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Een aantal moeders uit het Landsherenkwartier wilde graag een natuurspeelplek voor kleine kinderen uit de buurt. Zij hebben
hun idee gepresenteerd aan het wijkteam. Daar werd het enthousiast ontvangen en het wijkteam heeft subsidie toegekend. Begin
april zijn de bewoners aan de slag gegaan.

Floortje5: buurtcafé en talentenwinkel
Je kan er leuke en lekkere spullen kopen die door buurtbewoners zijn gemaakt,
Ook worden er (kinder)activiteiten georganiseerd en heeft de Taalsalon er haar
plekje gevonden. En natuurlijk kan je gewoon gezellig binnenwippen voor een
kop koffie bij Floortje5.
Opbouwwerker Mieke de Lange: ‘Floortje5 zit
in de bibliotheek. Het was een café van Parolo,
maar die ging er weg. Dat is heel jammer,
want het was een leuke buurtvoorziening en
bovendien zorgde Parolo er ook voor dat de
bibliotheek ’s morgens open werd gedaan. We
wilden het heel graag behouden voor de buurt
en samen met mijn collega Marieke heb ik toen
een plan geschreven om er een buurtinitiatief
van te maken.’ Marieke en Mieke gaan met de
Bibliotheek en Woonbedrijf Ieder1 om tafel en
ook zij zijn enthousiast en begin januari opent
Floortje5 haar deuren.

‘Het is een buurtcafé en talentenwinkel voor en
door bewoners in Keizerslanden’, vertelt Mieke
enthousiast. ‘Het is zo’n mooie plek en het sluit
zo mooi aan op de activiteiten die er ook al zijn
in de bibliotheek. Er is altijd wat te doen in de
bieb. Zo’n dynamische plek moet je versterken.’

Van alles te doen
Er is van alles te doen in Floortje5. Er zijn
vrijwilligers actief, maar ook jongeren met
een Wajong-uitkering en leerlingen die
er hun maatschappelijk stage doen. Een
aantal talentvolle wijkbewoners verkopen

Er worden ook creatieve workshops georganiseerd in Floortje5

zelfgemaakte spullen: mooie gebreide en
gehaakte artikelen, 3d-kaarten, beschilderd
porselein, maar ook zelfgemaakte bonbons. Ook
zijn er veel mensen aan het bakken en koken.
‘Bewoners waren eerst wat voorzichtig’,
lacht Mieke. Maar gaandeweg worden ze
enthousiaster. Ze zien dat er van alles kan en
mag. In overleg natuurlijk, en je moet alles
netjes achterlaten!’

Nieuwe huurder

Vrijwilligers aan het bakken in Floortje5

Floortje5 mag, met ondersteuning van de
bibliotheek en Ieder1 een aantal maanden
draaien. Maar dan moet er toch wel een huurder
komen met zoveel ondernemingsgeest dat hij
Floortje5 rendabel kan maken. Én die bereid is
’s morgens de bibliotheek te openen en daarvoor
wat service te verlenen. Mieke: ‘Het is een
mooie gemeenschappelijke voorziening en het
zou geweldig zijn als het open kan blijven. We
zien vrijwilligers groeien en bloeien, ze kunnen

veel meer dan ze zelf vaak denken. Er ontstaan
mooie verbindingen in de buurt. Floortje5
verdient het om open te kunnen blijven!’

Startbudget WijDeventer
Wil je iets leuks doen in
Floortje5? Daar kan je geld voor
‘lenen’ van WijDeventer. Met
de opbrengsten van jouw plan
betaal je de lening terug, dan
kan een volgende bewoners
het weer lenen. Van de extra
opbrengsten kan dan iets worden
gedaan voor de buurt. Zo levert
het geld steeds opnieuw iets op.

Hondenspeelveld krijgt vorm

Fleurige Koning Wenzelstraat

Lekker spelen met je hond. Of een beetje met hem (of haar) trainen. Andere
honden(bezitters) ontmoeten. Kortom: een leuke plek om met je hond naar toe
te gaan. Dat wordt het hondenspeelveld in Keizerslanden, gelegen tussen Van
Hetenstraat en Meiboomstraat.

Sinds een paar maanden ziet de Koning Wenzelstraat er heel anders uit.
Er staan bankjes bij de bomen en in bloembakken staan fleurige plantjes.
Buurtbewoners hebben samen de handen uit de mouwen gestoken en het
resultaat mag er zijn!

