Heeft u een goed idee voor uw straat of buurt en zoekt u wat ondersteuning?
Neem contact op met het sociaal team van uw wijk of met de wijkmanager

tel. 14 0570
www.wijdeventer.nl

Samenzijn wenst tolerantie en acceptatie.
Wij in de Oranjewijk
verenigen onze verschillen.
Een wijk ontwaakt
met een overwinning
op ieder voor zichzelf
waar de zon schijnt als het regent
en eenieder elkaar vriendelijk bejegent.

Inzameling en wegbrengen afval

tel. 0900 9552
www.circulus.nl

Johan Nijmeijer

De jongste en de oudste bewoners van de Prins
Bernhardstraat maken kennis met elkaar
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Geen spoed, wel politie: tel. 0900 8844

In 2017 gebeurt het, elk seizoen een thema:

ve
jde
.wi
www

ONTWAAKT

Tayma

Hallo, mag ik mij even voorstellen?		
Mijn naam is Tayma. Ik ben 11 jaar oud en ik woon in Deventer.
Ik zit op Kindcentrum het Palet in groep 6 bij juf Fianne en juf
Jorieke.Ik heb het erg naar mijn zin op school.
Mijn hobby’s zijn: zwemmen, turnen en badminton.
Ik wist niet van tevoren dat ik de posteractie zou winnen, maar ik
vind het erg leuk!
Op 14 juni wordt het bord onthuld, dat vind ik spannend! Nu maar
hopen dat de baasjes van de honden de poep opruimen, dat is mijn
doel!
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Weten waar je terecht kunt met je vraag is belangrijk en dat is niet altijd even duidelijk.
Hier volgt een overzicht van namen en contactgegevens die belangrijk zijn als we met z’n
allen willen zorgen voor een Schoon en Mooi Keizerslanden. Knip uit en hang hem aan de
keukendeur!

Maandelijks wordt er op zaterdagochtend schoongemaakt door een groepje bewoners in
de Prins Bernhardstraat. “Het moet toch bij iemand beginnen, mijn grootste ergernis is het
vuil op straat”. Maar daar blijft het niet bij. De initiatiefnemers hebben alle bewoners uit de
Bernhardstraat uitgenodigd om in “de tuin” koffie te komen drinken en met elkaar kennis te
maken. Mooier dan het gedicht, gemaakt door Johan Nijmeijer uit de Prins Bernhardstraat,
kan de samenkomst niet weergegeven worden.

Keizerslanden seizoent

Hondenpoepactie Tuindorp
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Handige nummers en adressen voor een wijk
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Tijdens de buitenspeeldag op 14 juni om 13.30 uur wordt het bord onthuld. Kinderen
en ouders klagen over de hondenpoep op het grasveld naast het Cruijffcourt
aan de Hagendoornstraat en op andere speelplekken in Tuindorp. Voormalig
buurtbewoonster Bo Matter heeft het initiatief genomen om samen met kindcentrum
Palet en het banjeren vanuit Raster, een posteractie tegen hondenpoep te
organiseren. In de laatste twee weken van juni kunnen bewoners uit Tuindorp iemand
aan de deur verwachten met het verzoek om de poster achter het raam te hangen,
zodat de kinderen fijn buiten in het gras kunnen spelen.

tel. 14 0570
www.deventer.nl/meldpunt

of download de meldpunt deventer app voor je smartphone.

Samen de buurt schoon houden? Word (gratis) lid van de
Deventer Schoon Familie. Deze familie ondersteunt bij uw actie
en zorgt voor afvoer van uw bijeen geraapte zwerfafval.

tel. 0570 622210
www.deventerschoonfamilie.nl

App Afvalvrij
Te downloaden op uw telefoon en u krijgt na het intypen van uw
adres zo te zien wanneer welke afvalcontainer geleegd wordt
en het oud papier en glas opgehaald wordt in uw straat. Op de
site www.circulus-berkel.nl/deventer vindt u alle informatie over
afvalinzameling.

Speelplekken

Beatrixstraat en de Nassaustraat
Nu zijn de speelplekken al veel verder klaar maar hoe leuk is het om te zien hoeveel werk
er gedaan is en nog wel samen met je buren. “Ik woon hier nog niet zo lang maar dit doe
je toch gewoon samen”. Beide speelplekken vallen onder St. Tevreden die de bewoners
ondersteunen in het zelf beheren en onderhouden van de speelplekken. In de Nassaustraat
en Beatrixstraat is de boel wel helemaal op zijn kop gezet maar dan kun je er wel van maken
wat je zelf wilt. Voor ieder wat wils. “Buurman kan op het bankje zitten, de jongens kunnen
voetballen op het pannaveldje en de kleintjes kunnen op de wipkip”.

Samen doen in het groen
Het Groenbedrijf denkt en doet actief met u mee
om de leefbaarheid in uw buurt of straat te verbeteren.

tel. 0570 856400
www.hetgroenbedrijf.nl
burgerparticipatie@hetgroenbedrijf.nl

De handen uit de mouwen en het wordt steeds mooier. En spelen maar.

