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In oktober gaven buurtbewoners in Blauwenoord een bloemetje aan bewoners die het in hun ogen echt verdiend hebben.

Koperwiekgroen opgeknapt
Uit de leefbaarheidsscan in Groot Douwel blijkt dat een aantal buurtbewoners
aan de Koperwiek vindt dat het groen achter de huizen wel een opknapbeurt
kan gebruiken. Dat resulteert in een fikse snoeiactie in november, in samenwerking met Het Groenbedrijf.
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Gezellig samen eten!
Omdat u niet alleen wilt eten. Omdat u van koken houdt. Omdat het leuk is om andere
mensen te ontmoeten. Omdat het gewoon gezellig is om samen te eten. En er zijn vast
nog meer redenen te bedenken om aan te schuiven bij een van de eetinitiatieven in de
wijk. In Colmschate Noord en De Vijfhoek valt nog het een en ander te kiezen ook!
• Donderdagdiner in de Titus Brandsmaparochie,
op donderdag om de week van 17.45 tot 19.30 uur.
Kosten: € 4 p.p. Aanmelden: donderdagdiner@gmail.com.
• Thuis aan tafel in jongerencentrum The Mall, elke laatste zaterdag van de maand om
17.30 uur. Mee-eten is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden via tel: 0570 65 28 28 of www.eetcafethemall.nl.
• 5Hoeksmenu in Wijkcentrum5hoek, elke 3e vrijdag van de maand. In de winter
tussen de middag en in de zomermaanden ’s avonds. Kosten € 6,50 p.p.
• Aanmelden via tel. 06 44 78 32 28 of aan de bar van het wijkcentrum.

Het is buurtbewoonster Nies Kamperman die de
aanzet geeft tot de actie en het papierwerk regelt
bij WijDeventer. Joke Dokter is een van buren
die actief meehelpt. ‘De struiken zagen er niet
meer uit’, vertelt ze. ‘Er was jaren niet gesnoeid,
waardoor ze aan de onderkant kaal waren en aan
de bovenkant te zwaar. Bovendien zaten er kale
plekken in.’

maar even het stuk bij de koopwoningen gedaan.
Dat zou op een zaterdag gebeuren, omdat veel
bewoners daar geen vrij konden krijgen op
vrijdag. Het was heel fijn dat Het Groenbedrijf
erbij was, zij hebben ook al het snoeiafval
opgehaald. Het is nu wel wat kaal. We hebben er
wat struiken bij geplant en verheugen ons op het
voorjaar als het allemaal gaat bloeien!’

Hulp van Het Groenbedrijf

Goed contact

Er wordt contact gezocht met Het Groenbedrijf,
daar zit immers de kennis en expertise als het
gaat om groen in de wijken. Joke: ‘Vervolgens
hebben we drie vrijdagen gepland om de klus
te klaren. Die bleken we helemaal niet nodig te
hebben, op de tweede vrijdag hebben we ook

Het was een gezellige klus om te doen. Maar op
de vraag of het de saamhorigheid in de buurt
heeft vergroot is het stellige antwoord van Joke:
‘Nee hoor. Dat was niet nodig. we wonen hier al
lang en hebben een prima contact met de buren
onderling!’

Groot Douwel: leefbare wijk
In de wijk Groot Douwel slaan bewoners, gemeenten en instanties de handen
ineen om samen de wijk nog fijner, schoner en veiliger te maken. Geld van de
provincie Overijssel en het budget voor het meerjarig groot onderhoud in de
wijk worden daarbij ingezet.
Jan Jaap van de Woude, projectleider fysieke
projecten openbare ruimte: ‘In 2013 is er
een leefbaarheidsscan uitgevoerd in de wijk.
Groot Douwel is aan de beurt voor groot
onderhoud en met deze leefbaarheidsscan
wilden we met de bewoners kijken wat
er speelt in hun buurt. Zo kun je samen
bepalen hoe je het beschikbare geld zo goed
mogelijk kunt inzetten.’ Uit de scan blijkt
dat bewoners vinden dat er op het gebied
van verkeer, groenonderhoud, zwerfvuil,
verlichting en het opknappen van het park
wel het een en ander mag gebeuren. Op
sociaal gebied zijn er ook een aantal wensen.
Bovendien blijken bewoners zelf bereid om
de handen uit de mouwen te steken om hun
wijk leefbaarder te maken.

