Op de foto’s de wijkteamleden (v.l.n.r.)
Nelly van den Anker, Andrea Wolters, Anneke Bron,
Els Bakker, Esther den Ouden, Nico Biesbrouck en
Yolanda Damstra.

Een idee?

Ga ermee aan de slag!

vóór, dóór en mét bewoners.
WijDeventer stimuleert en ondersteunt de eigen kracht van
bewoners in de wijk. Zandweerd kent al veel bewoners die mooie
initiatieven hebben opgestart in de buurt.

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.
Contact via:
Karin Sluiter, wijkmanager
tel.: 06 23760361
email: km.sluiter@deventer.nl			

WijDeventer,

www.wijdeventer.nl

Wijkteam,

wat doen die dan?
Dat was de vraag die bij mij opkwam toen ik twee jaar geleden gevraagd werd om lid
te worden van het wijkteam Zandweerd. Toen onze buurt een aantal jaren geleden
te maken kreeg met overlast, is dat zeer adequaat opgepakt door de toenmalige
wijkmanager. Toen ze mij vroeg of ik niet deel wilde nemen in een wijkteam heb ik
ingestemd, maar had ik geen idee waar ik aan begon.
Wijkteam Zandweerd bestaat uit een
aantal bewoners uit de wijk, de wijkmanager, de wijkwethouder, het sociaal team
Zandweerd en een wijkcontactraadslid. De
bewoners zijn zoveel mogelijk ogen en oren
van de wijk. We bespreken wat er in de
wijk gebeurt, en we adviseren over besteding van het wijkbudget. Dat is een budget
waarop wijkbewoners met een goed idee
onder het motto “voor de buurt en door
de buurt”, een beroep kunnen doen. We
komen zo’n 7 keer per jaar bij elkaar.
We hebben initiatieven voorbij zien komen
als activiteiten voor de jeugd, gezamenlijk
koken voor buurtbewoners, het maken van
een film over de verbinding tussen jong en

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

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer (postzegel
niet nodig). 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.

Voorbeelden daarvan zijn: diverse jongerenactiviteiten, de
buurthuiskamer bij De Tulp, groenprojecten zoals de Plantweerd en
de buurttuin bij St. Jurriën, verschillende kook- en eetprojecten en de
vele straat- en buurtfeesten die jaarlijks georganiseerd worden. Ook
nieuwe plannen zijn in de maak zoals het project “Samen rijk in de
wijk”.

oud in Zandweerd en het opzetten van een
klussenservice voor mensen in de wijk die
kleine klusjes niet meer kunnen. Prachtige
initiatieven.

Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid, sociale contacten of
onderlinge hulp in uw straat of buurt te vergroten en waarmee u zelf
aan de slag wilt? Wij denken graag met u mee!
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Vriendelijke groet,
Karin Sluiter, wijkmanager

Maak vooral gebruik van dit budget zou ik
zeggen. Dien een plan in bij wijkmanager
Karin Sluiter en als het “voor de buurt en
door de buurt” is, kom je een heel eind.
Je kunt ook deelnemen aan het wijkteam.
Uit ervaring zeg ik dat het erg leuk is om
te doen. Ook daarvoor kun je je melden
bij Karin Sluiter. Samen werken aan je wijk,
Zandweerd is het zeker waard!
Anneke Bron,
namens wijkteam Zandweerd.

Buurtpreventie
Steeds vaker starten bewoners een
WhatsAppgroep om verdachte situaties met
elkaar te delen. Politie en gemeente juichen
dat toe. Bewoner Irma Schutten: “Onze
Whatsapp buurtpreventiegroep bestaat
sinds mei, maar is nog niet actief gebruikt. Er
zijn gelukkig nog geen calamiteiten geweest.
Wel stuur ik iedere maand een controlebericht zodat de groep niet onderaan de lijst in
de telefoon komt te staan en bij spoed niet
snel te vinden is.”
Wilt u een groep starten met uw straat of
buurt, organiseer dan een bijeenkomst en

nodig de wijkagent uit. Die vertelt u graag
hoe u WhatsApp optimaal inzet. Op de site
van WhatsApp Buurtpreventie, wabp.nl,
staat meer informatie. Wilt u een bord plaatsen in de straat? WijDeventer betaalt mee
aan (maximaal) twee borden per initiatief.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de
wijkmanager. Bewoners betalen zelf de sticker met de afbeelding voor op de borden.

ZANDWEERD

Gezellige middag Gerard ter Borchplein
Donderdag 7 juli was er een gezellige
middag voor jong en oud op het Gerard
ter Borchplein. Er waren leuke spelletjes,
een springkussen, de MOP (mobiele
ontmoetingsplek) stond er met verschillende
games en er kon een fotoshoot gemaakt
worden bij een fotograaf. Gelijk een
gelegenheid om een praatje te maken
met elkaar. Een wens die vanuit een aantal
bewoners naar voren kwam, is het organiseren
van een rondgang in de buurt om samen de
buurt netjes te houden. Het voornemen is om
dit in het najaar te organiseren. Het was een
geslaagde en gezellige middag!

