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Een oase van groen in de Ruysdaelstraat

Educatieve ecologische tuin

Sinds dit voorjaar is er een uniek stukje flora en fauna in Zandweerd Noord tot stand gekomen. In de Ruysdaelstraat
hebben bewoners een prachtige ecologische tuin aangelegd van maar liefst 4000 m2. Het was en is nog steeds openbaar
groen, maar nu van een geheel andere orde. Bloemen, planten, fruitbomen, bessenstruiken; alles op elkaar afgestemd en
de planten zorgvuldig uitgekozen op hun specifieke eigenschappen.
Yolanda Damstra heeft zich als coördinator
van de werkgroep Groen in de wijk, ‘ontfermd’ over dit project. Samen met 7 enthousiaste buurtbewoners, waarvan er 4 in de
werkgroep zitten, is een plan gemaakt. “We
wilden kleur, geur en variatie. Niet alleen in
de flora maar ook in de fauna: vogels, vlinders,
bijen en insecten. En we wilden dat er ieder

seizoen iets te zien is. Dat waren onze uitgangspunten, daar zijn we mee naar Wencke
Habermann gegaan. Zij is ecologisch hovenier
en tuinontwerpster. Zij heeft al onze ideeën
in een prachtig ontwerp gegoten en daarmee
zijn we de wijk ingegaan. In korte tijd hadden
we alles rond: draagvlak in de wijk, vrijwilligers die wilden helpen, budget en begeleiding

Donderdagmiddag-club Turkse vrouwen
Op donderdagmiddagen ontmoeten Turkse
vrouwen van alle leeftijden elkaar bij speeltuingebouw De IJssel. Tussen 13 en 15 uur praten
zij met elkaar over van alles, lief en leed,
koetjes en kalfjes. Soms onder het mom van
een activiteit zoals bloemschikken, het bereiden
van (koude) gerechten of een bepaald thema.
Geheel vrijblijvend, maar reuze gezellig.
Selma Aydemir organiseert deze donderdagmiddagen. Zij krijgt daarbij ondersteuning
van Lemiye Kücük (buurtcontactwerker van
Raster). “De groep is ontstaan door de ideeënronde in de wijk. Er bleek behoefte aan onderlinge ontmoeting, maar dan wel georganiseerd.
Het doel is om de sociale contacten onder de
Turkse vrouwen te bevorderen en vereenzaming tegen te gaan. Een ontmoetingsplek in je
eigen buurt is heel belangrijk. Dat er iemand is
die af en toe vraagt: Hoe gaat het met je? We
hebben veel belangstelling voor elkaar. En het
is leerzaam. We wisselen ervaringen uit, geven
elkaar adviezen, gebruiken elkaars netwerk.
Met wat lekkere hapjes erbij, want eten verbindt. En er wordt veel gelachen!”

In de zomermaanden ligt het even stil, omdat
veel Turkse vrouwen dan in Turkije zijn. “In
oktober beginnen we weer.” Met Lemiye Kucuk
denkt ze na over het betrekken van een grotere
groep vrouwen. Niet perse Turks, iedereen
is welkom. “We willen in elk geval meer gaan
organiseren, bijvoorbeeld een uitstapje naar een
Hamam, een gastspreker uitnodigen om iets
te vertellen over een bepaald onderwerp. Dat
soort dingen.”
Vrouwen die zin hebben om eens te komen
kijken zijn van harte welkom op donderdagen
tussen 13 en 15 uur bij speeltuin De IJssel,
Kersenstraat 2.

vanuit WijDeventer, en de medewerking van
Het Groenbedrijf en de gemeente. Toen konden we aan de slag.”

