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.
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.

Wijkmanager
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695177
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ra.saris@deventer.nl
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Jongerenwerker
Fabian Schrijver
06 27478617
f.schrijver@rastergroep.nl

“Sinds 1 februari 2017 werk ik in Deventer
als wijkagent bij u in de wijk. Hiervoor heb
ik respectievelijk in Twello, Eerbeek en
Zutphen als wijkagent gewerkt. Daarvoor
was ik onder andere werkzaam in de
noodhulp van de gemeente Voorst en eerder
in Doesburg. Vanaf juli 2016 ben ik vanuit
Twello naar Deventer gekomen omdat dit
bureau gesloten werd. Inmiddels heb ik
al meerdere wijkbewoners, winkeliers en
medewerkers in de wijk mogen ontmoeten.
Colmschate-Zuid is een heel diverse wijk met
als middelpunt winkelcentrum De Flora. Door
samen te werken hoop ik de veiligheid en
leefbaarheid in de wijk te kunnen verbeteren.
Het opstarten van WhattsApp groepen is een
mooie samenwerking met WijDeventer. De
samenwerking met u als bewoners is voor
ons ook onmisbaar. U bent onze ogen en
oren in de wijk. Ziet of hoort u iets in de wijk
wat verdacht is? Bel dan zo spoedig mogelijk

112, het liefst met een signalement of
kenteken erbij. Ook sta ik open voor ideeën en
suggesties van uw kant. Bel of mail mij gerust
hierover. Vaak hoor ik van bewoners uit de
wijk dat zij twijfelen of ze de politie hier wel
mee lastig mogen vallen. Ik hoop van harte dat
u mij benadert, ik ben te bereiken via 09008844 of marcel.van.raan@politie.nl”

ISK betekent Internationale Schakel Klas. De
leerlingen in deze klassen zijn allemaal afkomstig uit het buitenland en wonen korter dan
twee jaar in Nederland. Sommige leerlingen
zijn naar Nederland gekomen, omdat hun
ouders in Nederland werk hebben gevonden,
anderen omdat hun ouders gevlucht zijn uit
hun land vanwege een oorlogssituatie. De
leerlingen komen van over de hele wereld.
Het doel van de ISK is om de leerlingen zo snel
mogelijk Nederlands te leren, zodat zij in het
reguliere Nederlandse voortgezet onderwijs
kunnen instromen. De leeftijd varieert van 12
tot 16 jaar. WijDeventer vindt het belangrijk
dat deze kinderen betrokken worden bij de
samenleving. Het jongerenwijkteam heeft

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
In deze krant leest u over de mooie bewonersinitiatieven in
Colmschate Zuid die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk
vergroten. Dit kan op veel verschillende manieren. Allemaal vóór, dóór
en met bewoners. Dat is WijDeventer!

hier het initiatief in genomen. Samen met de
ISK scholieren gaan ze het Enexishuisje aan de
Mina Krusemanlaan verfraaien met graffiti.
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Initiatieven op het gebied van veiligheid
Nadat in de omgeving Huenderkolkweg een WhatsApp Buurt
Preventie was opgestart, zijn er alweer in vijf buurten bewoners
geweest die hetzelfde initiatief hebben genomen. Herman Mossink
en Gabriëlla Massaro: “We willen het inbraakrisico in de straten
Oostriksweg, Colmschaterstraatweg en Stationsweg verkleinen en
potentiële inbrekers afschrikken door zichtbaar te
maken dat buurtbewoners zich verenigd hebben
in een appgroep”. Heeft u ook het idee om
een buurtpreventie op te starten in uw buurt?
Neem dan contact op met uw wijkagent of
wijkmanager.
Vriendelijke groet,
Robert Saris, wijkmanager

Een bloemetje voor een vrijwilliger!
Toezichthouder
Mehmet Celep,
14 0570
m.celep@deventer.nl

Sociaal team
14 0570
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl
Bezoekadres: Fonteinkruid 61

Wijkagent
Marcel van Raan
0900-8844
marcel.van.raan@politie.nl

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van
gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Graffitiproject
Internationale Schakel Klas

Uw wijkagent:
			Marcel van Raan
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Tekst Robert Saris | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Xerox QSP Deventer | Oplage 4.000

