Deltabuurt Coöperatief
ontwikkelt zichzelf door naar
een wijkonderneming!
Deltabuurt coöperatief gaat aan de slag met
het verbeteren van warmtenet. Maar er zijn
meer plannen! Samen inkopen bijvoorbeeld,
want dat is goedkoper. Dat gebeurt al voor
glazenwassers, maar kan ook voor televisies, LED-verlichting, portiekverlichting,
elektrische boilers, zonnepanelen, isolatie,
enzovoort. De Provincie heeft subsidie
beschikbaar gesteld, waarmee Deltabuurt
Coöperatief ondersteuning kan inhuren
om het professioneel aan te pakken. Zij
hebben Toekomst Sterk gevraagd hieraan

mee te bouwen. Want behalve het warmtenet en centraal inkopen liggen er kansen
voor vakmensen uit de buurt. Bijvoorbeeld
schilderwerk of beheer en onderhoud aan
flats. Deltabuurt Coöperatief maakt een
lijst van vakmensen, daar is inmiddels in de
bijeenkomst van de VVE’s al een start mee
gemaakt. Wil je meer lezen? Zelf bijdragen?
Of eens je vragen stellen? Kijk dan verder
op: http://www.deltabuurt.nl/nieuws of mail
deltabuurt@toekomststerk.nl

Afvalbordjes & Afvalcoaches

aan het werk!

Binnenkort kan het u maar zo gebeuren dat uw buurman of buurvrouw voor de
deur staat om een trommel te geven. Uw straat wordt misschien wel letterlijk
opgetrommeld. Hét moment om je idee of talent kenbaar te maken. En als resultaat:
een trommel vol met ideeën en wensen voor de buurt die daarna worden uitgewerkt!
In elke trommel zit een route waarmee
duidelijk wordt wie de volgende is die opgetrommeld wordt, of dat het eindpunt bereikt is. Na enkele weken zijn alle trommels
op hun eindbestemming en worden alle tips
en ideeën geïnventariseerd. Als slot van de
optrommelactie is er een avond waar de
uitkomst van de optrommelactie gedeeld
wordt. Iedereen die nieuwsgierig is naar de
uitkomst van de optrommelactie is daarvoor uitgenodigd op 19 juni vanaf 19.30 in
Wijkgebouw De Ark, Oude Bathmenseweg
5, Deventer!

10 trommels gaan op 1 mei op
verschillende plekken de Rivierenwijk
in. Zo worden onder andere (delen van)
de Hunzestraat, Lekstraat, Zaanstraat,
Maasstraat, Grevelingenstraat, Amerstraat
en het Spuipad opgetrommeld!
De optrommelactie is een initiatief van
Wijk- & Speeltuinvereniging Rivierenwijk
en het Huis van de Wijk i.s.m. Dorpsfemme
en Raster Welzijn. De optrommelactie is
mede mogelijk gemaakt door WijDeventer.

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner van Rivierenwijk en Hoornwerk (of Demterpark),

Eind vorig jaar zijn er Afvalcoaches in de Maasstraat actief geweest! Afvalcoaches zijn
mensen uit de wijk, samen met vrijwilligers en stagiairs. Zij zijn meerdere keren huis aan huis
langsgekomen en hebben overal aangebeld. Eén dag voor het ophalen van het afval leggen
zij uit wat de bedoeling is en daarbij overhandigen ze een aantal hulpmiddelen. Ze zijn zelfs
een avond wezen helpen bij het aanbieden van het afval of om mensen te belonen die het
direct goed hebben aangeboden! Samen met de bordjes die er steevast staan, zorgde dat
voor een duidelijk verschil!
Op dit moment zijn er nog 5 sets
bordjes die een beheerder zoeken.
Wil jij ook een set afvalbordjes voor
je flat hebben staan? Laat het weten!
Neem contact op met Jan-Willem
Bekhuis jw.bekhuis@rastergroep.nl /
0614185314.

Deltabuurt Coöperatief U.A. is van
de bewoners van de Deltabuurt in
Deventer. Bewoners en verenigingen van
eigenaren (VVE’s) kunnen lid worden. Samen
inzetten voor de Deltabuurt en opkomen
voor de belangen van bewoners in de buurt.

Wordt u
opgetrommeld
in de Rivierenwijk?

WijDeventer,

Warm welkom
Welkom geheten worden in je portiek, een
fijn begin op je nieuwe woonplek. Na de
Delta-Deals zijn portiekvertegenwoordigers
nog steeds actief en komen regelmatig bij

elkaar. Een van de ideeën die op zo’n bijeenkomst is bedacht, is het maken van een
welkomstpakket voor nieuwe bewoners. Het
is een leuke aanleiding voor een gesprek,
een praatje over gewoonten in de portiek
of informatie geven over praktische zaken.
En vooral om te zorgen dat je elkaar kent
en weet dat je bij je buren terecht kunt.
Portiekvertegenwoordigers vervullen een
belangrijke rol in het bij elkaar brengen en
houden van bewoners in de flats. Het zijn
betrokken bewoners die graag contact
hebben met hun buren, ze wegwijs maken
en zorgdragen voor een leefbare portiek.
Wil je zelf ook werken aan de leefbaarheid
in je flat? Wordt portiekvertegenwoordiger!
Neem contact op met Jan-Willem Bekhuis.
(zijn gegevens staan achter op de krant).