Aanleg
De tuin is aangelegd door bewoners zelf. Een
enorme klus. “We hebben ons er bijna in verslikt, 4000 m2 is echt heel veel. Er zijn zo’n
1500 gewassen geplant door de vrijwilligers.
Zij zijn twee weken lang bijna non-stop aan
de slag geweest. Kinderen kwamen helpen.
Het Groenbedrijf heeft veel gedaan, Cambio
heeft een heel stuk gerooid. WijDeventer
heeft alles betaald, de beplanting en de aanleg
van de paden en perken. In de wijk ontstond
een soort sneeuwbaleffect, allerlei mensen en
organisaties waren betrokken en enthousiast.
Een aantal vogelhuisjes is in elkaar gezet
en geschilderd door kinderen uit de straat,
samen met cliënten van Philadelphia en door
kinderen van De Linde . Ook de mensen
van De Linde en De Tamarinde hebben een
handje geholpen met de aanleg. De tuin is
echt van iedereen, nu al.”

Belevenis
Een wandeling door de tuin prikkelt de zintuigen. Er is veel te zien, beleven en ruiken, in
steeds verschillende thema’s. Een vogelbos en
vogelakker met veel bessen en granen, een vlindertuin, een geurtuin met jasmijn en seringen.
In de boomgaard staan laagblijvende fruitbomen, zodat kinderen hier fruit kunnen plukken.
Dan nog volop bramen- en bessenstruiken, een
kikkerpoel met waterplanten en knotwilgen.
Rails van wilgentakken, waar vogels en egels
kunnen schuilen voor regen en kou. Er komt

een bijenhotel. Hier en daar zijn stammen van
omgewaaide bomen neergelegd. De tuin staat
volledig in het teken van de natuur.

Onderhoud
De aanleg van de tuin is nu bijna afgerond.
Maar het werk is nooit klaar. “Nu is het een
kwestie van goed onderhouden. Het grote
onderhoudswerk zoals het snoeien van de
bomen en het maaien van het gras wordt door
de gemeente en Het Groenbedrijf gedaan.
Maar het snoeien van de struiken, wieden
van onkruid, en het onderhouden van de
tuin, dat is nu de verantwoordelijkheid van
vrijwilligers uit de wijk. Niet iedereen heeft
groene vingers, daarom is er een subsidie van
Landschap Overijssel aangevraagd voor een
cursus ecologisch tuinieren.

Opening
De bewoners en de werkgroep werken nu
toe naar een feestelijke opening. Kinderen en
cliënten van de zorginstellingen zijn nu druk
bezig met het mozaïeken van tegels, die op de
rand van een stenenwal komen. De vogelhuisjes worden opgehangen en beschilderde
themapalen neergezet. En in de wijk is een
prijsvraag uitgezet om een naam te bedenken voor de tuin. Dit alles wordt tijdens de
opening onthuld.

Bewonersvereniging Zandweerd-Noord
In de Slag om Noord zijn veel ideeën en projectgroepen geboren. Zo veel dat
er behoefte ontstond om de inzet van bewoners op een goed georganiseerde
manier voort te zetten. Daarvoor werd de Bewonersvereniging ZandweerdNoord opgericht. De vereniging bestaat nu bijna een jaar en maakte een
vliegende start. Er zijn inmiddels al 80 leden.
Voorzitter Anke Lindeboom verwacht dat de
vereniging nog verder groeit naarmate de
resultaten zichtbaar worden. “Het doel van de
vereniging is het bijeen brengen van buren en
met z’n allen voor onze wijk gaan staan. Lid
worden is voor veel mensen een makkelijke
en gezellige manier om direct bij te dragen
aan de wijk. Dat hoeft niet eens een actieve
bijdrage te zijn in een concreet project, maar
alleen al meedenken en beslissen over wat er
gebeurt in de wijk. Dat is al winst.”
De vereniging heeft na het opstellen van de
buurtagenda projecten gebundeld in thema’s
en per thema is een werkgroep samengesteld
van buurtbewoners. De huidige werkgroepen
zijn: straatvuil, groen, veiligheid en verkeer,
samen voor elkaar, onderlinge hulp, binnensport, nieuwsbrief en burendag. Deze
werkgroepen organiseren verschillende acties

