Kennismaking wijkmanager
Joris Hendriks

App 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 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. 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.

Wijkmanager
Joris Hendriks
693185
06 51554132
jo.hendriks@deventer.nl

Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen,
693219

Kinderwerker (Vijfhoek)
Lianne Kersbergen
06 52866788
l.kersbergen@rastergroep.nl

In het weekend van 27 en 28 mei organiseert Stichting
COCOS weer het jaarlijkse evenement Colmpop. Zet het
in uw agenda en kom ook naar het evenemententerrein
aan de Holterweg. Dit jaar is er voor het eerst een mooie
samenwerking met de jongeren uit de wijk. De moeite
waard om een bezoek te brengen aan dit geweldige
evenement. Voor meer informatie verwijs ik u naar de
website www.cocosdeventer.nl.

Wijkagenten
(Vijfhoek)
Mirjam Lentelink
en Lucie Havinga
0900 8844

Jongerencoach
(Colmschate Noord)
Bertine Doorn,
06-31155858
b.doorn@rastergroep.nl

Wijkagent
(Colmschate Noord)
Marleen van der Lugt
0900 8844

Jongerenwerker
Pascal Bunskoeke
06 25522249,
pascal.bunskoek@yfc.nl

Toezichthouder
Mehmet Celep
14 0570
m.celep@deventer.nl

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kinderwerker
(Colmschate Noord)
Margerita Pluimers
06 24552538
m.pluimers@rastergroep.nl

Lid sociaal team/opbouwwerker
Marc kamp,
06 13948550,
m.kamp@socialeteamsdeventer.nl

Vanaf 1 januari dit jaar ben ik wijkmanager vanuit de gemeente
Deventer voor Colmschate Noord en de Vijfhoek. De afgelopen
8,5 jaar was ik werkzaam in de binnenstad en de Hoven. Vanuit
de werkwijze van WijDeventer willen we eraan bijdragen dat u als
bewoners in uw straat, buurt en wijk in een goede sfeer op een prettige en veilige manier met
elkaar kunt samenleven. Wanneer u een idee heeft om daar met buurtgenoten een positieve
bijdrage aan te leveren dan kunt u mij daarvoor benaderen. Samen met het sociaal team
Colmschate Noord / Vijfhoek wil ik u waar dat wenselijk is, ondersteunen en faciliteren.
Heeft u vragen of wilt u als actieve bewoner kennis met mij maken en uitwisselen over uw
buurt, bel of mail mij. Graag tot ziens in de wijk.
Joris Hendriks, tel. 06-51554132, e-mail: jo.hendriks@deventer.nl

Haukje Hiddema is bewoonster en actief
lid van de Deventer Schoon Familie. Als
het aan haar ligt worden er nog veel meer
mensen lid van de DSF en werken 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?
•
•
•
•
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Erger jij je ook wel eens aan rommel op straat of in het park?
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?

Samen met de Deventer Schoon Familie kun je acties organiseren en
zo de leefbaarheid in je buurt vergroten.
Meer weten?
Bel naar 0570 62 22 10 of neem een kijkje op www.deventerschoonfamilie.nl

Projecten in de wijk

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
Het voorjaar staat voor de deur, tijd om weer naar buiten te gaan en
ons gezicht in de wijk te laten zien. Dit zou erop kunnen lijken dat
er de afgelopen maanden geen initiatieven in de wijk zouden zijn
geweest. Het tegendeel is waar. Er is ook in de wintermaanden hard
gewerkt om op allerlei manieren het wonen en leven in de straat,
buurt en wijk te verbeteren. In deze krant leest u over een aantal van
deze initiatieven in Colmschate Noord en de Vijfhoek.

Onderdoorgang Oostriklaan
Rond de zomer 2017 start aannemer Van
Spijker met de aanleg van de onderdoorgang
Oostriklaan. Als voorbereiding op de bouw van
de onderdoorgang, is de gemeente gestart
met het geschikt maken van het werkgebied.
Bomen zijn gekapt en de nutsbedrijven zijn
gestart met het verleggen van kabels- en
leidingen. De komende periode gaat de
gemeente bij de Doornenburg nieuwe
parkeerplaatsen aanleggen. Er komt een nieuwe
ontsluiting van het Titus Brandsmahuis vanaf
de Doornenburg. Bij het Koggeschip langs het
spoor worden de bestaande parkeerplaatsen
uitgebreid. Deze werkzaamheden duren tot
mei 2017. De verwachting is dat de nieuwe
onderdoorgang eind 2018 / begin 2019 in
gebruik wordt genomen. Voor omwonenden
komt er een informatiebijeenkomst met verdere
informatie over de planning en bouw van de
onderdoorgang. Het is nog niet bekend wanneer
deze bijeenkomst is.