Fysieke componenten
‘De fysieke componenten komen dan
bij mijn afdeling terecht, de sociale bij
WijDeventer’, legt Jan Jaap uit. ‘Via een
aantal bijeenkomsten zijn we het gesprek
met bewoners aangegaan. Wat verwachten
zij van de gemeente, wat willen en kunnen
ze zelf doen? Toen bleek bijvoorbeeld dat
bewoners heel veel weten van het groen
in de wijk. Samen met Het Groenbedrijf
kunnen ze daar heel goed mee aan de slag.

veranderingen in de wijk stap voor stap
volgen. Jan Jaap: ‘Bij de gemeente willen
we ook heel graag weten wat de bewoners
er van vinden als het klaar is. Ik roep
bewoners dan ook op om te reageren via de
website!’

Voor het opruimen van zwerfafval is de
Deventer Schoon Familie een prima partner.
Maar het verbeteren van de fietsroute naar
het Stormink is een ander verhaal. Dat
moet door professionals worden gedaan.
Met subsidiegelden van de provincie wordt
die route dit voorjaar aangepakt, maar de
plannen zijn wél gemaakt in overleg met
bewoners.

Wijkcentrum nog op zoek naar vrijwilligers

Wijkcentrum5hoek: nu al bijna niet
meer weg te denken uit de wijk!
Gezellige middagen voor senioren, kinderdisco, samen eten, yoga, schilderen,
huiswerkbegeleiding, en vergaderen. Het is slechts een greep uit de activiteiten die
georganiseerd worden in Wijkcentrum5hoek. Het is amper een half jaar open, maar
de constatering mag zijn: het wijkcentrum is nu al bijna niet meer weg te denken uit
de wijk en voorziet duidelijk in een behoefte in de Vijfhoek en Colmschate Noord.

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

Inspraak
Niet op alle gebieden hebben bewoners
evenveel inspraak. ‘Als een straat opnieuw
geasfalteerd moet worden, is daar weinig
over te zeggen’, constateert Jan Jaap.
‘Asfalt is asfalt. Maar samen kijken naar
de inrichting van speelplekken kan wel.
Daar hebben we de kinderen in de wijk ook
bij betrokken. En het park, daar kunnen
bewoners ook veel in betekenen. Natuurlijk
zijn er voorwaarden, maar binnen die
voorwaarden kunnen mensen meedenken.’

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.

Op een zaterdagochtend samen met bewoners werken aan het ontwerp voor het park

Website
Er is al een aantal zaken in gang gezet en de
komende jaren gaat er nog veel gebeuren.
‘Er is veel draagvlak’, aldus Jan Jaap. ‘Ik
heb er vertrouwen in. Er zijn veel bewoners
bij betrokken, op de drukste avond waren

Nieuwe wijkmanager voor
Colmschate Noord en Vijfhoek
Sinds 1 januari is de indeling van de wijken in Deventer een klein beetje
aangepast. Dat, en het vertrek van (tijdelijk) wijkmanager Johannes Vermeulen
heeft geleid tot een paar veranderingen in de bezetting van het team van
wijkmanagers. Robert Saris is de nieuwe wijkmanager van Colmschate Zuid en
Esther Lagendijk is (opnieuw) wijkmanager van Colmschate Noord en De Vijfhoek.
Zij stelt zich graag even aan u voor.

Colmschate Noord en De Vijfhoek zijn haar
niet onbekend; ze was er immers al eens drie
jaar wijkmanager. De afgelopen vier jaar heeft
ze met veel plezier gewerkt in Colmschate
Zuid, maar ze vindt het ook leuk om weer in
Noord en de Vijfhoek aan de slag te gaan.
‘De reden is een heel praktische’, legt Esther
uit. ‘Robert Saris is wijkmanager geworden.
Colmschate Zuid is wat kleiner en daarom
logischer om in te beginnen. Ik heb hem met
veel plezier ingewerkt!’ Ze kan zich nog veel
van Noord en De Vijfhoek herinneren, maar
er is natuurlijk ook heel wat veranderd. ‘Er
zijn veel nieuwe initiatieven, nieuwe mensen
die betrokken zijn bij hun buurt. Wat dat
betreft begin ik echt helemaal opnieuw. Ik
word overal positief ontvangen en vind het
leuk om lopende initiatieven verder te begeleiden. Ik zie ook dat er nieuwe initiatieven
van bewoners zijn voor in de openbare
ruimte, met Het Groenbedrijf en de Deventer
Schoon Familie. Het nieuwe wijkcentrum in
De Vijfhoek, daar ben ik wel van onder de
indruk. Ik ga daar vanaf nu ook regelmatig
op mijn laptop zitten werken, met bezoekers
van het wijkcentrum in gesprek en vanuit
daar naar afspraken met bewoners in de wijk.’

