Wijkagenten
Heb je een vraag of wil je wel eens in gesprek met de wijkagent van de binnenstad en de
Hoven? Herman Stegeman, de wijkagent, nodigt je van harte uit voor het spreekuur. Het
spreekuur is elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur in het stadhuis, Grote Kerkhof 1.
En donderdag om de week (de even weken) tussen 14.30 en 15.30 uur in het Hovenhuus,
Leliestraat 27. Voor het doen van aangifte is het belangrijk dat je een aparte afspraak maakt.
Als je in Knutteldorp of Raambuurt woont, kun je terecht bij wijkagent Laura Moed. De wijkagenten zijn te bereiken via het tel. 0900-8844.

eigen budget

Familie. Als het aan haar ligt worden er nog veel meer mensen lid van de DSF en werken

voorwaarden vanuit WijDeventer.“ Aan ideeën
om de Raambuurt leuker en beter te maken is
geen gebrek: “Als eerste activiteit hebben we
flink uitgepakt met de nieuwjaarsreceptie. We
hebben dit keer niet alleen digitaal uitnodigingen verstuurd, maar ook geflyerd en posters
opgehangen. Er kwamen veel mensen die we
hebben gevraagd om hun ideeën op post-its
te schrijven. Dat leverde zo’n dertig verschillende ideeën op. Je kunt niet alles tegelijk.
De ideeën zijn in vier categorieën ingedeeld.
Groepen bewoners werken ze verder uit.”
De Hoven en de Raambuurt gaan deze nieuwe manier van werken uitproberen. Het zijn
buurten waar veel mensen elkaar kennen
en waar enthousiasme is om samen aan de
slag te gaan. Bewoners hebben bijvoorbeeld
het Hovenhuus ingericht voor de toekomst
en staan open voor vernieuwing. En in de
Raambuurt zijn ze bezig met plannen om van
het buurthuis nóg meer een plek van en voor
de buurt te maken.

samen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Daarom maakte ze deze oproep om
ook lid te worden!

Deventer schoon, dat wil je toch gewoon?
• Erger jij je ook wel eens aan rommel op straat of in het park?
• Maak jij je ook zorgen over de plastic soep in de oceanen?
• Wil je ook dat de vuurwerkresten met Oud-en-Nieuw snel verdwijnen?
• Heb je ideeën over een schonere, opgeruimde buurt?
Maar heb je eigenlijk geen idee hoe je dat moet aanpakken?
De Deventer Schoon Familie kan je daarbij helpen!
Samen met de Deventer Schoon Familie kun je acties organiseren en zo de

De gemeente gaat de meeste parkeerplekken
in de binnenstad en de schilwijken openstellen
voor zowel vergunninghouders als betaald
parkeerders. Dit “omzetten van vergunningen
parkeren” zorgt er voor, dat de gemeente de
inkomsten van boetes voor foutparkeren zelf
houdt, in plaats van dat ze naar het Rijk gaan.

De drempel om in de wijk initiatieven voor elkaar te krijgen, wordt lager. Dat verwachten
bewoners van de Raambuurt en de Hoven die betrokken zijn bij de pilot ‘meer zeggenschap
in buurtgemeenschappen binnenstad en de Hoven’. De kern is dat het wijkteam niet meer
vooraf plannen goedkeurt, maar dat bewoners een budget krijgen dat ze volgens bepaalde
afspraken kunnen besteden. Later verantwoorden ze de uitgaven.

De wijkagent is toegankelijk en laagdrempelig. Hij of zij is er niet alleen om te bekeuren of
iemand streng toe te spreken. U kunt meer met hem of haar bespreken dan u denkt. De
wijkagent is er om als contactpersoon u van dienst te zijn bij allerlei zaken in uw buurt op het
gebied van veiligheid en criminaliteit.