Een nieuw thema in de WijDeventerkrant Colmschate-Zuid is een bloemetje voor een
vrijwilliger. WijDeventer Colmschate-Zuid biedt u de mogelijkheid om iemand uit uw straat
of buurt die vaak voor anderen klaar staat of veel betekent voor de buurt in het zonnetje te
zetten. De bloemen kunt u zelf geven aan diegene die het volgens u verdient! Kent u iemand
die hiervoor in aanmerking komt of wilt u ook vrijwilligerswerk doen in deze mooie wijk? Mail
het dan naar colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl.
Deze keer is de keuze gevallen op Peter van
der Meer. Peter is o.a. actief bij de groep
Colmschate Helpt Elkaar en staat voor iedere
bewoner klaar om een klus te doen. Van het
vervangen van een traphekje of het recht
zetten van een omgewaaide schutting. Niets is
Peter te gek. Geweldig!
Sadija van het sociaal team is ook erg blij met
vrijwilligers als Peter. “Wij krijgen regelmatig
hulpvragen van bewoners uit de wijk en op
deze manier kunnen we ze snel in contact
brengen met een van de vrijwilligers”’.
Mevrouw Diepenbrock is zo’n bewoonster en
is erg blij met de hulp van Peter.
Mevrouw Diepenbrock overhandigt
het bloemetje aan Peter.

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?

Initiatiefnemers Herman Mossink,
Gabriëlla Massaro en wijkagent Marcel van Raan.

De Deventer Schoon Familie kan je daarbij helpen! Samen met de Deventer Schoon Familie kun
je acties organiseren en zo de leefbaarheid in je buurt vergroten. Samen maken we Deventer en
omgeving nog mooier dan het al is.
Meer weten?
Bel naar 0570 622210 of neem een kijkje op www.deventerschoonfamilie.nl.
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AED
Het zijn niet alleen de buurtpreventies die de wijk veiliger maken
maar ook een AED (een apparaat voor hartreanimatie) zorgt voor
een veiliger gevoel bij de bewoners. In de omgeving Korenbloem
is dit al gerealiseerd. Er wordt nu ook een project gestart in het
Roessink Initiatiefnemers Frank Wevers en Ellen Aalpoel: “Elke dag
overlijden 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Vaak in en rond het huis. De kans op overleven is beduidend groter
als er binnen 6 minuten burgerhulpverleners ter plekke zijn die
starten met reanimeren en daarbij een AED kunnen gebruiken. De
burgerhulpverlener is een buurtbewoner die kan reanimeren en
weet hoe een AED te gebruiken. Deze vrijwilligers zijn aangesloten
bij een oproepsysteem reanimatie. Zij krijgen bij een hartstilstand in
hun buurt een oproep om te reanimeren en/of om een AED te halen.
Zo bieden zij hulp in de eerste levensbelangrijke 6 minuten na een
hartstilstand”.

Werkgroepen actief
in Colmschate-Zuid

Samen tuinieren
in de wijk

Colmpop 2017

Meedoen in de wijk stond centraal
bij bewoners van Park Gooijland, de
Heerlijckheid, en Trientalis. Een initiatief van
WijDeventer en sociaal team ColmschateZuid, Carinova en de Protestantse Gemeente
Colmschate-Schalkhaar. Een thema was
ondersteuning bij het realiseren van een
kleurrijke nette tuin bij Park Gooijland. Twee
jongeren vanuit Talenthouse, vrijwilligers
van Colmschate Helpt Elkaar en bewoners
van Gooijland hebben deze klus samen
volbracht. Fijn maar ook gezellig dat jong
en oud elkaar ontmoeten en helpen. Samen
maken we de wijk!

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.

Met ondersteuning van partners uit de wijk
als Cambio, Het Groenbedrijf, de politie,
ervaringsdeskundigen uit de wijk en het
sociaal team van Colmschate-Zuid hebben
de bewonersgroepen een eerste mooie stap
gezet om uiteindelijk zelf aan de slag te gaan
met hun idee. De eerste groep heeft zelfs
al een mooi resultaat bereikt. Bewoners van
de Fonteinkruid hebben met ondersteuning
van Het Groenbedrijf de entree van het park
inclusief de containerplek opgeknapt.