Buurtbewoonster Joke Kool heeft haar leven
lang honden gehad, soms zelfs twee tegelijk.
Altijd Cockerspaniels. Op dit moment is dat
Cockerspaniel Spencer. Ze is graag en veel
met hem buiten.‘Ik volg een cursus met hem,
maar vind het zo leuk om ook in mijn eigen
buurt iets meer te kunnen doen dan alleen
maar met hem lopen. Daarom heb ik het
plan om een hondenspeelveld in te richten
ingediend bij WijDeventer’, vertelt Joke.
Andere hondenbezitters zijn enthousiast,
maar als het erop aan komt zijn mensen niet
altijd bereid om ook daadwerkelijk de handen
uit de mouwen te steken. ‘Dat is wel lastig’,
vindt Joke.

Mooie start
Inmiddels is er toch een mooie start gemaakt.
Het gras op het terrein is kort gemaaid en
Het Groenbedrijf heeft materialen gebracht.
Begin maart is een groepje bewoners
begonnen met het plaatsen van een omheining
van struiken en van de eerste speeltoestellen
voor de honden. Daarbij hebben ook mensen
van Het Groenbedrijf geholpen. Joke: ‘We
hergebruiken zoveel mogelijk materialen, dat
vind ik een leuke uitdaging. Er komt een klein
parcours, waar je lekker kan spelen met de
hond. Als er veel mensen enthousiast worden,
willen we het graag verder uitbouwen en
ontwikkelen.’

heel nieuwsgierig.’ De plantenbakken worden
gevuld met winterharde planten en bollen.
Het geeft de straat meteen een heel ander
aanzien. Maar dat is niet het enige positieve
resultaat. ‘Het is zó goed voor het contact met
de buren. In plaats van alleen “Hallo” maken
we nu regelmatig een praatje. We kennen
elkaar veel beter.’

Wachten op de zomer

Joke kool (midden) met twee andere vrijwilligers op het hondenspeelveld
Zo was het

Wijkteamleden:
actief bezig in Keizerslanden

mogen wel. Piet: ‘Het moet er in elk geval
een stuk uitnodigender uit gaan zien. Ik ga
ervan uit dat ook de gemeente een bijdrage
levert. Die heeft er tenslotte ook belang bij!’

Bewoonster van de Koning Wenzelstraat
Jadwiga Bosman ziet in 2014 de hanging
baskets bij de Vianneykerk en vraagt zich
af of die in haar buurt ook kunnen komen.
Ze wordt doorverwezen naar WijDeventer
en dient – samen met een aantal buren – een
plan in. ‘WijDeventer betaalt de materialen
en wij moesten het werk doen’, vertelt
Jadwiga enthousiast. ‘We hebben uitgebreid
op internet gezocht naar de mooiste en de
goedkoopste materialen. Dat was op zich al
heel gezellig om te doen! We hebben hout,
banken en planten besteld en konden aan de
slag.’

Masohi

Contact met de buren

Naast lid van het wijkteam is Jolien ook
sinds kort bestuurslid van Stichting Masohi,
een van oorsprong Molukse stichting in het
Oranjekwartier. Het gebouw van Masohi is
grondig verbouwd. Compleet nieuw sanitair
en nieuwe keuken, maken dat het weer jaren
mee kan. ‘Ik ben er al heel lang vrijwilliger
en zit dus nu ook in het bestuur’, legt Jolien
uit. ‘We zijn heel blij met de verbouwing. En
ja, Masohi is van oorsprong Moluks, maar
we staan helemaal achter de multiculturele
samenleving. Het is wel de 21e eeuw.
Iedereen is dus echt van harte welkom. We
willen meer open, echt het buurthuis van het
Oranjekwartier worden!’

De mannen timmeren en schilderen. Ze
maken plantenbakken en plaatsen banken
bij de bomen. ‘We kregen veel reacties,
vooral toen we aan het werk waren’, lacht
Jadwiga. ‘Mensen vinden het leuk en zijn

Ze zijn allebei actief in de wijk op verschillende plekken en onderwerpen.
Een reden voor wijkmanager Aike Neuteboom om ze te vragen lid te
worden van het wijkteam. Vanaf eind 2014 maken ze deel uit van Wijkteam
Keizerslanden.

De wijkteamkids zijn op 11 maart uitgeroepen tot beste bruidstaartenmaker van
Deventer (foto: KunstaanZ)

Dromen, delen, doen!

