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Deventer Wijkaanpak wordt WijDeventer
Tijden veranderen en ook de Deventer Wijkaanpak staat niet stil. Wijkaanpak ‘nieuwe stijl’ behoudt wat goed werkt en
gaat in op ontwikkelingen die in de maatschappij op ons afkomen.

Wat blijft behouden?
U, als bewoner blijft de initiatiefnemer:
WijDeventer is voor bewoners, door bewoners.
Bewoners blijven (in taakgroepen) met elkaar
én met andere partijen samenwerken aan een
buurt waar het fijn wonen is voor iedereen.
De wijkteams/het dorpenplatform blijven
de ogen en oren van de wijk/dorpen. De
leden blijven de verbinders, ondersteunen u

(als bewoner in de taakgroep) met advies en
wijkbudget en vormen een discussieplatform
met elkaar en met u voor zaken die de wijk
raken. Zij houden met u WijDeventer levendig.
De wijkteams/het dorpenplatform behouden zeggenschap over de besteding van het
wijkbudget.

indeling van Deventer naar voorzieningenniveau op kleinere schaal. Voor een aantal wijken
(1, 2, 3 en 4) betekent dit een verschuiving.
De Vijfhoek en Colmschate Noord (Oostrik,
Groot- en Klein Douwel en Blauwenoord)
worden twee aparte wijken. Colmschate Zuid
blijft zoals het is.

Wat verandert?

Door alle ontwikkelingen die op ons afkomen
komt de aandacht meer te liggen op hoe

De wijkindeling wordt aangepast aan de

mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen. Wat kunt u daarbij als buurtgenoten
voor elkaar betekenen in de kleine dingen die u
voor en met elkaar kunt doen en die het leven
een stuk aangenamer maken? Hoe kan dit met
elkaar georganiseerd worden op uw eigen wijze, passend bij uw buurt, wijk of dorp? Daarbij
past ook een andere naam: WijDeventer.
Er zijn inmiddels al buurtgenoten actief in uw
buurt, wijk of dorp met projecten die op deze
ontwikkeling inspelen. Voorbeelden hiervan
leest u in deze krant. Misschien brengt het u
op een idee.
De wijkmanager wordt - nog meer dan nu - de
verbindende schakel tussen datgene wat een
wijk zelf wil en kan aanpakken en dat waarbij
hulp vanuit de gemeente en instellingen nodig
of nuttig is. De opbouwwerker blijft - als
ondersteuner om uw initiatieven te realiseren
- actief in de wijk. Hij (of zij) doet dat samen
met een team sociaal werkers.
En – u heeft het misschien al opgemerkt deze krant is gemaakt voor het gebied, gericht
op de nieuwe indeling!

Ideeënkaart
Bij deze krant treft u een kaart aan. Heeft u
een leuk idee of een initiatief om het samenleven in uw buurt te verbeteren? WijDeventer
nodigt u uit om uw idee in te dienen. Na het
indienen van deze kaart, nemen wij contact
met u op over de vervolgstappen.

Kijk voor meer informatie op:
wij.deventer.nl.

Buurtfeesten verbinden in de Vijfhoek

Jongeren blijven actief in de wijk

Als je mensen kent, is het makkelijker om eens iets te vragen of een buurman
of -vrouw aan te spreken als je ergens mee zit. Buurtfeesten en -activiteiten zijn
dan ook goed voor de sociale contacten in de buurt en je leert je buurtbewoners
eens op een andere manier kennen.
In de afgelopen periode heeft Wijkaanpak
regelmatig een bijdrage gegeven voor
buurtfeesten in de Vijfhoek. Deze bijdrage is
bedoeld om leuke dingen van te organiseren,
niet voor het bekostigen van eten en drinken.
Het wijkteam doet dat omdat de leden het belangrijk vinden dat mensen elkaar leren kennen en zo de onderlinge contacten in de buurt
verbeteren. ‘Dat werkt nog steeds’, vertelt
opbouwwerker Marc Kamp. ‘We merken dat
buurtfeesten een heel goed middel zijn om
verbindingen te leggen in de wijk. Het wijkteam heeft dan ook besloten dat we voorlopig
doorgaan met het geven van bijdragen voor
buurtfeesten.’

voorwaarden verbonden aan het krijgen
van een subsidie:
• Het feest of de activiteit is toegankelijk voor
alle bewoners van (een deel van) een straat
of buurt;
• Het feest/de activiteit is bedoeld om
buurtbewoners met elkaar te verbinden;
• Geld van WijDeventer wordt niet besteed
aan eten of drinken;
• Verrekening vindt achteraf plaats, na
overlegging van ‘bonnetjes’;
• Op het feest is duidelijk te zien dat
WijDeventer een financiële bijdrage heeft
geleverd;
• Het maximumbedrag is € 250.