De uitvoerders van het werk

Wanneer komt onze
tafeltennistafel terug?
Deze vraag hoorden José en Wilma zo vaak van de jeugd dat ze bedachten de speelplek
aan de David van Bourgondiëstraat eens aan te pakken. Eerst werd er op de nieuwbouw
gewacht maar in 2016 was het zo ver. De bewonerscommissie Noordrand wilde de kar wel
trekken. Zij hoopten daarmee dat ook andere bewoners mee gingen doen. Een ontwerp
gemaakt, een aantal overleggen en 3 zaterdagen werk. Het was nog een hele klus. De boomstammen in de grond gezet, getest door de volwassenen en vervolgens konden de kinderen
er op spelen. Twee bewoners uit de nieuwbouw hielpen mee en waar de commissie heel blij
van werd: de jonge nieuwkomers uit de buurt staken de handen uit de mouwen. Een jongere
stond model, een omtrek was zo gemaakt en toen was de voetbalmuur zo geschilderd. En
niet één laag maar wel meerdere. En het antwoord op de vraag: de tafeltennistafel staat er.
De tafeltennisvereniging Shot 78, die aan de overkant zit, heeft al aangeboden de jeugd
onderricht te geven hoe je serieus een potje tafeltennist.

In Keizerslanden zijn veel activiteiten, hebben bewoners mooie
ideeën en zijn verschillende werkers actief. Maar wie is nu wie en wie
doet nu wat? Eind 2017 weten we dit, vinden we elkaar en werken
we sneller met elkaar samen.

Keizerslanden Schoon en Mooi

Periodieke uitgave
WijDeventer
juni 2017

Meldpunt openbare ruimte: overlast, rommel, vernieling etc.

Keizerslanden fit en gezond
Keizerslanden mooi en schoon
Keizerslanden ontmoet
Keizerslanden kunst, cultuur en kleurrijk

Het tweede seizoen is aangebroken. En wat gaat er in juni gebeuren?
Op 14 juni is het bord onthuld waarmee de posteractie tegen
hondenpoep van start is gegaan. Het themateam daagt u uit om een
hondenpoepactie te organiseren. Over de actie in Tuindorp kunt in
deze krant al wat meer lezen.
Zaterdag 24 juni, van 13.00 uur tot 16.00 uur wordt de Schoon en
Mooi boulevard georganiseerd aan de Karel de Grotelaan. U kunt
van alles te weten komen over hoe we met elkaar de wijk schoon en
mooi kunnen houden. Loop langs de boulevard en maak een praatje
met de werkers van het Deventer Groenbedrijf, doe mee met de
“dat verdient een bloemetje” actie, praat met iemand uit de wijk
over het idee waar u al een tijdje mee rondloopt. Houd facebook in
de gaten en let op de affiches in uw buurt!

“Zucht, het was veel meer werk dan ik gehoopt had”. Ja, het
was een beste klus voor de bewoners aan de Frederik van
Blankenheimstraat. Tijdens de fietstocht van het wijkteam in september 2016 hadden de bewoners zich verzameld in de straat. Zij
hebben uitvoerig het wijkteam verteld over hun ergernis over hoe
het groen er uit zag en hun wens hoe het er uit zou moeten zien.
Het ging allemaal niet vanzelf, het vraagt samenwerken en samen
de handen uit de mouwen. Maar het is ze gelukt. Het gras is net zo
groen als bij de buren!

De belevingstuin wordt door een groep
enthousiaste vrijwilligers onderhouden. Zij
doen hun best om voor de bewoners van
Humanitas en voor bewoners uit de wijk een

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan
een kijkje in de belevingstuin. De ingang
bevindt zich aan de Balderikstraat. Voelt u
zich vrij om groente en bloemen te plukken.
Vindt u het leuk om een handje te helpen in
de tuin? Ook dan bent u van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
receptie van Humanitas: 0570-628633 of
info@humanitasdeventer.nl.

Wijkmanager
Nelleke Hage,
693974, 06 30466231,
p.hage@deventer.nl

Geertje, Elsbeth en Karin staan er klaar voor. Wat ooit begon met een klacht over het groen
heeft zich al ontwikkeld tot een groep van 5 bewoners die samen de omgeving van de flats
aan de Julianastraat 90 tot en met 280 tot een aangename en veilige plek willen maken. De
schoonmaakactie in oktober bracht al menigeen op de been maar ze willen nog meer bewoners actief betrekken bij hun buurt. Daarom hebben ze zelf een prachtige doos met vragen
en een verrassing gemaakt. Deze doos wordt per portiek verspreid onder alle bewoners.
Tijdens het koffiedrinken bij de volgende schoonmaakactie, op 24 juni van 11.00 uur tot
13.00 uur, wordt besproken wat er aan wensen en ideeën is opgehaald en wie daarin wat
gaat doen.
Sporten, spelen, verjaardag vieren, het kan allemaal op het hondenspeelveld Pluto