er zeker tachtig aanwezig. Al die bijdragen
hebben voldoende opgeleverd om mooie
dingen te doen in de wijk.’ Via de website
(www.deventer.nl/grootdouwel) en
nieuwsbrieven worden bewoners op
de hoogte gehouden, zo kunnen zij de

Variatie
De gevarieerdheid in haar werk maakt haar
baan zo leuk. Esther: ‘Het ene moment zit
je aan de keukentafel bij een bewoner, het
volgende moment bij de wethouder. Soms
ben je voorzitter, soms opereer je heel erg
op de achtergrond. Ik werk met bewoners,
maar ook met organisaties. Het verbinden
van mensen en partijen geeft me veel
voldoening. Ik vind het leuk om de spin in
het web te zijn van Colmschate Noord en de
Vijfhoek!’

Jongerenwerk The Mall bereikt
veel jongeren
Op de grens van Blauwenoord, Groot Douwel en Het Oostrik ligt The Mall, al
jaren lang het jongerencentrum van de wijk. Pascal Bunskoeke heeft er jaren
gewerkt als vrijwilliger en werkt er sinds een jaar als betaalde jongerenwerker.
Activiteiten voorbereiden, uitvoerende
taken doen, gesprekken voeren met
jongeren, het is een greep uit de
werkzaamheden van Pascal. ‘Op elke
doordeweekse dag zijn er activiteiten’,
legt hij uit. ’s Avonds voor de jongeren
vanaf een jaar of 14. Er is een speciale
sportavond, maar ook een inloopavond.
Een avond waarop jongeren gewoon lekker
kunnen binnenkomen voor een praatje.
Soms omdat ze even wat hulp nodig hebben
en proberen wij ze daarbij te ondersteunen.
Sommige jongeren komen hier al jaren, dat
is leuk om te zien.’
Voor de jongere kinderen zijn er
inloopmiddagen. Ze kunnen een spelletje
doen, maar ook huiswerk maken of even
een gesprek hebben met Pascal of een
collega. ‘Met die kinderen bouwen we een
vertrouwensband op, juist door het doen
van activiteiten. Dan kennen ze ons en
komen ook nog als ze wat ouder zijn. De
drempel is dan niet hoog. Voor meiden

hebben we speciale avonden, die hebben
soms net een beetje meer aandacht nodig!’

De MOP
Regelmatig trekt Pascal er ook op uit, om
de jongeren op te zoeken. Dat doet hij
met de MOP (Mobiele OntmoetingsPlek).
‘Lekker naar de Vijfhoek, naar de jongeren
toe. Spelletjes doen en voetballen. Zo leer
ik veel jongeren kennen.’

Fijn team
The Mall werkt vanuit Christelijk
oogpunt, het is een onderdeel van Youth
for Christ. ‘Maar iedereen is hier welkom’,
benadrukt Pascal. ‘We lopen bepaald niet
met de Bijbel in de hand. Ik denk dat de
meeste jongeren het helemaal niet weten.
En ja, er komen ook moslims. We hebben
gewoon een heel fijn team om mee te
werken met veel kwaliteiten. Ik voel me er
heel erg thuis.’
Pascal is te bereiken via 06 25522249