Voorwaarden

Het formulier waarmee u subsidie aan kunt
vragen, vindt u op: wij.deventer.nl

Natuurlijk zijn er wel een paar

De meeste jongeren van Deventer wonen in Colmschate. Niet zo gek dus dat
daar ook heel actieve jongeren zijn te vinden. Het jongerenwijkteam bundelt
initiatieven en organiseert activiteiten. Met als klapper een groot HipHop-feest
in september.
Melvin Dijkema is jongerenwerker in
Colmschate. Onder zijn bezielende leiding
is het jongerenwijkteam tot stand gekomen.
Jongeren hebben via het wijkteam invloed
op wat er gebeurt in de wijk. ‘Een groot
HipHop-feest staat al heel lang op het verlanglijstje van de jongeren’, geeft Melvin
aan. ‘En het gaat er nu dan toch echt van
komen: 7 september staat het evenementterrein bij de Kuip helemaal in het teken van
jongeren!’

Programma
’s Middags is er een leuk programma voor
de jongeren van 8 tot 14 jaar. Van 13.00 tot
17.00 uur kunnen zij meedoen aan allerlei

Wandelen is leuk en het is gezond. En het wordt nog veel leuker als je wandelt in
je eigen wijk, met andere mensen die ook in jouw wijk wonen. Wandelen met de
buren is dan ook bedoeld om mensen met en zonder (verstandelijke) beperking
met elkaar in contact te brengen.

Colmschate In Beeld
Het begint met een verzameling oude foto’s van Colmschate en een Facebookpagina en resulteert uiteindelijk in een fototentoonstelling in ‘De Kuip’ op zondagmiddag 2 juni. Het is een prachtige middag.

Nieuwe vrijwilligers
Een flinke groep van de wandelaars is inmiddels verhuisd naar de Zandweerd. ‘Ik blijf
met die groep wandelen’, vertelt Cilia. ‘Dat
is een hechte groep en ik wil daar graag bij
blijven. Daarom gaat Carla Hobert op zoek
naar nieuwe vrijwilligers in Colmschate om
het stokje over te nemen. Want ook daar willen mensen graag blijven wandelen!’

Opbouwwerker Carla Hobert vult aan: ‘De
groep van de Zandweerd en de groep hier uit
de wijk hebben nog een aantal keren samen
gewandeld. Soms konden we daarbij gebruik
maken van een bus, maar dat kan in het nieuwe
seizoen niet meer. Bovendien werd de groep
ook wel wat te groot om als een geheel te
lopen. Dus splitsen we per september op. Cilia
blijft de groep in Zandweerd trekken en ik ben
op zoek naar vrijwilligers in Colmschate. En
ik hoop dat zich weer mensen met een verstandelijke beperking melden die in een woonvorm
wonen. Er moet dan wel iemand mee als begeleider, maar de woonvormen hebben vaak ook
wel vrijwilligers die het leuk vinden om mee te
wandelen. Het is zo’n leuk initiatief: dat moet
ook in deze buurt behouden blijven!’

Aanmelden
Houdt u van wandelen? En vind u het leuk
om met mensen met en zonder beperking
samen iets te doen? Meldt u dan aan bij opbouwwerker Carla Hobert.

De Wijkwinkel: bij u in de buurt

De Wijkwinkel ondersteunt en faciliteert graag mooie buurtinitiatieven. De Wijkwinkel
werkt samen, verbindt en is er voor alle vragen over wonen, welzijn en zorg. Door het
stellen van een vraag op www.wijkwinkeldeventer.nl kan iedereen algemene en specifieke
informatie vinden. De wijkwinkel Colmschate is te vinden in de openbare bibliotheek aan de
Flora 259, tel. 652773.

Op dinsdag 28 mei heeft wijkmanager José van Bruggen afscheid genomen.
Zij heeft 36 jaar bij de gemeente Deventer gewerkt, waarvan 21 jaar bij
Wijkaanpak. Zij is eerst wijkmanager geweest in wijk 4, daarna in Deventer
Buiten en de laatste jaren in Colmschate Noord en de Vijfhoek. Haar opvolger,
Johannes Vermeulen, stelt zich elders in deze krant voor.

is bijgedragen om deze middag financieel
mogelijk te maken.