Haukje Hiddema is bewoonster van De Worp en actief lid van de Deventer Schoon

Plan van aanpak omzetten
vergunningen parkeren bijna klaar

Buurten experimenteren met

Lagere drempel
“Op de Hoven zien we de voordelen van een
eigen budget”, zegt bewoner Jesse Oosterloo:
“Het is een goed idee om de drempel voor het
uitvoeren van initiatieven te verlagen. Tot nu
toe moesten bewoners hun plannen presenteren aan het wijkteam, waar ook ambtenaren,
de wethouder en soms raadsleden bij zaten.
Een beetje eng. Nu kun je bij het buurthuis terecht om op een lossere manier over je ideeën
te praten en te kijken hoe ze waarheid kunnen
worden. Het past bij de Hoven, het voelt hier
als een klein dorp.”

Aanstekelijk
De Hoven hield op 5 april een startavond. Bij
een houtvuurtje staken ruim vijftien bewoners
elkaar aan met hun enthousiasme. Ze voerden
een goed gesprek over de buurt. Over wat ze
missen, wat leuker of duurzamer kan en hoe
de toekomst er uit kan zien. Het leverde ruim
tien ideeën op om verder uit te werken. Zoals
een jamsessie in het Hovenhuus, aandacht
voor eenzame ouderen, de ontwikkeling tot
duurzaamste wijk van Deventer en een leukere inrichting van het plein voor de supermarkt.
De buurten gaan met het eigen budget aan
het werk, maar staan er niet alleen voor. Waar
nodig krijgen ze ondersteuning van het sociaal
team en de wijkmanager.

Tafeltennis
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
(inclusief pauze) wordt er getafeltennist in
het gebouw van Wijk- en buurtvereniging
Wijk 16. De groep bestaat op dit moment
uit zes spelers. Er kunnen nog meer mensen
aansluiten en meespelen. Batjes e.d. zijn
voorhanden. Ook mensen die nooit of heel
lang geleden gespeeld hebben zijn van harte
welkom. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Han Demming, tel. 0570-629837 of Wilma
Binnendijk, tel. 0570-618560.

Zoekverkeer
Voor veel bewoners van de binnenstad
kwam de aankondiging van de gemeente om
parkeerplekken open te stellen voor zowel
vergunninghouders als betaald parkeerders
nogal onverwacht. Tegen het plan van
was veel weerstand onder bewoners. Zij
maakten zich zorgen over parkeeroverlast
en zoekverkeer. Annelies Roering was
een van de bewoners die het plan van de
gemeente niet zag zitten: “We betalen flink
voor een parkeervergunning en kunnen
nu meestal in de buurt van ons huis een
parkeerplaats vinden. We vreesden dat dat
moeilijker zou worden als de plekken ook
door binnenstadbezoekers kunnen worden
gebruikt. Zo krijg je ook zoekverkeer en daar
zijn de straten niet geschikt voor. Bovendien
is extra parkeren op straat helemaal niet
nodig, want ook op drukke dagen is er in de
parkeergarages plaats.”

Fitness
Buurt- en speeltuinvereniging Wijk 16 gaat
in de toekomst een activiteit organiseren
voor senioren om te bewegen op aangepaste
fitnesstoestellen onder begeleiding van een
fysiotherapeut.

Dagkaarten
Ook elders waren er protesten en
inspraakavonden werden druk bezocht.
Er werd een belangengroep opgericht,
‘de Vereniging voor het behoud van het
woon- en leefklimaat in de binnenstad en

Bewegen
in Knutteldorp en Pothoofd
Wandelen
Er is een wandelgroep voor bewoners van
Knutteldorp en Pothoofd gestart. Twee keer
per week gaan bewoners met elkaar op pad en
lopen tussen de 3 en 6 kilometer. Er wordt rekening gehouden met langzame en snellere wandelaars. Wandelen is bewegen en dus gezond.
Maar ook leuk en gezellig omdat je gemakkelijk
praat en iets van de omgeving ziet. U bent van
harte welkom om een keer of elke week mee
te wandelen. De groep verzamelt elke dinsdag
om 9.30 uur en elke donderdag om 13.30 uur in
het gebouw van buurt- en speeltuinvereniging
Wijk 16. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Victor Zwollo, tel. 06-22317777 of Anton Olde
Bijvank, tel. 0570-608510.