en informatieavonden. “Iedereen kan deelnemen aan de acties en avonden die er zijn, lid
of geen lid. We vinden het belangrijk dat iedereen in de buurt welkom is. Zelf willen wij
graag als bewonersvereniging in de projecten
in de wijk vertegenwoordigd zijn. Zodat we
weten wat er speelt en projecten en mensen
aan elkaar kunnen verbinden.”
Om mensen bij elkaar te brengen in de wijk
organiseert de vereniging verschillende
activiteiten. Soms zijn die gekoppeld aan
een inhoudelijk thema, soms heeft het alleen
maar een sociaal en gezellig karakter. De
Meet & Greet bijvoorbeeld, eens per maand
in Sint Jurriën. “Waar we nu volop mee bezig
zijn is de Burendag. Dat is natuurlijk hét
moment om ons in te zetten. Veel buurten
organiseren zelf iets. Wij willen deze dag
inleiden met een feestelijke opening voor de

De aanpak van zwerfvuil is een van de
initiatieven van de bewonersvereniging

WijDeventer:
eerste resultaten
WijDeventer, het vervolg op de succesvolle Deventer Wijkaanpak. De
eerste resultaten van de doorontwikkeling tot WijDeventer zijn gebundeld
in het boekwerk ‘WijDeventer, eerste
resultaten’. Wilt u het boek graag
inzien? Op de website www.wijdeventer.nl (onder het kopje Informatie)
kunt u het downloaden.

hele wijk. We hebben kinderen van de Cees
Wilkeshuisschool gevraagd wat zij zouden
willen. De antwoorden? Een voetbaltoernooi,
een DJ en een jeugdtalentenjacht ‘Voice of
Zandweerd Noord’. Dus wie weet…Er wacht
ons in ieder geval een flinke uitdaging.”
Meer informatie of lid worden?
www.zandweerdnoord.nl of mail naar
bestuur@zandweerdnoord.nl.

Speeltuin Frans Halstraat
In de Frans Halstraat hebben bewoners een mooie nieuwe speelplek gecreëerd
voor kinderen. Met minimale middelen, want daarvoor was geen budget. Maar
met een beetje improvisatietalent en de hulp van een handjevol buren kom je een
heel eind, is de ervaring van initiatiefneemster Andrea Wolters Dijkhuis.

Het oversteken van de Zwolseweg is voor de kinderen een stuk veiliger geworden.

Zebra safe systeem aan de Zwolseweg

“Dit was oorspronkelijk al een speelplaats,
maar ik wilde m’n kinderen hier niet laten
spelen. Het was eerder een kattenbak dan
een speelplek. Dus ik heb buren opgetrommeld om mee te denken over iets nieuws. Er
komen steeds meer mensen met kinderen in
deze buurt wonen, dus we waren het snel eens
dat het een speelgelegenheid moest blijven.
We wilden nieuwe speeltoestellen, nieuwe
bestrating, een zitplek voor volwassenen. We
hebben dit voorgelegd aan de gemeente en in
eerste instantie leek er veel mogelijk. Later
bleek dat er door wat beleidswijzigingen maar
gedeeltelijk ruimte was voor ons plan. Nieuwe
speeltoestellen, eigenlijk het hoofdbestanddeel van een speeltuin, werden geschrapt.
Dat had te maken met het onderhoud. Dus wij
moesten onze plannen helaas een flink stuk
bijstellen. Toen hebben we in overleg met
WijDeventer een plan B bedacht en gekeken
wat nog wèl kon.”
Nu staat er ondanks de tegenslag toch een
mooie speelvoorziening in de straat. “We