Samen Rijk in de Wijk
Een groep bewoners uit de wijk heeft het initiatief genomen om
vanaf september te starten met de bijeenkomsten “Samen rijk in de
Wijk”. Heb je vragen rondom financiën en woon je in Zandweerd?
Kom dan naar deze bijeenkomsten. Tijdens een kop koffie of thee
kun je bespaartips uitwisselen. Jij hebt vast ook creatieve ideeën!
De medewerkers van de Wijkwinkel en de Vrijwillige Thuisadministratie
van Carinova zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Verschillende
organisaties geven meer informatie. Vertel ons van wie je meer
wilt weten zodat deze personen/organisaties voor een volgende
bijeenkomst uitgenodigd kunnen worden.
Kortom: uitwisselen, ontmoeten, steun, gezelligheid, talenten, de weg
vinden, samen.
Schrijf de volgende data alvast in je agenda: 20 september, 18 oktober,
15 november en 20 december. Locatie en tijdstip:
Speeltuin de Tulp, Albert Cuypstraat 11, van 9.30 tot 11.00 uur.
Je bent van harte welkom!
Meer info: zandweerd@socialeteamsdeventer.nl.
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door
bewoners, de Buurthuiskamer en Sociaal Team
Zandweerd in het kader van WijDeventer.

App meldpunt openbare ruimte

Even voorstellen:
Karin Sluiter, wijkmanager
Ik ben sinds half mei de nieuwe wijkmanager van uw wijk.
Als oud bewoner voel ik me snel thuis in de buurt. Met veel
plezier ben ik de afgelopen maanden de wijk in gegaan om
bewoners, vrijwilligers en professionals te leren kennen. Ik heb
ook gesprekken gehad met ondernemers in de wijk, een kijkje
genomen in buurthuiskamer De Tulp en het sociaal team leren
kennen. Ik word enthousiast van leuke ideeën van bewoners om
Zandweerd mooier en nog leuker te maken! Mocht u vragen of
ideeën hebben, ik kom graag een keer bij u langs.

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
Karin Sluiter,
693618, 06 23760361,
km.sluiter@deventer.nl

Sociaal team Zandweerd
Iedereen wil graag grip houden op zijn eigen
leven. Maar wat als dat door omstandigheden
even niet meer lukt? Het sociaal team denkt
mee en ondersteunt waar nodig. En heeft
u een goed idee om uw buurt leuker of
veiliger te maken? Ook dan helpen de sociale
teamleden graag mee, zodat u uw idee
werkelijkheid kunt laten worden.

Waarvoor kunt u bij het sociaal team
terecht?
• Als u gewoon eens een gesprek wilt over
zaken die u bezighouden
• Als u zorgen heeft over iemand in uw
omgeving

•A
 ls u een idee heeft om uw
buurt veiliger of gezelliger
te maken
•B
 ij problemen met het
huishouden, bijvoorbeeld door ziekte
•B
 ij eenzaamheid
• Als u moeite heeft met het betalen van
rekeningen
•V
 oor informatie over gezond leven en
aanpassingen in huis
•B
 ij vragen over werk
•B
 ij emotionele problemen, bijvoorbeeld na
een echtscheiding of overlijden
•B
 ij problemen bij het zelfstandig blijven wonen

Wijkwethouder
Frits Rorink,
693209

Jongerenwerker
Melvin Dijkema,
06 42635108,
m.dijkema@rastergroep.nl

Sociaal team Zandweerd,
14 0570,
zandweerd@socialeteamsdeventer.nl
Kinderwerker
Cyril Patimah,
06 12094008,
c.patimah@rastergroep.nl
Senior toezichthouder
Josselien Verhoeve,
14 0570,
jcf.verhoeve@deventer.nl

Vrijwilliger worden?
V.l.n.r. Sabahat Kinaci, Mariëlle Veeren, Petra de Vos,
Yvonne Krijt, Simone Verschoor, Peter Nijenhuis en
Daniëlle Rada.

Wilt u graag iets voor anderen in uw buurt
doen? Het sociaal team zoekt regelmatig
vrijwilligers, bijvoorbeeld als vrijwillige coach of
maatje. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Contact
U kunt een email sturen naar het sociaal team
Zandweerd:
zandweerd@socialeteamsdeventer.nl.
Het sociaal team is ook telefonisch
bereikbaar: 14 0570 (van 9 tot 17 uur) en
buiten kantoortijden via 0900 0767.

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