Samen maken we Deventer en omgeving nog mooier dan het al is.

Meer weten?
Bel naar 0570 62 22 10 of neem een kijkje
op www.deventerschoonfamilie.nl

Raambuurt
Martijn Bronswijk en Henk Ekkelboom vertellen dat ook de Raambuurt positief is over
de nieuwe aanpak: “We bedenken voor het
nemen van besluiten een opzet die goed
aansluit bij de wensen van de buurt en de

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,

schilwijken i.o.’. Het leidde tot gesprekken
tussen bewoners en gemeente. Met resultaat:
ambtenaren en bewoners gingen naar
Alkmaar om het parkeersysteem te bekijken.
Ook daar zijn betaald- en vergunningparkeren
gemengd. Dat werkt goed, omdat op een deel
van de plekken alleen een dagkaart van zo’n
20 euro wordt verkocht. Dat scheelt enorm in
de parkeerdruk en het zoekverkeer.
Plan van aanpak
In nauwe samenwerking met de
belangengroep is in hoofdlijnen een plan van
aanpak opgesteld. Met het plan dat er nu ligt,
is het mogelijk gebleken om de ongewenste
neveneffecten te beperken. Bijvoorbeeld door
onderscheid te maken in de parkeertarieven.
In woonbuurten geldt straks een hoog
dagtarief en in andere delen is het mogelijk
per uur te betalen. Het plan op hoofdlijnen
is in maart vastgesteld en in april hebben
bewoners in “reviewpanels” meegekeken naar
de uitwerking in hun eigen buurt. Nadat het
plan door het college van B&W is vastgesteld
worden informatie-avonden voor alle
bewoners van de binnenstad en Raambuurt
georganiseerd.

Centrumbus
 oor de zomer gaat hij waarschijnlijk zijn eerste rit maken:
V
de centrumbus Deventer. Stichting Busdienst Deventer
Binnenstad wil een kleine, elektrisch aangedreven bus laten
rijden door de binnenstad. Kijk voor meer informatie op
www.centrumbusdeventer.nl.

leefbaarheid in je buurt vergroten.

WijDeventer,

Gevraagd: chauffeurs
Het bestuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de bus willen besturen.
Ton Koot: “Het gaat om mensen die eens per week 3 á 4 uur chauffeur willen
zijn. Je moet natuurlijk een rijbewijs hebben en het leuk vinden om met mensen
om te gaan.“ Je kunt je opgeven via de Vrijwilligerscentrale Deventer, www.
vrijwilligersstad.nl.

Het is volop voorjaar. De dagen zijn langer. De zon laat zich regelmatig
zien en heeft veel kracht. De natuur maakt mooie veranderingen door.
Een hoop energie. Dat zie ik ook in de wijk!
In veel buurten vragen bewoners aandacht voor de leefbaarheid. Dat kan
zijn omdat er iets in de straat niet zo goed gaat. Als de verkeerssituatie
als onveilig wordt ervaren bijvoorbeeld. Of om wensen om als groep
bewoners iets te ondernemen, zoals wandelen of eten. Het leuke is dat
er dan ook veel gelegenheid is om gewoon een gesprekje te hebben of
elkaar beter te leren kennen.

Periodieke uitgave
WijDeventer
mei 2017

In de Raambuurt en op de Hoven zijn onlangs veel nieuwe ideeën
ingediend (samen meer dan veertig!) op het gebied van ontmoeten,
duurzaamheid en de buitenruimte. Heeft u een idee om het samenleven
in uw straat of buurt beter of leuker te maken, neemt u dan contact met
mij op. Een van de leden van het sociaal team of ik kom graag bij u langs.
Vriendelijke groeten,
Esther Lagendijk, wijkmanager

Buurttafel Binnenstad: voor vragen,
ondersteuning, praatje én koffie

Laat de boel de boel
en kom bij de jeu de

Waar kun je een rollator halen en hoe weet je of deze vergoed wordt? Waar moet je zijn
als je je wilt inzetten voor de wijk? Hoe zit het met de zorgtoeslag? Wie kan helpen bij het
invullen van formulieren (al dan niet digitaal)?