Winkelcentrum Flora vernieuwt
Winkelcentrum Colmschate aan de Flora
gaat vernieuwen. Dit om zowel een betere
samenhang te realiseren als ook om het
winkelaanbod te optimaliseren. Er komt
ongeveer 3000 m2 winkeloppervlakte bij.
Ook de openbare ruimte wordt aangepakt,
het tankstation gaat weg en er zullen straks
550 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Op
1 maart is de feestelijke aftrap geweest.
De werkzaamheden worden stapsgewijs
uitgevoerd in 2017 en 2018. De winkels blijven
tijdens de werkzaamheden open Voor meer
informatie kijk op www.colmschate.com.

Heeft u ook een idee voor uw buurt of straat, laat het mij dan weten
of mail naar vijfhoek@socialeteamsdeventer.nl.
De Vijfde Hoek in de steigers
Het overgrote deel van De Vijfhoek is allang
afgebouwd. Maar in de laatste punt van de
taart – de zogeheten Vijfde Hoek – wordt
nog volop getimmerd, gemetseld en gestuukt.
De laatste ontwikkelingen op een rijtje.
Spijkvoorderenk. Een groot deel van de
projectbouw (rijwoningen en tweekappers)
is inmiddels bewoond. Een deel van de
particuliere woningen is ook al gebouwd,
andere particulieren zijn bezig of starten
binnenkort.
Spijkvoorderhout. Tussen de Oerdijk en
de Van der Marcklaan hebben particulieren
al verscheidene woningen gebouwd. In
februari is opnieuw een aantal kavels in
dit wijkdeel in de verkoop gebracht. Op
www.roosdomtijhuis.nl vindt u (onder
‘Spijkvoorderhout’) meer informatie over deze
kavels.
Recente ontwikkeling. In De Vijfde Hoek
liggen ook nog verscheidene onbebouwde
plekken tussen de al bestaande woningbouw.
De oorzaak is dat een van de ontwikkelaars
in De Vijfde Hoek failliet is gegaan. De
gemeente is op dit moment druk in
gesprek met de curator om te kijken hoe de
woningbouwontwikkeling door kan gaan.
Meer weten?
Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in De Vijfde Hoek? Abonneer
u dan op de digitale nieuwsbrief die de
gemeente uitbrengt. Dit kan via www.
devijfhoek.nl. Of vraag informatie bij de
gemeentemakelaars, 14 0570 of makelaardij@
deventer.nl.

Een fijn voorjaar gewenst!
Periodieke uitgave
WijDeventer
april 2017

Vriendelijke groeten,
Joris Hendriks, wijkmanager
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Pandje 221 op het Oostrik is open
De activiteiten- en ontmoetingsplek in het
Oostrik aan de Gildenburg 221 is open

spontaan al zo’n 20 mensen langs kwamen
om zich te laten informeren of om zelf een
activiteit op te gaan starten.
Een jaar geleden zijn buurtbewoonsters
Activiteiten die er nu al structureel lopen zijn,
Annemieke Aalberts en Susan Tonen gaan
iedere donderdag een creatieve ochtend van
brainstormen wat ze met het Pandje 221
10.00-12.00 uur, iedere dinsdag om 10.00 uur
zouden kunnen doen Het stond toen al enkele
yoga, maandelijks een dameskledingbeurs
jaren leeg. “Iets in de buurt waar (oudere)
met prijzen van 1 tot 5 euro.
mensen gemakkelijk binnen lopen en hun
Activiteiten die in de startblokken staan
verhaal kwijt kunnen en iets kunnen doen”,
zijn verschillende kaartspelen, koken en
geeft Susan aan. Vanaf zomer 2016 mochten
rommelmarkten en beurzen voor de koop en
ze van woonbedrijf Ieder1 in het Pandje en
verkoop van speelgoed, kleding of boeken.
zijn ze het gaan opknappen. Dit met hulp van
Ook is het de bedoeling om een repaircafé en
een bookcrossing op te zetten, een ruilplaats
vele mensen uit de buurt en allerlei bedrijven
van boeken. De ruimte is ook tegen een
die graag meewerkten.
vergoeding te gebruiken voor bijvoorbeeld
Op 2 maart was er een open ochtend waarbij
vergaderingen.
Voor meer informatie
over de activiteiten
kunt u kijken op de
Facebookpagina van
Pandje 221 of op het
informatiebord aan
het Pandje. U kunt
ook een mail sturen
naar hetpandje221@
gmail.com.
“Een beeld van de open ochtend op 2 maart” (foto: Bas Koning)