In de afgelopen jaren was er geen plek waar
bewoners of kleinschalige groepen bij elkaar
kunnen komen in De Vijfhoek, terwijl dat toch
een van de grootste woonwijken van Deventer
is. Een plek om te vergaderen, cursussen te
geven of te volgen of gewoon gezellig bij
elkaar te komen wordt node gemist in de
wijk. Een locatie is er wel! Want een gebouw
dat ooit, toen de wijk net bewoond werd, heel
even als activiteitencentrum is gebruikt, komt
met de verhuizing van de gebruikers naar een
andere locatie vrij. Een groep bewoners, onder
leiding van initiatiefnemer en wijkbewoner
Pieter Brink, ziet de kans schoon. Ze richten
een stichting op, vragen subsidie aan, krijgen
die van WijDeventer en beginnen nog voor de
zomer van 2014 aan een grondige verbouwing
van het pand.
Het resultaat mag er zijn: alle beschikbare
ruimten zijn praktisch en mooi ingericht en de
ontmoetingsruimte heeft met een bar en mooie
tafels en stoelen een complete metamorfose
ondergaan. Twee beheerders (en als het goed is
komt er binnenkort een derde) houden samen
met een flinke andere groep vrijwilligers - het
centrum draaiende. Het centrum is geopend op
maandag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur en van
19 tot 22 uur, én op woensdagmorgen.

Steeds drukker
Hoofdbeheerder is Ad Hunnekink. Sinds een
aantal maanden is deze bevlogen vrijwilliger
actief in het centrum en daar is hij flink druk
mee. ‘Het wordt steeds drukker’, constateert
Ad tevreden. ‘Steeds meer groepen weten
ons te vinden voor vergaderingen en er is
inmiddels ook een vaste groep gebruikers.’
Raster, de J.P. van den Bentstichting, een
dartclub voor mensen met een beperking, een
wiskundespreekuur, het Vijfhoeksmenu, het
is maar een greep uit de vele initiatieven die
hun plekje gevonden hebben in het nieuwe
wijkcentrum. Er zijn zalen voor kleine groepen,
maar een groep van 45 personen huisvesten is
ook geen enkel probleem.
‘Gewoon voor een kopje koffie binnenlopen of
zomaar even langs komen om een praatje te
maken mag ook’, aldus Ad.

Vrijwilligers
Wijkcentrum5hoek draait op bewoners uit de
wijk. Dat is ook vanaf het begin de bedoeling

geweest. Er is een stichtingsbestuur, maar
dat is er nadrukkelijk niet om activiteiten te
organiseren, dat is echt aan de bewoners en
organisaties zelf. Het centrum wordt gedragen
door de bewoners. ‘We kunnen nog wel een
aantal vrijwilligers gebruiken’, concludeert Ad.
‘Zij draaien bardiensten, bereiden vergaderingen
voor, doen het onderhoud van het centrum,
zijn gastheer of –vrouw. We hebben een leuke,
gezellige groep bij elkaar. Maar de groep
is eigenlijk nog te klein. Dus als er mensen
zijn die nog op zoek zijn naar een leuke
vrijwilligersbaan, kom dan vooral even bij ons
langs. De koffie staat klaar!’

Cambio
Buurtbeheerbedrijf Cambio heeft inmiddels
ook zijn intrek genomen aan het
Andriessenplein. Het is vanaf februari de
uitvalsbasis voor de wijkploeg die in de wijk
zorgt voor het opruimen van zwerfafval.
Bewoners die zelf iets willen doen aan de
leefbaarheid in hun straat of buurt kunnen
zich melden: De Deventer Schoon Familie
(onderdeel van Cambio) wil graag een
bijdrage leveren aan een opruimactie.

Ladies & Gentlemen Event op 7 maart
Inmiddels is er ook al een aantal evenementen
georganiseerd. ‘De herfstfair en de kerstmarkt
hebben veel bezoekers getrokken’, vertelt Ad.
‘Die gaan we in 2015 zeker herhalen.’
Zaterdag 7 maart hebben (kleine)
ondernemers uit de Vijfhoek zich voorgesteld
aan het publiek. Medeorganisator Astrid
Brink: ‘Het was iets minder druk bezocht
dan de herfstfair, maar het was heel gezellig.
Veel bezoekers gaven aan dat ze eigenlijk
geen idee hadden dat er zo’n diversiteit aan
ondernemers in de Vijfhoek is. Het evenement
is beslist voor herhaling vatbaar!’

Meer weten?
Vrijwilliger worden, een ruimte huren of
op zoek naar ruimte om een leuke cursus te
geven? Neem een kijkje op de website: www.
wijkcentrum5hoek.nl, de Facebookpagina:
www.facebook.com/wijkcentrum5hoek, bel
naar 0570 67 91 83 of - en dat is eigenlijk de
leukste optie - loop er gewoon eens binnen en
drink een heerlijke kop koffie!