Houdt u van beweging in de buitenlucht?
Vindt u het leuk om een balletje te werpen?
En geniet u van andere mensen om u heen?
Dan is jeu de boules misschien iets voor
u! De baan aan het Laboratoriumplein in
de Raambuurt wordt goed gebruikt. Elke
maandag- en donderdagmiddag tussen 14.00
en 16.00 uur wordt er fanatiek jeu de boules
gespeeld. Het spel wordt voornamelijk
gespeeld door spelers boven de zestig jaar.
De vereniging bestaat dit jaar 10 jaar. Lijkt het u leuk om een keer mee te spelen, u bent
van harte welkom! Contactpersoon is Wim Steegink, tel. 0570-613806 of 06 49930766.

Inwoners van de binnenstad kunnen vrijblijvend voor vragen en advies op het gebied van
financiën, administratie, wonen, opvoeding,
werk, vrije tijd, zorg en ondersteuning terecht
bij de Buurttafel Binnenstad.
Voor een vraag of een kopje koffie
De Buurttafel Binnenstad is een initiatief
van sociaal team Binnenstad en De Hoven,
Wijkwinkel en Carinova Thuisadministratie.

“Met de Buurttafel Binnenstad hopen we
het mensen makkelijker te maken om even
binnen te lopen en een vraag te stellen”, legt
Maddi de Munnik van de Wijkwinkel uit. “Met
de aanwezigheid van een medewerker van
het sociaal team, Carinova Thuisadministratie,
Wijkwinkel en vrijwillige coaches is veel kennis
aan tafel aanwezig. Maar mensen zijn ook van
harte welkom voor een praatje, ideeën voor
de binnenstad of gewoon een kop koffie.”
Wanneer en waar?
De Buurtafel Binnenstad is geopend op donderdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur in
de Bibliotheek Centrum op de 1e verdieping.
Buiten deze tijden kunnen mensen met hun
vragen terecht bij de Wijkwinkel Centrum,
Brink 70. Voor openingstijden zie www.wijkwinkel.nl. U kunt uw vraag ook stellen via telefoonnummer 0570-675704 of e-mailadres
wijkwinkel@obdeventer.nl.

Herinrichting Muggeplein
De gemeente richt het Muggeplein opnieuw
in. Dat is nodig omdat bomen de bestrating
omhoog drukken en het riool versleten is.
Op de meeste plekken wordt de openbare
verlichting vervangen. Het ontwerp voor
het Muggeplein is ontstaan in overleg met
een tiental bewoners (klankbordgroep). Het
Muggeplein wordt autovrij, zonder dat dat ten

koste gaat van parkeerplekken. De huidige
parkeerplekken op het plein zelf worden verplaatst naar de zijstraten en de randen van
het plein. Het plein krijgt een open karakter
en is daardoor geschikt voor het houden van
evenementen. Inmiddels is een aantal bomen
verwijderd. Het civiele deel van het werk
wordt naar verwachting begin augustus 2017
afgerond. Dit najaar zal Het Groen Bedrijf
als laatste nog een aantal nieuwe bomen en
andere beplanting planten.
Omwonenden zijn blij met de herinrichting
die in gang is gezet. Henk Hengeveld: “Met
de nieuwe inrichting van het Muggeplein
heeft het Noordenbergkwartier weer een
prachtig hart. Ik zie al een mooie zomerdag voor me, met een spontaan diner met
buurtgenoten.”