Actie tegen hondenpoep rondom
het Wielewaalpark in Groot Douwel
Het mooie Wielewaalpark in Groot Douwel telde de afgelopen jaren teveel hondendrollen
vonden vele kinderen en volwassenen. De Deventer Schoon Familie van Cambio is samen
met kinderen van de school aan de slag gegaan om een mooie actie te bedenken. Er is een
tekenwedstrijd uitgeschreven en de winnende tekening was van Lotte Bouma uit groep 7.
De affiches, met de winnende tekening, zijn in de buurt huis aan huis rondgedeeld en konden
voor het raam gehangen worden. Op de voorkant de mooie tekening en op de achterkant de
nuttige informatie.
Hondenpoep is een grot
e ergernis voor veel
mensen en ook voor
gemeente Deventer.
de
Hondenbezitters moe
ten dan ook altijd de
poep van hun hond opru
behalve in de losloop
imen,
gebieden.

Hondenbezitters moet

en zich aan de volgende
regels houden:
Buiten de losloopgebiede
n moet uw hond altijd
aangelijnd zijn.
In de losloopgebieden
mag uw hond loslopen,
maar moet u uw hond
houden.
wel onder appèl
 Iedereen die zijn
hond uitlaat, heeft oprui
mmiddelen bij zich. Bijvo
en/of een plastic of papie
orbeeld een schepje
ren zakje.
 Hondenpoep mag
niet blijven liggen op straa
t of in het groen.
 Hondenbezitters
moeten de drollen oprui
men, behalve in de loslo
zorgt de gemeente voor
opgebieden. Daar
de schoonmaak.
 Hondendrollen moge
n in alle afvalbakken.
 Speelplekken voor
kinderen zijn altijd verbo
den voor honden.



Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.deve
nter.nl of www.deventer
sch

oonfamilie.nl

Plein Batenburg (600 nummers)
opgeknapt
Bewoners rondom het plein aan
de Batenburg bij de 600 nummers
hebben het afgelopen jaar ervoor
gezorgd dat hun plein een heel
ander aanzien heeft gekregen.
Een grote boom is gekapt en
de stronk is blijven staan als
tafeltje met daaromheen stukken
boom als stoeltjes. Er is een
mooi trappetje aangelegd en
binnenkort zal er ook nog een
kleine boom terugkomen en
een wilgentenen hutje. Op het
plein komt waarschijnlijk nog een
picknicktafel.

Het Theo Boschplein en Sjef Moonen
Wie in de Vijfhoek het Theo Boschplein
noemt, zal waarschijnlijk daarbij al snel
ook de naam van actieve bewoner Sjef
Moonen plaatsen. Hij woont met zijn
vrouw Marina al ruim 20 jaar op het Theo
Boschplein

Verbindingscentrum
			
5Hoek
De opgeknapte zijkant waar straks nog een wilgentenen
hutje en een fruitboom komen

Het bruist op het
Kannenburgplein
Omwonenden van het plein Kannenburg
(300 nummers) willen hun plek graag gaan
opknappen. Reden genoeg om een bezoek
te brengen aan de Kannenburg.
Het is dinsdagmiddag wanneer ik aanbel bij
Naomi om met haar en overbuurvrouw Lilian
te praten over hun mooie buurtje. Hoe het
hier in de buurt werkt, blijkt al uit het feit
dat Lilian op zoon Swen van Naomi past.
ook buren Slavica, Jan en Gerdie zitten aan
tafel. Blijkbaar is er altijd al een grote binding
geweest op het pleintje. Ze organiseren
jaarlijks vele activiteiten voor zowel

volwassenen als kinderen. Barbecue, samen
koffie drinken, een kinderdisco in de open
lucht of een zwembad bij warm weer. Ook
houden ze samen het plein schoon van afval
en onkruid en helpen ze elkaar. Naomi vertelt
dat op de dag van hun verhuizing er een hele
buurtploeg klaar stond om mee te helpen.
Ze willen binnenkort hun pleintje verder
opknappen. Ieder draagt naar eigen
vermogen bij. Wie niet kan tillen of metselen,
zet gewoon koffie of maakt een pan soep.
Een pleintje met veel energie en met
bewoners waar velen een voorbeeld aan
kunnen nemen.