hebben het stuk grond helemaal afgegraven
en opnieuw bestraat, perkjes om de bomen
geplaatst, stekjes uit onze eigen tuinen
geplant, een eigen schommel opgehangen,
een hinkelbaan in de bestrating aangelegd en een knikkerpot. En er staan twee
picknicktafels: een voor de kinderen en een
voor de volwassenen. Het klimrek in het
midden is het enige overblijfsel van de oude
speelplaats.”
De speeltuin wordt nu veel gebruikt, het is
een plek waar zowel kinderen als volwassenen
elkaar treffen. “Ik zie ineens kinderen die ik
nooit eerder heb gezien. De grootste winst zit
misschien nog wel in de betrokkenheid van
buren onderling. We hebben echt keihard gewerkt, zelfs mensen zonder kinderen hielpen.
We wonen hier in zo’n leuke straat met allemaal leuke mensen. Dat we dit samen hebben
gedaan, geeft een extra impuls aan de sociale
contacten in de buurt. We zijn nu bezig met
het organiseren van het jaarlijkse straatfeest,
met als grote opening de speeltuin.”

De oversteekplek op de Zwolseweg, ter hoogte van de Heilig Hartkerk, wordt
iedere dag veelvuldig gebruikt door de basisschool kinderen van de Adwaitaschool.
Het is een druk punt, zeker in de spitsuren. Het zebrapad dat er ligt wordt niet altijd
‘gezien’ door voorbijrazend verkeer. Verkeersouder Mira de Bruin is blij met het
zebra-safe systeem dat er inmiddels met de steun van WijDeventer ligt.
“Het probleem is dat auto’s gewoon niet stoppen voor een zebrapad. Kinderen wachten wel,
maar in de drukte worden zij snel over het
hoofd gezien dus ze kunnen wachten tot ze
een ons wegen. De Adwaitaschool was al jaren
bezig met dit punt. Er was al een drempel
geplaatst en een bord. Sinds maart van dit jaar
ligt er een zebra-safe systeem in. Ik werd op
het bestaan daarvan geattendeerd door Veilig
Verkeer Nederland. Met de gemeente en een
verkeersadviseur van Goudappel hebben we
uitgebreid het idee besproken, wat dreigde te
mislukken door de hoge kosten. We konden
niemand vinden die wilde investeren en de

De riante voortuin van Sint Jurriën is straks een tuin van en voor de hele wijk.
De uitstraling van een park, met ruimte om te wandelen, te picknicken, van de
zon of de schaduw te genieten, op het terras neer te strijken voor een drankje.
Maar ook een plek om leuke dingen te organiseren. Of om te tuinieren, appels
te rapen of kruiden te verbouwen. Iedereen is welkom en mag lekker z’n eigen
gang gaan. Zolang het gemeenschappelijke karakter maar voorop staat.
Dat is wat Ynke Faber (Sint Jurriën), Liesbeth
Kappert (Bewonersvereniging ZandweerdNoord) en Carolien Harkema (WijDeventer)
voor ogen hebben met de tuin. “Wat we willen
is een fijne buitenplek waar mensen terecht
kunnen om elkaar te ontmoeten, een boek te
lezen of van de rust te genieten. Maar waar
ook volop ruimte is voor eigen inbreng. Wie
een idee heeft, mag het gaan regelen. Zolang
het maar bijdraagt aan het gezamenlijke karakter. Er komen bijvoorbeeld fruitbomen. Er
heeft zich al iemand gemeld voor het plukken
van appels en een ander voor het maken van
appelmoes. Misschien wil iemand de appelmoes wel gaan verkopen voor een goed doel.
Of aan kinderen van de basisschool leren
hoe dat moet, appelmoes maken. Als dit soort
ideeën samenkomen, ontstaat er hier iets heel
moois.”

De speelplek in de Frans Halsstraat wordt opnieuw ingericht.

ontspannen, elkaar spontaan te ontmoeten of
leuke activiteiten te organiseren.