boules

Zeilschip de Tukker
Welkom in een schoeneraak
van 37 meter
Zeilschip de Tukker heeft
van de gemeente Deventer
en Stichting Raster de
mogelijkheid gekregen
om het komende jaar
in het havengebied van
Deventer een programma
aan te bieden aan jongeren.
Het gaat om voortijdige
schoolverlaters en jongeren
die geen werk hebben. Het
programma bestaat uit

onderhoudswerkzaamheden
aan het schip, cursussen en
workshops waarin ze leren
en startkwalificaties halen
die ze nodig hebben om
(weer) actief te worden op
de arbeidsmarkt. Een aantal
jongeren maakt deel uit van
een mediateam, dat begeleid
wordt door Rocketboys.
Steun Zeilschip de Tukker en
doneer
Stichting Varen met Zeilschip

Burendag
Op zaterdag 13 mei zijn alle
buren tussen 12.30 en 17.00
uur van harte welkom om
een kijkje te komen nemen
op en in het schip, dat naast
‘Fooddock’, Zuiderzeestraat 2,
ligt. Er vinden rondleidingen
plaatsen. Er zijn foto’s te zien.
Er kunnen workshops worden
gevolgd. Er is een competitie
fok hijsen en er zijn activiteiten
(o.a. schminken) voor kleine
kinderen. U bent van harte
welkom!

Dagactiviteiten voor ouderen in

“Wijk16 uw Buurtstation”
Er is een heel aantal bewoners uit Knutteldorp
en Pothoofd dat er naar uitkijkt: na de zomer
dicht bij huis meedoen aan dagactiviteiten voor
ouderen. Deelnemende bewoners worden
meerdere dagdelen per week opgevangen
en begeleid door professionele begeleiders
van de zorginstelling Beter Thuis Wonen en
vrijwilligers. De plek waar dit gaat plaatsvinden
is het gebouw van buurt- en speeltuinvereniging
Wijk 16, Zutphenselaan 18. Om in het gebouw
een geschikte ruimte te hebben, wordt er eerst
verbouwd. Er komt een lichte serre aan de
zijde van de speeltuin. Ook wordt het gebouw
drempelvrij gemaakt. De werkzaamheden
hiervoor zijn inmiddels gestart.
Het initiatief voor ‘Wijk16 uw Buurtstation’
komt voort uit de wens van bewoners.
Zij hebben in gesprekken met leden van
het sociaal team aangegeven het liefst
dagactiviteiten te hebben in de buurt.
Belangrijke redenen zijn: vertrouwd in eigen

buurt, zelf bepalen wanneer je naar huis wil,
geen gependel met busjes, laagdrempelig,
buurt- en lotgenoten ontmoeten. Het contact
met kinderen die in de speeltuin spelen is een
plezierige bijkomstigheid.
‘Wijk16 uw Buurtstation’ is een initiatief
van buurt- en speeltuinvereniging Wijk
16 in samenwerking met het sociaal team
Binnenstad/ De Hoven, Solis, Beter Thuis
Wonen en de gemeente. Wijkverpleegkundigen
van diverse zorgorganisaties (zoals Carionova
en Solis) zijn ook bij dit initiatief betrokken.
Bewoners van de Raambuurt, de Hoven en
de binnenstadsbuurten kunnen ook gebruik
maken van de dagactiviteiten. Buurtbewoners
kunnen er ook voor een kortere periode
terecht, bijvoorbeeld om als mantelzorgers
tijdelijk ontlast te worden.
De animo is groot ervaren de initiatiefnemers.
Zij krijgen al veel vragen en verzoeken binnen.
Vanaf 1 september wordt er gestart op dinsdag
en donderdag. In oktober vindt een officiële en
feestelijke opening plaats.
Heeft u vragen of wil u ook in aanmerking
komen voor deze dagactiviteiten, neem dan
contact op met: Victor Zwollo (Wijk 16),
tel. 06-22317777, e-mail: wijk16@home.
nl of Harold v/d Berg (lid sociaal team/
opbouwwerker), tel. 06-14218925, e-mail:
h.vande.berg@socialeteamsdeventer.nl.

de Tukker stelt alles in het
werk om het schip weer in
eigendom te verkrijgen (het
moest twee jaar geleden
helaas verkocht worden
vanwege bezuinigingen) en
te renoveren. Uw financiële
bijdrage is heel hard nodig
en zeer gewenst! Elk bedrag
is welkom. U kunt uw
bijdrage overmaken naar:
NL39TRIO0197961398 o.v.v.
De Tukker. Zie ook www.
zeilschipdetukker.nl/doneren.

