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DE HOVEN

Groene daken

Plein Bastion/Zutphenselaan
Ingeklemd tussen de Buitengracht, Zutphenselaan en Bastion ligt een plein. Rond 2000 is het
plein bestraat en werden er parkeerplekken aangelegd. Rondom de acaciabomen werd groen
aangeplant en een heg aangelegd. Zo werd er een toegankelijke zitplek aan het water gecreëerd. Het is leuk dat er regelmatig mensen op de plek aan het water zitten, maar helaas wordt
er vaak afval achtergelaten. En het groen is overwoekerd. Omwonenden hebben de wens om
het plein en de zitplek aan het water een mooiere uitstraling te geven. Ze willen graag over
het water kunnen kijken. En meer of ander groen aanplanten, bijvoorbeeld fruitbomen. Ook
hebben ze de wens voor een picknicktafel. De bewoners geven aan: “Wij bedenken nu dit plan,
maar het is voor iedereen die gebruik maakt van het zitje aan het water.” Ze willen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud van het plein en de zitplek. De bewoners hebben hun ideeën
voorgelegd aan het wijkteam en onlangs een afspraak gehad met een medewerker van het
Groenbedrijf. Zij kunnen de plannen nu verder uitwerken.

Open middag Wijk 16
Uw Buurtstation
In november 2019 werden
de deuren bij ‘Wijk 16 Uw
Buurtstation’ opengezet
voor iedereen die graag wil
weten wat het Buurtstation
precies is en hoe het er uit
ziet. Het Buurtstation is een
activiteitenvoorziening voor
senioren uit Knutteldorp en

omliggende buurten en is
in september 2017 van start
gegaan. Er wordt gebruik
gemaakt van ruimtes in
het gebouw van ‘Wijk- en
speeltuinvereniging Wijk 16’
aan de Zutphenselaan. De
voorbereiding van de open
middag lag in handen van

medewerkers van Beter Thuis
Wonen en ‘Wijk 16‘ en de
bezoekers die hier op dinsdag
en donderdag komen. Tijdens
de middag werd uitleg
gegeven over het doel van
het Buurtstation en over de
activiteiten die er wekelijks
plaatsvinden. Er waren veel
nieuwe gezichten te zien. Wilt
u meer informatie hebben
over het Buurtstation en de
(beweeg)activiteiten, neem
dan contact op met het
sociale team in uw wijk via
tel. 0570-695399 of
mail naar info@
socialeteamsdeventer.nl.

Een groen dak is niet alleen mooi, maar
zorgt ook voor verkoeling, houdt het
water langer vast, is goed voor insecten
en zorgt voor een hogere opbrengst
van zonnepanelen. Veel bewoners van
De Hoven zijn enthousiast over groene
daken. De Afkoppelwerkgroep De Worp en
Regenwaterambassadeurs organiseerden
in september een open tuinenmiddag. Drie
bewoners hadden hun tuin opengesteld en
ontvingen zo’n dertig buren. “Het samen
bekijken en bespreken van de voorbeelden
leidt tot nieuwe ideeën voor de eigen
situatie”, aldus een van de buren. Het blijft
niet alleen bij kijken. Eind september lieten
ongeveer twintig buren hun dak inspecteren.
En in oktober gingen de bewoners van
de woningen waarvan de daken geschikt
bleken te zijn enthousiast aan de slag. Met