Dat verdient een

“Namens de andere bewoners in de Koning Wenzelstraat”
Dinie geeft namens de bewoners van de Kon. Wenzelstraat
Jadwiga en Lesley een mooi boeketje bloemen. Omdat ze het
verdiend hebben! “Lesley en Jadwiga nemen elke keer maar
weer het initiatief om een schoonmaakactie te organiseren in de
straat. Ik vind dat zo leuk. Niet zo zeer dat schoonmaken maar
wel de contacten die je er door krijgt met de andere bewoners in
de straat”
Het is een win-win situatie volgens Jadwiga: “de straat wordt
schoon, je maakt kennis met elkaar, je spreekt je buren en geen
geklaag want we pakken het zelf aan.” Wat begonnen is met de
aanleg van de boomtuintjes, is uitgelopen tot een terugkerende
schoonmaakactie van 4 keer per jaar.

bloemetje

U ziet ze vast wel lopen in de buurt. Die
mensen die het zwerfvuil opruimen of het
onkruid verwijderen. Denkt u: die meneer
of mevrouw verdient ook een bloemetje?
Of denk aan de buurvrouw die elke week
zo haar rondje maakt door de buurt.
Kom 24 juni naar de Schoon en Mooi
boulevard en haal een bloemenbon op
waarmee u deze actieve schoonmaker in
de buurt kunt verwennen.

Een bloemetje voor Lesley en Jadwiga als
blijk van waardering

Wijkwethouder
Jan Jaap Kolkman,
693209
Opbouwwerker
Marieke Peet,
06 47402998,
info@mariekepeet.nl
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Kinderwerker
Lonneke Giugie-Hanse,
06 31098427,
l.hanse@rastergroep.nl



Senior toezichthouder
gemeente Deventer
Daniël Ruiter, 14 0570,
d.ruiter@deventer.nl

Opbouwwerker
Liesbeth Willems,
06 30542546,
l.willems@rastergroep.nl
Sociaal team, 14 0570,
keizerslanden@socialeteamsdeventer.nl

Wijkagent Tuindorp en
Ludgeruskwartier
Edwin Nikamp, 0900 8844
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Jongerenwerker
Deniz Kalay,
06 24863274,
d.kalay@rastergroep.nl

“Contacten in de buurt zijn belangrijk”

mooie tuin neer te zetten. In de tuin wordt
van alles verbouwd, wat onder andere gebruikt wordt in Humanitas.

schoon
mooi

Het themateam hoopt u 24 juni te ontmoeten op de Schoon en Mooi boulevard.

Geertje, Elsbeth en Karin met de door henzelf gemaakte dozen

van en voor de buurt!
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“Deze plek is mooi geworden!” Het hondenspeelveldje wordt druk
bezocht door de honden en hun baasjes uit de buurt. “Ik vind dit een
heerlijke plek want de hond kan loslopen, kan spelen en sporten binnen
het hek”. Sharon vormt samen met Emiel en Peter het groepje (met op
de achtergrond initiatiefneemster Joke) vrijwilligers die de plek beheren:
kleine hand-en-spandiensten zoals gras maaien en snoeien. Maar zij
kunnen nog meer hulp gebruiken om het hondenspeelveld mooi te
houden. Meer vrijwilligers betekent voor een ieder minder werk! Doe
mee en neem contact op met Sharon sharon_msn@live.nl of ga naar
facebookpagina: hondenspeelveld Pluto. Gewoon doen!

Belevingstuin Humanitas:
Het mooie weer is in aantocht. Tijd om een
bezoekje te brengen aan de belevingstuin
van Woon- en Zorgcentrum Humanitas. Er
is van alles te beleven. De verse kruiden en
diverse soorten groenten staan netjes bij
elkaar opgesteld, de pluktuin is voorzien van
veel verschillende bloemen en het insectenhotel wacht op nieuwe bewoners.

• Lisette Jansen, Woonbedrijf Ieder1
• Jan Willem ten Wolde, Cambio
• Joly de Jong, bewoner Keizerslanden
• Ineke Hilderink, bewoner Keizerslanden
• Henk Degen, bewoner Keizerslanden
• Liesbeth Willems, opbouwwerker
• Marieke Peet, opbouwwerker
• Bram Damen, Deventer Schoon Familie
• Bart Burgers, Deventer Groenbedrijf
• Robert Saris en Nelleke Hage van WijDeventer
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Er is veel werk verzet door de bewoners van de Van Blankenheimstraat

Themateam

Pluto het hondenspeelveldje
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“Het ziet er een stuk beter uit
en het past nu ook beter in de buurt”
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Wijkagent Landsheren-,
Oranje- en Rollecatekwartier
Machiel de Blouw,
0900 8844

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
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