Nagenieten
Op de Facebookpagina (www.facebook.com/
colmschateinbeeld) zijn nog heel veel foto’s
te zien en kunt u nagenieten van al die mooie
plaatjes. Heeft u oude foto’s van Colmschate,
mail ze dan naar: joopharmsen@concepts.nl.

Wijkteamlid iets voor u?
Vindt u het leuk om mee te denken over initiatieven in uw wijk? Om samen te werken met
andere organisaties en partijen om uw buurt leefbaarder te maken? Dan bent u het wijkteamlid dat we zoeken! Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Johannes Vermeulen.
Zijn contactgegevens staan op de achterpagina van deze krant.

‘Zo’n plek wordt echt gemist’, zegt wijkteamlid Pieter Brink. ‘We merken dat ook met de
vergaderingen voor het wijkteam. Natuurlijk
zijn we op een aantal plekken welkom, maar
er is geen locatie waar ook andere wijkbewoners gebruik van kunnen maken.’
Toen de Vijfhoek net in aanbouw was, zo’n
ruim vijftien jaar geleden, was daar De
Lantaarn, op het Andriessenplein. Bedoeld
als Activiteitencentrum. Op een of andere
manier is dat niet van de grond gekomen
en is het gebouw voor andere doeleinden
gebruikt. Met de nieuwbouw van een school
in het Fetlaer, verhuist ook een deel van de
Kinderopvang en komt er ruimte vrij. Reden
voor een aantal bewoners om samen met
partijen eens te kijken of dat deel van het
gebouw gezamenlijk rendabel gemaakt kan
worden.
‘Begin juni zijn we met een aantal mensen
bij elkaar geweest’, vertelt Pieter. ‘Bewoners,

verenigingen uit de Vijfhoek, Cambio, Raster,
allemaal op zoek naar een ruimte. We hebben
de ruimte bekeken en die blijkt voor veel doeleinden geschikt. Er is al een musicalvereniging met interesse, iemand wil er blokfluitles
geven, maar er kan nog heel veel meer. Met
een aantal initiatiefnemers willen we nu gaan
kijken of het rendabel te exploiteren is, want
de huur moet natuurlijk wel worden betaald!’

Oproep
Wilt u klaverjassen, 3D-kaarten maken,
samen zingen in een koor, breien, een leesclub
oprichten of een andere activiteit ontplooien
met buurtbewoners, maar is er geen geschikte
ruimte voorhanden in de Vijfhoek? Neem dan
contact op met opbouwwerker Marc Kamp.
De initiatiefnemers willen graag met u in
contact komen en kijken of er genoeg initiatieven zijn om samen deze locatie rendabel te
maken voor de buurt.

Buurtmoestuin Wijk 5: lekker, gezond en… sociaal!
Lekker actief bezig zijn met andere buurtbewoners en dan ook nog je eigen
groente en fruit verbouwen. Een aantal buurtbewoners uit Colmschate klopt in
2011 aan bij Wijkaanpak om een moestuin in de wijk te kunnen beginnen.
Samen met de gemeente Deventer gaan ze op
zoek naar een geschikte locatie in de wijk. Die
wordt gevonden op het braakliggend terrein
naast de Scheg. Na onderzoek blijkt de plek
geschikt, wordt het juridisch-planologische
deel geregeld en juli 2012 beginnen de eerste
enthousiaste bewoners met klaar maken
van de grond. Notaris (en tevens wijkteamlid van Colmschate Noord/Vijfhoek) Jan
Willem Kroes heeft dan de oprichting van
de Buurtmoestuinvereniging Wijk 5 officieel
gemaakt. Op dat moment is 2000 m2 beschikbaar voor de moestuin, maar er wordt meteen
al een vergunning aangevraagd voor meer
vierkante meters.

Uitgebreid
Tijd voor ontmoeting, gezelligheid, muziek
van Het Stijlorkest, een gelegenheidsorkest
uit Colmschate en veel mooie en interessante
foto’s. Ook kan de oude begraafplaats onder
begeleiding bekeken worden.
Er is een fiets- en wandeltocht uitgezet langs
locaties die de afgelopen jaren flink veranderd
zijn. Er is veel belangstelling, ook mensen
die al (lang) niet meer in Colmschate wonen,
komen naar ‘De Kuip’. Vanuit het wijkbudget

Het is een van de grootste woonwijken van Deventer: De Vijfhoek. Er wonen veel
tweeverdieners en relatief veel jonge gezinnen. Scholen zijn er volop en Winkelcentrum De Vijfhoek biedt voldoende mogelijkheden voor de dagelijkse boodschappen. Maar een plek waar bewoners of kleinschalige groepen bij elkaar
kunnen komen, is er niet.