Ga ermee aan de slag!
Heb je al een tijdje een idee voor je straat om het er leuker,
gezelliger of mooier te maken? Misschien weet je niet precies
hoe en wil je daar wat tips voor hebben. Of je weet (samen met
je buurtgenoten) wel wat en hoe je het wilt, maar je hebt wat
financiële ondersteuning nodig om ermee aan de slag te gaan.
Neem dan contact op met de wijkmanager of het Sociaal team uit jouw wijk!
Naast een idee voor je straat of buurt kan het ook gaan om zorgen
voor elkaar.
Met elkaar wonen in een straat is een wereldje op zich. Soms wil
je iets doen voor buurtgenoten, om de kleine dingen in het leven
een stukje aangenamer te maken. Hoe kun je dat doen, op je eigen
manier en passend bij je straat of buurt?
Deel je idee met je wijkmanager of het Sociaal team. Zij kunnen je
ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.

Het Jongerenwijkteam
Ook de jongeren in de wijk zijn erg actief geweest met het ophalen van nieuwe ideeën.
In jongerencentrum The Mall werd het ‘Beste idee van Colmschate’ gekozen door het
jongerenwijkteam Colmschate/Vijfhoek. Er werden zes verschillende ideeën door jongeren
ingediend om het leuker te maken in de buurt: het uitbreiden van de geluidsstudio in The
Mall, een DJ feest, nail art voor meiden, een FIFA toernooi in jongerencentrum Moonlight,
een nieuwe game console en tv’s in The Mall, paardrijden voor kinderen in Colmschate Zuid
(ingediend door leerlingen van obs Kolmenscate) in combinatie met een buurtfeest voor
Colmschate Zuid. Het jongerenwijkteam vond het idee voor een nail art cursus en nail art
set voor de meidengroep het allerbeste. De meiden gaan hun talenten ook inzetten bij
oudere dames in verzorgingshuizen. De publieksprijs (met de meeste hartjesstickers) ging
naar het idee voor een playstation 4 plus FIFA 17. Deze wordt gecombineerd om uiteindelijk
samen (met onder andere jongeren die Moonlight bezoeken) een FIFA toernooi te doen.
Het jongerenwijkteam wil meerdere ideeën met elkaar gaan combineren en geeft daarmee
aandacht aan verschillende buurten en verschillende (leeftijds)groepen. Heb jij een idee
voor je buurt of straat of lijkt het jou leuk om eens aan te schuiven bij het jongerenwijkteam,
neem dan contact op jwteam@hotmail.com of met jongerenwerker Fabian Schrijver, e-mail
f.schrijver@rastergroep.nl,

Meerdere bewoners uit Colmschate-Zuid
hadden een goed idee ingediend om de
buurt nog veiliger, leefbaarder en gezelliger
te maken met elkaar. Het opknappen van
een containerplek, een natuurspeelplek voor
kinderen, buurtpreventies, het opknappen
van een plek rondom het water of gezellig
bewegen met je buren. Het kwam allemaal
voorbij. Alleen hoe ga je zo’n idee uiteindelijk
uitvoeren? Reden om ze uit te nodigen voor
een WijDeventer-avond.

Een idee?

Er is hulp in de
buurt. Vragen!
kan en mag
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Contact via:
Robert Saris, wijkmanager
tel: 06 537 736 44
email: ra.saris@deventer.nl

Lijn Informele
Zorg (LIZ)

)
Lijn Informele Zorgel(LkaIZar
brengt mensen bij

U kunt ook onderstaande kaart opsturen naar:
WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer.

Colmschate Zuid heeft voor alle inwoners een
eigen centraal telefoonnummer onder de naam
Lijn Informele Zorg. Met welke vragen kan LIZ u
onder andere helpen?
• Hulp bij ordenen of bijhouden van
administratie
• Hulp bij het invullen van formulieren
• Klusjes in en rond het huis
• Tijdelijke hulp bij het boodschappen doen
• Begeleiding bij wandelen of winkelen
• Gezelschap (maatje)
• Tijdelijke hulp en steun in het gezin
• Vervangende mantelzorg
• Begeleiding naar arts of ziekenhuis
• Ondersteuning in situaties van verlies en rouw
• Ondersteuning bij opvoedingsvragen.

Sociaal team Colmschate Zuid
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl

www.wijdeventer.nl

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Dit is mijn idee:

ijen werken
Bewoners en wijkpart t van de wijk
samen aan de toekoms
nhang
· Zorg en sociale same
n: Duurzaamheid
· Groen, Schoon en Spele
· Geluidsoverlast
· Verkeer en Veiligheid

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer. Er wordt dan contact met je opgenomen om te vragen
of je direct aan de slag kunt of dat je iets nodig hebt om je idee verder uit te werken en uit te voeren.