Kennismaken wijkmanager Esther

Lagendijk

Vanaf 1 januari dit jaar ben ik wijkmanager in
de binnenstad en de Hoven. Een leuke, nieuwe
uitdaging. Ik heb hiervoor als wijkmanager in
de wijken Colmschate Noord en De Vijfhoek
gewerkt.
Als wijkmanager ben ik het gezicht van de wijk
vanuit de gemeente, begeleid ik bewonersinitiatieven en breng ik signalen van bewoners
of werkers bij de gemeente. Ik heb regelmatig
contact met het sociaal team. Zij ontmoeten
andere bewoners en hebben zicht op vragen
en behoeften op het gebied van hulp en zorg.
We bekijken wat daarin voor mensen samen
aangeboden kan worden. Een mooi voorbeeld zijn de dagactiviteiten in ‘Wijk 16 Uw
Buurtstation’.
Ik heb inmiddels veel gehoord van bewoners
over hoe ze samenleven in hun straat, wat hen

Projecten in de wijk

App meldpunt openbare ruimte

Sluiskwartier
Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Doet een lantaarnpaal het
niet? Of is uw omgeving vervuild met graffiti? U kunt het melden aan 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.
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.

Het Sluiskwartier is een bijzondere plek. Dit gebied
tussen de Sluisstraat, Pothoofd en Wilhelminabrug
wordt de komende jaren vernieuwd. Afgelopen jaar
is de weg het Pothoofd al opgeknapt en heeft DAVO
Stadsbrouwerij en Proeflokaal zich hier gevestigd.
De eerste stappen zijn gezet. Gedurende de tweede
helft van 2016 zijn drie mogelijke scenario’s voor een
verdere invulling van dit gebied gemaakt. Hiervoor
hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met

terrein is bouwrijp gemaakt. Begin april start de

bewoners en betrokken organisaties. Welke panden

aannemer met het inrichten van de bouwplaats.

in het Sluiskwartier voor de toekomst behouden

Vervolgens wordt een zeer speciale fundering voor

blijven, speelt hierbij een rol. De scenario’s zijn begin

het gebouw aangebracht. Speciaal omdat vanwege

2017 gepresenteerd. Voor de zomer 2017 maakt de

de archeologische bijzonderheid van de plek er met

gemeenteraad naar verwachting een keuze voor één

een minimaal aantal heipalen gewerkt gaat worden.

van de scenario’s die vervolgens de basis is voor de

En dan zal na ruim nog een jaar bouwen Viking Film

verdere vernieuwing van het Sluiskwartier.

& Theater de huidige lege plek innemen. Een mooi
gebouw aan de IJssel met vier filmzalen, een intieme

Stationsomgeving en Churchillplein

theaterzaal, theatercafé en restaurant. De Viking

Het stationsplein en busstation zijn klaar. Nu wordt

opent naar verwachting zomer 2018 haar deuren.

het tijd voor het aanleggen van de Groene Wal en
het aanpassen van het Churchillplein. Eerst wordt

Fietsparkeren

de voetgangersbrug verbreed. Hiermee wordt de

Steeds meer mensen gaan op de fiets naar de binnen-

“loper” van en naar de binnenstad gecontinueerd.