workshops op het gebied van Rap, DJ-werk,
Fotoshoots en nog veel meer. Jesse B, een
bekende Deventenaar is die middag ook
aanwezig. De middag wordt afgesloten met
‘Deventer got talent’.
’s Avonds is het podium van 19.00 tot
24.00 uur voor de wat oudere jeugd. Veel
Deventer talenten staan dan op het podium:
Sjoerd Hageman, Rivasoul, Dancers of The
Mall, Infinity Gunz, Mike Gatore, Kwa-boi,
de DSF en natuurlijk Jesse B. Hoofdact is
Nino.
Melvin: ‘Ik ben er erg trots op, vooral omdat
de jongeren het echt zelf organiseren.
Kaarten kosten € 5,- en iedereen uit heel
Deventer is van harte welkom!’

Wandelen met de buren
Cilia Bomhof is in Colmschate een jaar of
vier geleden mee gaan wandelen en heeft
langzamerhand de organisatie overgenomen.
‘Het is heel erg leuk om te doen’, geeft Cilia
aan. ‘Hoewel je soms armen en benen te kort
komt om iedereen in de gaten te houden.
Er lopen nogal wat mensen mee die in een
instelling wonen en niet altijd komt er een
begeleider mee. Dan moeten er wel voldoende
mensen zonder beperking zijn om dat op te
vangen zonder dat je er heel druk mee bent.
Want uiteindelijk lopen die mensen ook voor
hun eigen plezier!’.

Accommodatie in de Vijfhoek node gemist

‘De moestuin was al te klein, nog voor we
goed en wel begonnen waren’, vertelt Esther
Gieling, een van de initiatiefnemers. Terwijl
we nog geen antwoord hadden op de eerste
vergunningsaanvraag hebben we hem al gewijzigd. Gelukkig ging de gemeente akkoord.
Op dit moment hebben we de beschikking
over 6000 m2 en die zitten hartstikke vol!’
De oogst in 2012 was overvloedig, mede
dankzij het feit dat een waterpomp is

geplaatst. ‘Maar ook dat was lang niet genoeg,’ lacht Esther. ‘Inmiddels staan er al zes
pompen en zijn er mensen die er op hun eigen
stukje grond ook wel een willen hebben.’

Goede banen
Met zo’n pompaanvraag kom je dan ook
meteen op een aantal praktische zaken. ‘Er
zijn inmiddels 74 tuintjes’, aldus Esther. ‘En
er staan ook nog 15 mensen op de wachtlijst.
Dat moet allemaal in goede banen geleid
worden. Gelukkig hebben we een beheerder
gevonden, die checkt regelmatig het terrein
en ook de pompen. Maar op zo’n vraag of
mensen zelf een pomp mogen slaan, moet
wel antwoord komen. Daar moet ik dan
achteraan.’
Een paar keer per jaar komen alle tuinders
bij elkaar. Dan worden ideeën uitgewisseld.
Esther: ‘Dat willen we graag, want wij zijn
dan wel de initiatiefnemers, maar beslist niet
de baas, we doen het samen. Het wordt echt
een soort sociale beweging, mensen wisselen plantjes uit en tips, zorgen voor elkaars
tuintje bij vakanties of ziekte en brengen bijvoorbeeld het groenafval samen naar de stort.
Mensen hébben hier echt iets met elkaar.’

Bakken
Het nieuwste idee is om moestuinbakken op
hoogte te zetten zodat er ook mensen met
een rolstoel of een rollator bij kunnen. ‘Geen
idee of dat haalbaar is,’ aldus Esther, ‘want
de toegangsweg is niet heel handig. Maar we
kijken naar de mogelijkheden. Voorlopig zijn

we heerlijk aan het oogsten: peultjes, spinazie,
aardbeien, radijs, ik ben er nog steeds heel blij
mee!’
Voor informatie over de buurtmoestuinvereniging kunt u mailen naar:
buurtmoestuinwijk5@gmail.com.

