

Spijkvoorderhout
Tussen de Oerdijk en de Van der Marcklaan
zijn al verscheidene particuliere woningen
gebouwd. In februari is opnieuw een aantal
kavels in dit wijkdeel in de verkoop gebracht.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe
kavels? Abonneer u dan op de digitale
nieuwsbrief via www.devijfdehoek.nl. Of
vraag informatie bij de gemeentemakelaars,
14 0570 of makelaardij@deventer.nl
Recente ontwikkeling
In De Vijfde Hoek liggen ook nog verscheidene
onbebouwde plekken tussen de al bestaande
woningbouw. De oorzaak is dat een van de
grondeigenaren in De Vijfde Hoek failliet is
gegaan. De gemeente is op dit moment druk
in gesprek met de curator om te kijken hoe
de woningbouwontwikkeling door kan gaan.
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LEM-Vijfhoek,
meer dan eten alleen

Het pleintje aan de Kannenburg (300 nummers) is door de buurt prachtig opgeknapt.

Kannenburgplein
prachtig geworden
Aan het pleintje bij de Kannenburg (300
nummers) is de afgelopen maanden door
de buurt nog heel hard gewerkt. Ze hebben
er met heel veel energie een prachtig
pleintje van gemaakt waar ze als buurt
graag en vaak met elkaar zitten. Ook de
avond in juni toen het wijkteam langskwam,
op hun fietstocht langs initiatieven in de

wijk, zaten vele omwonenden gezellig aan
de picknicktafel of hadden ze hun eigen
tuinstoelen aangeschoven om met elkaar
koffie te drinken. Rondom de bomen op het
plein hebben ze mooie muurtjes gemaakt
met om de bomen een fris bloementuintje.
Op deze manier is het een heerlijk
plein om aan te wonen.

Kindermoestuintjes Doornenburg
Aan de Doornenburg in Colmschate Noord hebben een aantal kinderen onder enthousiaste
leiding van bewoonster Wil Lugtenberg hun eigen kindermoestuintjes gemaakt.
Wil Lugtenberg is het initiatief begonnen nadat ze al enkele kinderen kende die een
moestuintje wel leuk zouden vinden. Een ronde door de buurt zorgde ervoor dat er heel snel
al 8 kinderen waren die aan de slag wilden. Ze regelde de bakken, vroeg toestemming en ging
aan de slag. Nu lopen de kinderen met ieder een soort “werkboek” in de hand en zijn ze heel
serieus bezig met het verbouwen van groenten in hun vierkante meter bakken. Per 2 kinderen
hebben ze 1 bak. Wil heeft door haar ronde langs de deuren ook allerlei nieuwe mensen leren
kennen die ook mee wilden helpen of een oogje in het zeil houden. Doordat de kinderen
met de tuintjes aan de slag waren zijn enkele ouders begonnen om de rest van het pleintje
schoon en onkruidvrij te maken. Zo werkt een mooi idee heel aanstekelijk voor iedereen.

Eerder berichtten we in deze krant al over
het mooie eet initiatief in de Vijfhoek,
“Lets Eat and Meet”, kortweg LEM. Dit
mooie initiatief ging eind 2016 van start.
De initiatiefnemers Jacques en Marie-Ange
Nduwimana, hebben het project opgezet
met Wilco Sijpersma om contacten te
leggen met andere wijkbewoners. Elke
laatste zaterdag van de maand koken
steeds andere mensen (met verschillende
achtergronden). Dit alles om kennis uit te
Ria Lubbe als vrijwilligster van LEM achter de bar wisselen en elkaar beter te leren kennen.
Dat het meer is dan eten alleen hebben
in verbindingscentrum de Vijfhoek
vrijwilligster van LEM Ria Lubbe en Shakila
Nasir bewezen. Ria ging aan het LEM-project meedoen met het idee “kijken of het iets
voor mij is”. Al snel leerde zij de alleenstaande Shakila, afkomstig uit Afghanistan, met haar
2 kinderen kennen. Dit is uitgegroeid tot een vriendschap waarbij Ria haar kan helpen bij
allerlei Nederlandse regelzaken en Shakila actief vrijwilliger in het LEM project is. Voor
zowel Shakila als Ria heeft het eetproject zo een hele mooie nieuwe wending gekregen.

5Hoekloop
wederom
groot succes
In juni hebben ruim 700 mensen (oud en
jong) meegedaan aan de 4e editie van de
5Hoekloop. Op deze warme dag werd er
gelopen in 3 groepen. De eerste groep waren
de kinderen in de Kidsrun die 1 kilometer
aflegden. Het enthousiasme was enorm en
fantastisch om te zien. Het advies van de
omroeper om na de start vooral rustig te
beginnen werd door de meesten in de wind
geslagen. Gelijk voluit ertegenaan. De andere

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. 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.

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

Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen,
693219

Kinderwerker (Vijfhoek)
Lianne Kersbergen
06 52866788
l.kersbergen@rastergroep.nl

Kinderwerker
(Colmschate Noord)
Margerita Pluimers
06 24552538
m.pluimers@rastergroep.nl

Sociaal team Colmschate
Noord/Vijfhoek
14 0570
vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl

Jong en oud werkte zich in het zweet bij de 5Hoekloop

twee groepen waren de 5 en 10 kilometer
lopers. Deze legden beiden een mooie
route af door de Vijfhoek, waar ze werden
aangemoedigd door vele toeschouwers.
De start en de finish waren bij de Ulebelt.
Groot compliment aan de organisatie
en de vele vrijwilligers die dit prachtige
Vijfhoekevenement weer mogelijk maakten.

Vóór, dóór
en mét
bewoners

Wijkagenten
(Vijfhoek)
Mirjam Lentelink
en Lucie Havinga
0900 8844

Jongerencoach
(Colmschate Noord)
Bertine Doorn,
06-31155858
b.doorn@rastergroep.nl

Wijkagent
(Colmschate Noord)
Marleen van der Lugt
0900 8844

Jongerenwerker
Pascal Bunskoeke
06 25522249,
pascal.bunskoeke@yfc.nl

Toezichthouder
Mehmet Celep
14 0570
m.celep@deventer.nl

Postzegel plakken
niet nodig

Campagneweek WijDeventer van 17 tm 23 september

WijDeventer
Antwoordnummer 225
7400 VB Deventer

Waar kunt u het Sociaal Team en de wijkmanager ontmoeten?

Wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek op bezoek bij kindermoestuintjes Doornenburg

zondag 17 september op het oogstfeest van de Ulebelt
dinsdag 19 september bij het hondenspeelveld in het Gooikerspark
woensdag 20 september op het veld aan de M. Bossestraat
zaterdag 23 september bij verschillende burendagfeesten
tussendoor op verschillende momenten in het Oostrik

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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