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

Jan-Willem Kroes kijkt met plezier
terug op wijkteamtijd
Jan-Willem Kroes maakt sinds 2008 deel uit van het Wijkteam van Colmschate
Noord/Vijfhoek. Dat betekent dat het zo langzamerhand tijd wordt om plaats
te maken voor nieuwe wijkteamleden. De regel is immers dat een wijkteamlid
maximaal zes jaar deel uitmaakt van het team. Tijd om terug te kijken op het
wijkteamlid zijn.
Hij heeft het naar zijn zin in het wijkteam en
ook echt het gevoel dat je daar een bijdrage
kunt leveren aan de leefbaarheid in je wijk. ‘Je
bent toch een beetje de intermediair in de buurt
en bevordert communicatie tussen bewoners. Je
weet van allerlei activiteiten en problemen. Dat
hoor je in het wijkteam, maar ook op school en
de sportverenigingen. Het mooie is dat je dan
veel aan elkaar kunt knopen en meenemen naar
de vergadering van het wijkteam.’ Bijkomend
voordeel vindt hij dat je kennismaakt met de
wethouder en raadsleden. ‘Ik waardeer het zeer
dat ze vaak aanwezig zijn bij vergaderingen; ze
hebben immers een heel drukke agenda.’

Hoogtepunten
Terugkijkend op de jaren in het wijkteam
weet hij wel een aantal hoogtepunten te
noemen. Wijkcentrum 5hoek is de eerste.
‘Er was helemaal niks waar mensen heen
konden. Ik heb met grote bewondering
gekeken naar initiatiefnemer Pieter Brink en
zijn bestuursleden; ze zijn er zó druk mee

geweest, maar het wijkcentrum staat er toch
maar mooi!’ Maar hij heeft ook genoten van
andere initiatieven. ‘De beeldentuin in de
Pier Panderhof, de moestuin bij de Scheg, de
inrichting van verschillende pleintjes, maar
bijvoorbeeld ook de veilige fietsoversteek
op de Oerdijk. Dat hoort eigenlijk niet thuis
bij Wijkaanpak, maar we hebben het wel
opgepakt. Het is goed om te zien dat je af en
toe buiten het officieel gebaande pad ook iets
kunt bereiken.’

Minpunten
En ja, natuurlijk zijn er ook minpunten. ‘In
die zes jaar heb ik veel wisselingen gezien in
de wijkmanagers. Dat maakt het lastig om
een goede band op te bouwen. Ik snap dat
het niet anders kan, maar het is wel jammer.
Buitengewoon teleurgesteld ben ik in de
participatie van andere belangengroepen in de
wijk. Neem de woningcorporaties. Die laten
hun neus zien als er wordt geklaagd, maar
komen nooit op eigen initiatief.’

Afscheid
Hij kan zich prima vinden in de regel dat een
wijkteamlid niet langer blijft zitten dan zes jaar.
‘Iedereen doet het op zijn eigen manier, het is
goed om op een gegeven moment te stoppen.
Dan komt er ook ruimte voor nieuwe mensen,
met nieuwe ideeën.’ Dan wil hij nog wel een
ding kwijt: ‘Ik roep bewoners op: word lid van
het wijkteam! Het kost niet veel tijd, af en
toe moet je wat lezen of je met een activiteit
bemoeien. Maar je bent echt onderdeel van de
wijk. Dus… ga eens kijken!’

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

Sociale teams:
maatwerk voor bewoners

Het Sociaal Team
Colmschate Noord en Vijfhoek

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: Mirjam Jannink, Daphne Stroobants, Carola Stam, Marc Kamp en
Marieke Rolf

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: vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl.

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

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.
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Wijkwethouder

651561, 06 13948550, m.kamp@rastergroep.nl

Liesbeth Grijsen, 693219

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

Jongerenwerker Gerbrand Schutte
06 26543178, g.schutte@rastergroep.nl

Kinderwerker Margerita Pluimers,
06 24552538, m.pluimers@rastergroep.nl

Senior toezichthouder Ernst van Zuiden,
14 0570, ewo.van.zuiden@deventer.nl

WijDeventer
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer
Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 2.785

Wijkagenten
Natuurlijk zijn in Colmschate Noord 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.
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