Ideeëncafé in Keizerslanden:
geslaagde middag
Er zijn heel veel bevlogen, enthousiaste en actieve bewoners in Keizerslanden.
Dat blijkt weer eens tijdens het Ideeëncafé in het gezellige Floortje5 en in de
bibliotheek. Daar kan iedereen van elkaars ideeën, plannen en activiteiten
meegenieten.
Bewoners vertellen enthousiast over
de initiatieven waar ze mee bezig
zijn: zwerfafvalacties, de aanleg van
boomtuintjes, het aanbrengen van natuurlijke
speelaanleidingen op een schoolplein, het
organiseren van ontmoetingsactiviteiten. Ook
de Wijkteamkids zijn van de partij. Zij gaan
een kamp organiseren en vragen daarvoor
aan bewoners om praktische hulp bij de
organisatie.

Succesvolle initiatieven
Bewoners en taakgroepen die betrokken zijn
bij bestaande succesvolle initiatieven -zoals
de Zondagse Pot en de geveltuinen plus
boomspiegels in de Dapperstraat- hebben hun
ervaringen gedeeld met de aanwezigen.

Meedenken en samenwerken
Zo’n ideeëncafé is natuurlijk een bron van
inspiratie voor de aanwezigen. Dat blijkt wel
uit het feit dat een aantal bewoners met elkaar
in gesprek is gegaan over hoe zij kunnen
samenwerken. En natuurlijk heeft iedereen
meegedacht met de bewoners die nog met
hun initiatieven bezig zijn.

Jolien woont in het Oranjekwartier en wil
daar graag wat meer leven in de brouwerij
brengen. Ze zoekt contact met de gemeente
en vraagt subsidie aan om een aantal
evenementen te organiseren. Inmiddels staan
Levend Tafelvoetbal (18 april), Bubbelvoetbal
(23 mei) en een Zeskamp (27 juni) al op het
programma. Niet zo gek dat Aike haar vraagt
voor het wijkteam. ‘Ik vind het heel leuk!’,
geeft ze meteen toe. ‘Het is geweldig om te
zien hoe betrokken en actief mensen zijn.’
Wijkteamlid Piet Voogd vult aan: ‘Het is heel
interessant. Je hoort meer over je eigen wijk,
komt in contact met wijkcontactraadsleden
en de wethouder, waardoor je ook weet wat
de politiek wil én je kan je eigen stem laten
horen!’

Schoolplein Van Hetenstraat
Piet zet zich in om het schoolplein aan de Van
Hetenstraat leefbaarder te maken. Het plein
verkeert in vervallen staat, maar leent zich
uitstekend om een mooie speelplek te worden.
‘Op dit moment weten we niet precies wat er
kan en mag’, concludeert hij. ‘Er zijn nog wat
juridische haken en ogen. Als we daarover
meer weten, gaan we bewoners zoeken die
met ons mee willen denken en de handen uit
de mouwen willen steken.’ Speeltoestellen
komen er - volgens gemeentelijk beleid –
niet, maar natuurlijke speelaanleidingen

Splitsing
Beiden plaatsen wel een kanttekening bij de
splitsing. ‘Borgele/Platvoet houdt nu wel een
heel klein team over’, constateert Piet. ‘En ik
vind het toch wel jammer om de andere leden
niet meer te zien en te spreken,’ aldus Jolien.
Maar ze zijn het er ook over eens dat het
een goede zaak is en dat de twee wijken een
overzichtelijker werkgebied vormen.

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

Flatbewoners dragen zorg
voor elkaar
En zo is het nu!

Wijkteam Keizerslanden, Borgele en
Platvoet gesplitst
Sinds 1 januari is de indeling van de wijken in Deventer een klein beetje aangepast. Als
gevolg daarvan zijn Keizerslanden en Borgele/Platvoet gesplitst. Aike Neuteboom blijft
wijkmanager van Keizerslanden en Gerrit Nijland is wijkmanager geworden van Borgele
en Platvoet. Op maandag 16 maart was de laatste gezamenlijke vergadering bij Masohi.
Voorafgaand aan de vergadering hebben de wijkteamleden samen gegeten en de keuken
bekeken die met subsidie van WijDeventer is opgeknapt.

Inloopspreekuur
Voorafgaand aan iedere wijkteamvergadering is een inloopspreekuur gepland. Speelt er
iets in de wijk dat u met de wijkwethouder en/of wijkmanager van Keizerslanden 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, Keizerslanden,
wijkteam. Het inloopspreekuur is van 19.00 tot 19.30 uur op de locatie waar die avond
het wijkteam vergadert.