Nieuwe wijkmanager voor de Vijfhoek
Na 21 jaar werkzaam te zijn geweest bij Wijkaanpak, is wijkmanager José van
Bruggen aan het genieten van haar pensioen. Johannes Vermeulen neemt haar
taken waar. Tijd voor een kennismaking met Johannes.
Na een half jaar interim in Voorstad, verhuist Johannes in deze functie naar de wijken
Colmschate Noord en de Vijfhoek. ‘In het
afgelopen halfjaar heb ik kennis gemaakt met
Wijkaanpak (nu WijDeventer). Een hartstikke leuke baan, waarin ik samen met bewoners
en instanties in de wijk iets kan beteken voor
de wijk.’ Johannes heeft op dit moment twee
verschillende functies binnen de gemeente.
Hij werkt namelijk ook als juridisch planoloog voor de gemeente. Een functie waarin
je bijvoorbeeld bestemmingsplannen maakt.
Deze functie combineert Johannes nu al ruim
een half jaar met de functie van wijkmanager
bij WijDeventer. ‘In beide functies heb ik plezier en juist de combinatie van deze functies
geeft mij de nodige afwisseling en plezier in
het werk’.
De komende maanden staan voor Johannes
in het teken van kennismaking met de wijk.
‘Gelukkig ken ik Deventer aardig goed, maar
veel contacten in en met de buurt heb ik nog
niet. Ik ga daarom met de fiets de wijk in om

‘Ik vind het leuk om samen met
bewoners te werken aan het nog
mooier maken van hun wijk’
zo de wijk zo goed mogelijk te leren kennen.’
In deze krant wordt ook opgeroepen om nieuwe ideeën in te brengen voor WijDeventer.
Bewoners kunnen samen met elkaar aan de
slag met leuke ideeën voor hun straat of
buurt. ‘Een periode van nieuwe energie in de
wijk. Voor mij dus een ideaal moment om in
te stromen en in korte tijd de wijk te leren
kennen. Ik heb er zin in!’

Kennisnetwerk Deventer Oost
Dit kennisnetwerk is onlangs opgericht door Vijfhoekbewoners Sandra Leefmans en Roos
Engelsman met het idee meer activiteiten te ontwikkelen in de Vijfhoek en Colmschate en
de sociale cohesie in deze wijken te versterken. Kennisnetwerk Deventer Oost organiseert
bijeenkomsten voor alle inwoners van Colmschate en de Vijfhoek. Je hoeft geen lid te worden, maar kunt, tegen betaling van een kleine vergoeding, naar (een van) de avonden komen.
De bijeenkomsten zijn gericht op het delen van kennis. De eerste bijeenkomst is gehouden
op vrijdag 30 augustus bij de Ulebelt. Deze bijeenkomt stond in het teken van Colmschate
en de Vijfhoek (architectuur, planologie, groen, jongeren e.d.). Bewoners kunnen ook zelf
onderwerpen aandragen of een avond organiseren. Kijk voor meer informatie op:
www.kennisnetwerkdeventeroost.nl.

Potje van Otje: nog steeds een
doorslaand succes
Kinderen die koken met mensen met een verstandelijke beperking: het begon
een jaar of vijf geleden bij de Ulebelt. Ze koken niet alleen: ze dekken de tafel,
nodigen gasten uit en gaan dan met zijn allen aan tafel om te genieten van een
heerlijke maaltijd.
Acht vrijdagen lang koken kinderen en
mensen met een verstandelijk beperking een
smakelijke maaltijd. Al het werk wordt door
de koks (natuurlijk met hulp van de vrijwilligers) gedaan: van groente snijden tot tafeldekken, van menukaartjes maken tot gasten
ontvangen en niet te vergeten, het opruimen
en afwassen.

zijn ook terug te vinden in het kookboek dat
alle deelnemers aan het eind mee naar huis
krijgen.
We hebben ook speciale kaartjes gemaakt om
mensen uit te nodigen: het blijkt vooral voor
de mensen met een beperking makkelijker om
dat met een kaartje te doen.’

Onbeperkt Actief

Nog zo’n mooi project van Onbeperkt Actief
is het Theater Onbeperkt. Mensen met en
zonder beperking spelen theatervoorstellingen. De Leeuwenkuil, met ondersteuning van
Raster, houdt op dinsdag 29 oktober een kennismakingsavond in de Titus Brandsmakerk.
Dus… wil je graag toneel spelen? Ook als je
een beperking hebt? Kom dan 29 oktober om
19.30 uur even langs!

Potje van Otje is onderdeel van Onbeperkt
Actief, een initiatief van Raster en
Wijkaanpak. Initiatiefneemster van het eerste
uur Lia van Nimwegen: ‘Het is nog steeds
een groot succes. Er is zelfs een wachtlijst
met kinderen die graag mee willen doen!
Langzamerhand besteden we meer aandacht
aan bijkomende zaken: hoe ontvang je gasten,
hoe doen we de tafelschikking. Al die zaken

Theater Onbeperkt
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