Het voorjaar is weer begonnen, dat zal u niet ontgaan zijn. In deze krant
vertellen we u weer van alles over Rivierenwijk. Het voorjaar biedt ook
weer mogelijkheden om buiten meer te doen, in eigen tuin, op het
balkon of zoals sommige bewoners doen, het netjes houden van de
woonomgeving. Misschien is het ook een mooi moment om samen
met wat buren te kijken of het niet eens tijd is voor een buurtfeest!
Een leuke, informele manier om je buren te leren kennen. Vanuit het
wijkbudget is een kleine bijdrage mogelijk, bijvoorbeeld voor een
springkussen voor de kinderen. U kunt altijd contact met mij opnemen
om samen de mogelijkheden te bespreken. Maar
ook andere ideeën zijn welkom, neem gewoon
eens contact op.
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Ik wens u een mooi voorjaar!
Carolien Harkema, wijkmanager

Wijk-en speeltuinvereniging de Ark

zoekt vrijwilligers
Speeltuin Rivierenwijk opent dagelijks haar deuren dankzij de talloze vrijwilligers
die zich inzetten om er dag in dag uit een leuke dag van te maken! Om dit te
kunnen blijven doen, zijn zij altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het bestuur
zoekt enthousiaste vrijwilligers voor achter de bar, nieuwe vrijwilligers voor buiten
én voor het organiseren van kinderactiviteiten.
Lijkt het je leuk, geef je dan op! Ben jij eerlijk, oprecht en enthousiast? Stuur dan een
mailtje naar wsvrivierenwijk@home.nl waarin je vertelt wie je bent, wat je ervaring is en
welke dagen of dagdelen je beschikbaar bent. We nemen dan contact met je op voor
een afspraak. In overleg is veel mogelijk!
Klein aandachtspunt: de speeltuinen in Deventer werken met een verklaring omtrent
gedrag. Deze wordt vergoed.

Actiegroep Onze Droom Rivierenwijk Schoon
bezoekt het We Doen het Zelf Wel Festival!
Zwerfafval in de Rivierenwijk. Een doorn in het oog voor de meeste buren van ons. Vanuit
de actiegroep ‘Onze Droom Rivierenwijk Schoon’ vragen we iedere eerste zaterdag van de
maand aandacht voor het schoon houden van de wijk. En dat doen we door gezamenlijk de
straat op te gaan en zwerfafval op te ruimen.
Op zaterdag 25 maart ging de actiegroep naar
het ‘We Doen Het Zelf Wel’ festival! Om inspiratie op te doen, om nieuwe ideeën te krijgen
en om er ook eens lekker tussenuit te zijn na al
het harde werken.
Het ‘We Doen Het Zelf Wel’ festival is een dag
vol inspiratie, kennis en verhalen voor grote
en kleine bewonersinitiatieven in Nederland.
Speciaal opgezet voor actieve bewoners die
zelf het heft in handen nemen, zoals de actiegroep ‘Onze Droom Rivierenwijk Schoon’.
Loop een keer mee met onze actie! We vertellen graag. Om 9.00 verzamelen we bij de
Ark en bij het Huis van de Wijk. Van 9.00 tot
10.00 lopen we. Om 10.00 drinken we een
kopje koffie of thee in het Huis van de Wijk.

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.

Ondertussen gaan er ook met regelmaat
gemeenteraadsleden mee om te zien wat we
doen. Meer informatie? Mail met Johen Koster
(retsok01@hotmail.com) of Marc Roerdink
(marcroerdink@hotmail.com)
Data opruimacties 2017:
3 juni
1 juli
5 augustus
2 september
7 oktober
4 november
2 december

Opening Kindlint Rivierenwijk
op woensdagmiddag 31 mei a.s.
Samen met de afronding van de woningbouw en inrichting van
het “Centraal gebied Rivierenwijk” is er een feestelijke opening
van het kindlint. Wat betekent dat nou, een kindlint. Het is
de naam voor een kindvriendelijke langzaamverkeerroute die
vanuit het Venenpark (west), dwars door de nieuwbouw is aangelegd als ‘kralensnoer’ langs een aantal voorzieningen in de
Rivierenwijk (kindcentrum met natuurlijke speelplek, gezondheidscentrum, buurthuis en winkelplein).

Het kindlint is de rode lijn, tussen de pijlen.

App meldpunt openbare ruimte

Binnenkort verschijnt een extra editie van de Nieuwsbrief
Rivierenwijk, die geheel gewijd is aan deze afronding van een
belangrijk onderdeel van de wijkvernieuwing.
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Wijkwethouder
Jan Jaap Kolkman,
693204
Wijkagent
Eric Schenk, 0900 8844,
spreekuur iedere woensdag van
14 tot 15 uur in Huis van de Wijk
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