Je woont in een flat en bent van plan daar nog jaren te blijven wonen. Dat
betekent dat je er ook ouder wordt. Wat gebeurt er dan als je eens wat hulp
kunt gebruiken? Zijn er dan medebewoners die iets voor je willen doen? En
zo ja, hoe vind je die? In de Karel de Groteflat zijn ze daarop voorbereid.
‘Niemand vindt het fijn om hulp te moeten
vragen’, stelt Leo Geertsma, bewoner van de
Karel de Groteflat. ‘Maar het kan natuurlijk
zijn dat je het wel een keer nodig hebt.
Daarom leek het mij goed dat er in de flat
een soort netwerk zou komen van bewoners
die elkaar willen helpen.’ Hij polst bij
medebewoners of er belangstelling is en dat
blijkt het geval. Het netwerk wordt opgezet
en drie bewoners coördineren mogelijke
hulpvragen. Mogelijke hulpvragen, want
tot nog toe zijn er geen vragen geweest.
‘Het blijkt tot nu toe op elke etage eigenlijk
vanzelf te gaan’, lacht Leo. ‘En dat we nog
niet nodig zijn geweest. Dat is natuurlijk goed

nieuws. Maar mocht iemand bij ons uit de flat
wel hulp nodig hebben, dan kan hij (of zij) een
van de coördinatoren bellen en de hulpvraag
voorleggen. Zij zoeken er dan iemand bij.’

Praktische burenhulp
Nieuwe bewoners krijgen een welkomstbrief
waarin het netwerk staat vermeld. Op de
informatieborden die in de flat hangen zijn
de nummers van de coördinatoren te vinden.
Leo: ‘Het gaat om praktische burenhulp,
geen huishoudelijke hulp. Maar om gewone
dingen die mensen voor elkaar doen: een
boodschapje, even mee naar de dokter, dat
soort dingen.’

Bloembakken fleuren Prins Hendrikstraat op
In de Prins Hendrikstraat zijn ze er maar druk mee. Er zijn bloembakken
geplaatst en met enige regelmaat houden de bewoners schoonmaakacties in de
buurt. Buurtbewoner Hendrik Kambong legt uit waarom.

Een idee voor uw eigen buurt in
Keizerslanden?

‘Als je iets wilt in je wijk, moet je er ook
wat voor doen’, vindt Hendrik. ‘Klagen is
makkelijk, maar dat helpt niet! Daarom maken
we regelmatig de straat schoon, met hulp van
de Deventer Schoon Familie. Maar het is ook
fijn als de wijk er mooi uitziet en dus hebben
we net voor de winter mooie bloembakken
geplaatst en gevuld met wintervaste
planten. Dat doen we samen met een aantal
buurtbewoners.’

Heeft u zelf een idee voor de buurt en wilt u
ook zelf de handen uit de mouwen steken?
Neem dan contact op met wijkmanager Aike
Neuteboom. E-mail: a.neuteboom@deventer.nl

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

In mei organiseren de buren een soort
opening. Dan kunnen mensen ook informatie
krijgen. Jadwiga: ‘We hopen dat mensen het
in andere straten ook gaan doen. Want het is
echt de moeite waard! Je kan met weinig geld
iets heel moois maken in je straat. Nee, ik heb
geen seconde spijt dat ik er aan begonnen ben
en ik kan niet wachten op de zomer als alles
in bloei staat!’

Het schoolplein aan de Van Hetenstraat moet een stuk uitnodigender worden

Links: Bewoners aan de slag
Rechts: Het resultaat!

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

Sociale teams:
maatwerk voor bewoners

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
wel 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

V.l.n.r. Daan Wilson, Marijke Monnink, Jan-Willem Bekhuis,
Mieke de Lange, Wendy Lenstra, Andy Scholten, Hans Kollen, Aart de Graaf en
Joke Aarsen ( op de foto ontbreekt Inge Meijer).

Sociaal Team Keizerslanden
Het Sociaal Team is bereikbaar: tussen 9.00 en 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 keizerslanden@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.

Colofon
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Keizerslanden
Wijkagenten

Wijkmanager Aike Neuteboom, 693618,

Wijkwethouder

Kinderwerker Lonneke Giugie – Hanse,

06 12438500, a.neuteboom@deventer.nl

Jan Jaap Kolkman, 693209

06 31098427, l.hanse@rastergroep.nl

Opbouwwerker Mieke de Lange,
06 48604320, m.lange@rastergroep.nl

Jongerenwerker Deniz Kalay, 06 24863274,
d.kalay@rastergroep.nl

Senior toezichthouder Mehmet Celep,
14 0570, m.celep@deventer.nl

Opbouwwerker Marieke Peet,

Kinderwerker Loes Groot Lipman,

06 48074889, m.peet@rastergroep.nl

06 30888518, l.grootlipman@rastergroep.nl

Natuurlijk zijn in Keizerslanden 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.

keizerslanden