stad. Om deze fietsers goed te faciliteren vernieuwt

De route tussen station en binnenstad wordt meer

de gemeente de fietsenstallingen. De stallingen

uitnodigend gemaakt. In de leuning wordt een

krijgen een nieuw uiterlijk dat goed past bij de histori-

beeldmerk van leeuwen opgenomen. Het is een

sche binnenstad. Op sommige plekken komen nieuwe

verwijzing naar de voormalige Leeuwenbrug. In de

stallingen. De gemeente heeft met verschillende

nazomer zal dit werk klaar zijn en wordt begonnen

partijen in de binnenstad gesproken. Op basis daarvan

met de Groene Wal. Daarna wordt gestart met het

is een voorstel gemaakt voor het uiterlijk en de loca-

Churchillplein. Onderdeel van het werk is ook het

ties van de nieuwe stallingen. Dit voorstel is gepre-

verbeteren van de afwatering van het spoorviaduct

senteerd op een informatieavond. Daarna is er een

over de Brinkgreverweg. Daarmee wordt waterover-

gedetailleerd ontwerp per locatie gemaakt. Hierbij is

last bij zware regenbuien voorkomen.

rekening gehouden met de opmerkingen die er op
de informatieavond kwamen. De ontwerpen zijn te

Bibliotheek

zien op www.deventer.nl/fietsparkeren en liggen ter

De eerste stappen tot de realisatie van de nieuwe

inzage in het stadhuis. U kunt tot 10 mei reageren op

centrale bibliotheek zijn gezet. Het voormalige

deze ontwerpen. Naar verwachting zullen de eerste

SNS gebouw aan de Stromarkt is gesloopt. De

locaties in de zomerperiode 2017 worden aangelegd.

bouw kan nu dus echt beginnen. Dit betekent veel

bezig houdt in de buurt, waar vrijwilligerswerk
wordt gedaan, etc. Daarnaast heb ik kennis
gemaakt met (buurt)verenigingen en organisaties die actief zijn in de wijk. Ik ervaar grote
betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Ik heb veel plezier in mijn werk. Graag
tot ziens in de wijk!
U kunt mij volgen op Facebook (Wijkmanager
Binnenstad De Hoven Esther Lagendijk)

bedrijvigheid; de komende maanden wordt aan de

Grote kerkhof

fundering gewerkt en vervolgens aan de opbouw

Voor de inrichting van een autovrij Grote Kerkhof

van het gebouw. Vanaf medio 2018 opent de nieuwe

geeft het college de voorkeur aan de denkrichting

Bibliotheek Centrum haar deuren. Een plek waar

Stadspodium. Het plein wordt deels verhoogd

iedereen welkom is om te lezen, te lenen, te maken

en biedt ruimte voor uiteenlopende activiteiten.

en te delen.

Voorgesteld wordt om de bomen te behouden
en een aantal bij te plaatsen. Deze verkleinen de

Viking Film en Theater

windhinder en zorgen ’s zomers voor verkoeling.

De bouw van Viking Film en Theater gaat binnen-

Wethouder Grijsen. “Zowel de denkrichting stadspo-

kort van start. Afgelopen maanden is er achter

dium als Lebuïnusveld vonden brede steun in een

de schermen hard gewerkt aan de voortgang van

eerder gedane poll waarbij het stadspodium meer

het project en de voorbereiding van de bouw. Het

ruimte biedt aan evenementen, dat geeft voor het

laatste archeologisch onderzoek is gedaan en het

college de doorslag.”

Wijkmanager
Esther Lagendijk
693185
e.lagendijk@deventer.nl

Senior toezichthouder
gemeente Deventer
Andries Hamstra, 140570
ah.hamstra@deventer.nl

Wijkwethouder
Robin Hartogh Heys
693207
Sociaal Team Binnenstad/de Hoven
Harold van den Berg, Inge Opdeijn,
Johan Flierman, Rob Achterbosch
140570
binnenstad@socialeteamsdeventer.nl
Wijkagent binnenstad en de Hoven
Herman Stegeman,0900-8844
Spreekuur op donderdag in de even weken
van 14.30-15.30 uur in het Hovenhuus
Kinderwerker
Anne-Fleur Nijhuis
06-23611677
af.nijhuis@rastergroep.nl
Wijkagent Raambuurt
Knutteldorp en Havenkwartier
Laura Moed
0900-8844
Jongerenwerker
Chris Helsloot
06 34895336
c.helsloot@rastergroep.nl
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