Kruisbestuiving
Vanuit WijDeventer wordt er meegedacht,

provinciegelden aangewend en mensen
samengebracht. “Het mooiste is wanneer
er kruisbestuiving ontstaat. Bijvoorbeeld
wanneer de ouderen die hier wonen tijdens
de dagbesteding bloembakken maken, die
vervolgens in de tuin een plek krijgen en
iemand anders uit de wijk zich wil ontfermen
over het onderhoud van de bakken. Op die
manier willen we vraag en aanbod samenbrengen, zodat er niet alleen een mooie tuin
ontstaat, maar ook onderlinge uitwisseling
en ontmoeting.”

Feestelijke opening
De verwachting is dat de wijktuin feestelijk
geopend wordt tijdens de Burendag op 27
september. De bewonersvereniging heeft al
verschillende ideeën voor deze opening, van
een markt tot een jeugd-talentenjacht en een
DJ. Alle hulp is welkom, dus wie het leuk
vindt om mee te werken aan de tuin of aan de
opening, kan contact opnemen met de bewonersvereniging Zandweerd-Noord.

Ontmoetingsplek
Het openstellen van de tuin past helemaal bij
de ingeslagen weg van Sint Jurriën, als centrale en openbare ontmoetingsplek in de wijk.
De grote zaal is al ruim een jaar in gebruik
door iedereen die zich voor, door en in de wijk
inzet: bewoners, organisaties, initiatiefnemers.
De bewonersvereniging vergadert er, de wijkwinkel is er gevestigd en er zijn verschillende
bijeenkomsten voor bewoners, over uiteenlopende thema’s. De wijktuin versterkt deze
functie, maar is ook bij uitstek een plek om te

(V.l.n.r.) Ynke Faber, Carolien Harkema en Liesbeth Kappert in de buurttuin

Onderlinge hulp in Zandweerd-Noord
Het samenbrengen van bewoners die elkaar helpen, in een systeem van
vraag en aanbod. Dat is waar het project Onderlinge Hulp in het kort om
draait. Een drietal wijkbewoners coördineert dit geheel, dat volledig bestaat
dankzij de behulpzaamheid van wijkbewoners onder elkaar.
Henk van der Vlist, zelf ook bewoner van
Zandweerd Noord en de initiatiefnemer
van dit project, is de ‘matchmaker’ tussen
vraag en aanbod. “De hulpvragen komen
binnen en ik zoek daar een passend aanbod
op. Dat varieert van iemand ergens naartoe
brengen tot helpen bij de boodschappen
of de hond uitlaten. Iedereen is wel eens
in de situatie dat het even niet lukt, door
plotselinge ziekte of andere omstandigheden. Zeker als je wat ouder wordt en er
alleen voor staat. Dan is het heel fijn dat er
mensen in je directe omgeving zijn die even
bijspringen. Soms kan je aanwezigheid al
genoeg zijn om een ander te helpen.”
“Hulp vragen is niet altijd makkelijk. Aan
de andere kant, iets voor een ander kunnen betekenen vinden de meeste mensen
heel fijn. Dat zet de hulpvraag in een ander
perspectief. We zien vaak dat de mensen
die hulp krijgen daar vervolgens zelf iets
tegenover willen zetten. Wat absoluut niet
verplicht is, maar toch gebeurt. Zo had
ik iemand die graag haar gordijnen wilde
wassen maar niet op de ladder kon om ze
eraf te halen en weer op te hangen. Maar
ze kon wel heel lekker koken en wilde best
voor maaltijden zorgen. Zo wast de ene
hand de andere.”

gemeente had geen budget. Ik had de hoop
bijna opgegeven toen WijDeventer in beeld
kwam en budget beschikbaar stelde. Toen kon
het systeem er gelukkig toch komen.”
Het zebra safe systeem werkt met led-verlichting in het wegdek. Er gaan oranje lampjes
knipperen zodra iemand een eerste stap op het
pad zet. De verlichting is alleen zichtbaar voor
automobilisten. Het is het eerste zebra-safe
systeem in Deventer. “We zijn er heel blij mee.
Alle ouders van de schoolkinderen in de buurt
zijn aangeschreven met het advies om hier over
te steken, omdat dit de meest veilige plek is.”