Enkele omwonenden van Kannenburg (300 nummers) op hun plein in opbouw

Eind vorig jaar is bekend geworden dat er een andere invulling wordt gegeven aan het
voormalig wijkcentrum de 5Hoek gelegen aan het Andriessenplein. Nu naar voorbeeld van
Verbindingscentrum de Fontein. Op dit moment vindt de afronding van een plan plaats dat
in april wordt besproken met de gemeente. De deuren zijn intussen gewoon geopend en
er vinden diverse leuke activiteiten plaats, zoals handwerken, ICT-café, bingo, koken/eten,
spelletjesavond enz. Voor meer informatie en tijden kijk op de website:
www.verbindingscentrum5hoek.nl.

Steeds meer WhatsApp-groepen
		buurtpreventie
Het afgelopen jaar zijn er in de wijk
verschillende WhatsApp-groepen rond
buurtpreventie van start gegaan. Met name
in de Vijfhoek groeit het aantal snel. Via zo’n
buurtapp delen bewoners snel informatie over
verdachte situaties, nadat 112 is gebeld.
Wanneer u erover denkt om een WhatsAppgroep te starten kunt u contact opnemen met
de wijkagent.
Op de site www.wabp.nl staat meer
informatie en een kaart waarop een groot
aantal actieve groepen staat, in Colmschate
Noord en Vijfhoek samen al meer dan 15. Het
opzetten van deze groepen wordt door politie
en gemeente toegejuicht. Naast het opzetten
van een WhatsApp- groep buurtpreventie,
kunt u ook enkele borden in uw buurt
plaatsen met daarop de waarschuwing dat
er buurtpreventie georganiseerd is door de
buurt. Vanuit WijDeventer kunt u maximaal 2
van deze borden laten financieren. Hierover
kunt u contact opnemen met wijkmanager
Joris Hendriks.

“Noem mij maar Sjef en niet meneer
Moonen”. tekent zijn jonge en vitale
uitstraling, terwijl hij de tachtig toch al ruim
gepasseerd is. Samen met zijn overbuurman
John Egberink organiseert hij van alles. Ze
snoeien met buurtgenoten de hagen op
85 cm, ruimen zwerfvuil op, organiseren
een kindermiddag en maken plannen op de
speelplekken aan te passen.
Sjef en Marina wonen met erg veel plezier
aan het plein. Samen zijn ze aanspreekpunt
voor veel buurtbewoners die met allerlei
vragen bij hen komen. Zo hebben ze goede
contacten met jonge asielzoekers en hun
begeleiders. Beiden helpen ze ook nog
een gezin uit Eritrea dat op het plein is
komen wonen en vaak met hele basale
woon- en leefvragen zit. Ze vormen dus een
waardevolle schakel op het plein, maar Sjef

Sjef en Marina Moonen met 2 buurtkinderen
op het Theo Boschplein

vertrouwde me wel toe dat het misschien
tijd wordt voor opvolging, want hij kan niet
meer alles doen. Ongetwijfeld zijn er aan dit
mooie plein ook andere bewoners die met
elkaar dat stokje over willen nemen.

Let’s Eat and Meet Vijfhoek (LEM)
nu al succes
Eind 2016 is een nieuw initiatief in de
Vijfhoek van start gegaan. Bewoners Jacques
en Marie-Ange Nduwimana, oorspronkelijk
uit Burundi, voelden de behoefte
om contacten te leggen met andere
wijkbewoners. Het idee achter deze activiteit
is om mensen afkomstig uit verschillende
landen samen aan tafel te krijgen en ook
de maaltijd een weerspiegeling te laten zijn
van verschillende culturen.. Ondertussen
Links en rechts: AH teamleider André Schaftenaar
zijn ook buurtgenoten Wilco Sijpersma,
en manager Edith Hulshof. In het midden: Jacques
Shakira en Rolf Lübbe aangesloten en
hebben ze 3 keer een eetbijeenkomst gehad, Nduwimana en Wilco Sijpersma van LEM.
met een oplopende belangstelling. AH
Andriessenplein draagt het project ook een warm hart toe en heeft gesponsord.
Locatie: Verbindingscentrum5Hoek, Andriessenplein 1. Het is elke laatste zaterdag van de
maand, de kosten zijn € 5,- (exclusief drinken). De inloop is vanaf 17.00 uur. Aanmelden: per
mail (noodzakelijk voor de inkopen) tot 5 dagen voor de betreffende datum. Het mailadres
is: LEM-Colmschate@outlook.com. De eerstvolgende keer is op zaterdag 29 april.