Lekker ‘tuinen’ bij Sint Jurriën

nieuw idee, de wijkbus. Op dinsdag en vrijdag gebruiken we een bus van Philadelphia
om mensen gezamenlijk naar de markt
te brengen of naar een winkelcentrum.
Mensen worden thuis gehaald en gebracht
door vrijwilligers uit de wijk. Het staat nog
in de kinderschoenen, in juni zijn de eerste
‘testritjes’ gereden. Maar we verwachten
veel animo.”

Ook een vraag of een aanbod?

Buurtbus

Wie iets wil vragen of juist wil aanbieden
kan contact opnemen met Henk van der
Vlist, telefoonnummer: 06 19504607.
Of een mail sturen naar
onderlingehulp@zandweerdnoord.nl

“Wat we veel tegenkomen zijn vragen die
met mobiliteit te maken hebben en met sociale contacten. We zijn net gestart met een

Meer informatie is te vinden op de website
www.zandweerdnoord.nl/onderlingehulp

Creatieve activiteiten voor mensen
met (of zonder) een handicap
Tijdens de ideeënronde van WijDeventer, vorig jaar september, kwam de
wens naar voren om bewoners met een beperking meer te betrekken bij en
in hun woonomgeving. Dit heeft geleid tot een mooie samenwerking tussen
verschillende organisaties en mensen in de wijk.
Interact Contour, Philadelphia en Raster
(Opbouwwerk) organiseren samen met vrijwilligers iedere maand op donderdagavond een
bijeenkomst in De Tamarinde. De avonden zijn
afwisselend, qua thema en activiteit. Tijdens
het WK was het thema natuurlijk Oranje.
Soms is het een kookbijeenkomst, soms een
creatieve activiteit als bloemschikken. Voorop
staat dat iedereen welkom is en bijdraagt aan
de gezelligheid. De volgende donderdagen
staan in de agenda: 18 september, 30 oktober
en 27 november. Allemaal van 19 tot 21 uur
bij De Tamarinde. De kosten zijn € 2,50 per
deelnemer. Aanmelden kan bij Daniëlle Rada
(Raster Opbouwwerk), tel.nr. 06 44111032.

Er is veel animo voor de
bijeenkomsten.
Er komen bewoners van Woonvorm
Philadelphia, mensen uit de ambulante zorg
van Philadelphia en JP van de Bent, maar ook
buurtbewoners zonder beperking. Iedereen is
welkom. Twee vrijwilligers van de Parabool
bieden hulp en begeleiding. Zo ontstaat een
mengelmoes van deelnemers en begeleiders.
Deze uitwisseling zorgt ook weer voor andere
initiatieven, in dit geval een kinderkleding- en
speelgoedbeurs bij speeltuin De IJssel. Een
mooi voorbeeld van de verbindende rol van
WijDeventer in de wijk.

Speeloase op verwaarloosde plek
De door bewoners ingerichte ontmoetingsplek aan de Jacobus Reviusstraat geeft de
voormalige wat verwaarloosde groenstrook
een enorme boost. Een vrolijk groene ontmoetingsplek, met een heerlijk speelgedeelte
voor de kleintjes, een klein trapveldje en wat
fruitbomen. Verder is er een moestuintje
waar bewoners uit de Sint Jurriënstraat hun
groentes verbouwen. De oorspronkelijke
wens was een trapveld voor de wat oudere
jeugd, maar dat bleek op deze plek niet
mogelijk. Zeker ook vanwege het spoor dat

er langs loopt. Voor de activiteiten die er nu
zijn is het prima geschikt. Er loopt een hek
langs dat de kleintjes tegenhoudt het spoor
op te gaan, terwijl aan de straatkant de houten palen verhinderen dat kinderen de straat
op rennen. Met relatief weinig middelen en
veel inzet is het een fijne ontmoetingsplek
geworden. Ook de bezoekers aan de moskee
in de Sint Jurriënstraat maken er regelmatig
gebruik van.
Een echte aanwinst voor de buurt dus!

Vier vragen aan de nieuwe
wethouder
Frits Rorink is de nieuwe wijkwethouder. Hij is niet alleen
een nieuwkomer in de wijk, maar ook in de stad. Vier
vragen aan hem, ter introductie.

Hoe ben je in Deventer terecht
gekomen?
Ik stond op het punt om mijn derde termijn in te gaan als wethouder in Oldenzaal.
Op de dag dat de aankondiging in de krant
stond, werd ik benaderd voor deze functie in

Deventer. Bestuurlijk gezien was het meteen
een ‘ja’. Maar het betekent nogal wat voor
mijn gezin. Onze woonsituatie bijvoorbeeld.
We hebben goed nagedacht samen, deze baan
doe je namelijk niet alleen. De frisse blik van
mijn twee zoons gaf de doorslag. Doen!

Wat is je indruk van de stad?
Deventer heeft alles wat een stad interessant
maakt. Om te wonen, maar ook uit bestuurlijk
oogpunt. Een historische binnenstad, voor- en
naoorlogse wijken, plattelandskernen, een
interessante infrastructuur met de A1, het
spoor en de IJssel. En de samenstelling van
de bevolking is divers. Het valt me op dat de
Deventenaren open, vriendelijk en gastvrij
zijn. Ik voel me zeer welkom.

Wat is je indruk van de wijk?
Het is een grote wijk met veel variatie in
mensen, gebouwen en openbare ruimte. Ik ben
pas net ‘binnen’ dus ik ken de wijk nog niet
goed, maar ik heb het idee dat er veel mensen
en organisaties actief zijn in de wijk. Ik heb al
veel mooie projecten voorbij zien komen.

Wat kan men van jou verwachten?
Ik ben iemand die graag echt meedoet. Dat
vind ik het leuke aan het wethouderschap, om
het gemeentebestuur dichtbij de mensen te
brengen en andersom. Ik zal dus zo veel mogelijk gelegenheden aangrijpen om de wijk in
te komen. Ik wil graag in gesprek met mensen,
kijken wat we samen kunnen bereiken in de
wijk. Daarnaast heb ik natuurlijk mijn bestuurlijke portefeuille: vastgoed, milieu & duurzaamheid, leefomgeving en plattelandsbeleid.

Tijdens de jaarlijkse fietstocht brengt het wijkteam een bezoek aan de ontmoetingsplek Reviusstraat

Colofon
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Tekst Katja Hogenes
Foto’s WijDeventer
Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer

Druk Xerox QSP Deventer
Oplage 5.935
Wijkmanager Carolien Harkema, 693022,
06 51556423, c.harkema.otten@deventer.nl

Frits Rorink, 693219

Wijkwethouder

Kinderwerker Jaidi Muskee, 06 53584978,
j.muskee@rastergroep.nl

Opbouwwerker Daniëlle Rada, 06 44111032,
d.rada@rastergroep.nl

Buurtcontactwerker Lemiye Kücük,
06 39205678, l.kucuk@rastergroep.nl

Ouderenadviseur Simone Verschoor,
06 10257444, s.verschoor@rastergroep.nl

Wijkenbeheerder

Jongerenwerker Deniz Kalay, 06 24863274,

Wijkagent Ben Bouwmeester (Zuid) en

Robert Saris, 14 0570

d.kalay@rastergroep.nl

Jolanda de Caluwe (Noord), 0900 8844

Senior toezichthouder Vivian de Groot,
14 0570, v.de.groot@deventer.nl

zandweerd