WorpKidz zoekt
enthousiaste vrijwilligers
Een bericht van team WorpKidz: De vaste groep vrijwilligers stopt per juli 2020. Zonder
vrijwilligers geen WorpKidz. Daarom zijn wij op zoek naar jou. De WorpKidz organiseert leuke
activiteiten voor groep 5 t/m 8 van de basisschool en de 1e en 2e klas van de middelbare
school. De activiteiten vinden 1 keer in de maand plaats op vrijdagavond. Activiteiten kunnen
zijn een filmavond, bingo, GPS tocht door de wijk of een griezelige spooktocht. Als vrijwilliger
bedenk en organiseer je leuke activiteiten voor de jongeren. Ook zal er iemand van Raster
Kinderwerk aanwezig zijn om te ondersteunen bij de activiteiten. Een keer in de maand zal er
onder het genot van een kop koffie een overleg plaatsvinden om samen de activiteit voor te
bereiden. Voor meer informatie over vrijwilliger worden, neem contact op door een e-mail te
sturen naar: af.nijhuis@rastergroep.nl.
professionele begeleiding werden de daken
vergroend. Het was een regenachtige
dag. Spontaan werden de werkpapieren
gelamineerd door medewerkers van de
Spar. En de eigenaar van cafetaria ‘De
Worp’ bracht warme hapjes. Deze acties
én de resultaten maakten alles goed.

Stichting WIJD
WIJD is een regiegroep van betrokken en actieve gebruikers van de Westelijke IJsseloever
Deventer. Er verandert de laatste tijd veel op de Westelijke IJsseloever Deventer. De groep wil
invloed hebben op deze veranderingen en balans en verbinding brengen tussen alle belangen
en initiatieven die spelen in dit gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om (het aantal en de
soort) evenementen in het Worpplantsoen, het maaien van de dijk, parkeren en de geldende
huisregels in het park. WIJD wil daarvoor een communicatievorm organiseren, waarin de
bewoners van de Worp en de andere belanghebbenden in het gebied kunnen meedenken en
meepraten over de beslissingen die worden genomen. Zo wordt het mogelijk een regiefunctie
te vervullen tussen alle belanghebbenden, maar WIJD wil ook taken zelf gaan uitvoeren. In
oktober 2019 vond er een bewonersbijeenkomst plaats in het Hovenhuus. Er werd uitgelegd
waar WIJD voor staat en Worpbewoners en belanghebbenden werd gevraagd wat ze van de
plannen vinden. De uitkomsten hiervan vormen een uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling
van de plannen van WIJD. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingwijd.nl.

Kennismaken met Noor Kemperman
Noor maakt onderdeel uit van het sociaal team binnenstad/
de Hoven. Ze voert gesprekken met bewoners die
een vraag hebben over werk, school, huishouden,
financiën of andere zaken. Ze bekijkt of iemand daar
zorg of begeleiding bij nodig heeft. De werkplek
van Noor is in de bibliotheek aan de Stromarkt.

vóór, dóór en mét bewoners.
Beste bewoner,
Onlangs was ik in de Kloostertuin. De eerste tekenen van het voorjaar
zijn daar al goed te zien. Dat is wel wat vroeg, tegelijk, ik word blij van
de variëteit aan kleuren.
In de wijken Binnenstad en de Hoven zie ik mooie initiatieven (op)
bloeien. Er zijn veel resultaten te zien van inzet van bewoners voor
hun woon- en leefomgeving.
In de krant kun je hierover lezen. Naast wat er in deze krant staat, zijn
er nog veel meer bewoners actief voor en met hun buren, in de straat
of buurt. Dat doet de wijken goed!
Als je een idee hebt voor je straat of je buurt en je hebt hierbij
(financiële) ondersteuning nodig, neem dan contact op met mij of
Robert Lentelink, opbouwwerker. Achterop deze krant vind je onze
contactgegevens.

Kennismaken met Ron König

Krasse Fratsen
De naam zegt het al. Dingen doen waarbij je
jezelf en elkaar verrast. Krasse Fratsen wil
aansluiten bij wensen en verlangens van ouderen en deze in vervulling brengen door samen
met (kunst)professionals en een projectteam
er een kunstzinnige uiting aan te geven.
Heb je een lang gekoesterd verlangen, een
wens, een droom of een onderzoeksvraag?
Dan horen wij, de initiatiefnemers, die graag.
Inmiddels hebben al heel wat bewoners van
De Hoven van zich laten horen. Er wordt nu
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bekeken hoe we op een leuke manier met alle
wensen aan de slag kunnen. Als u ook iets
met ons wilt delen, neem dan contact op met
Kiki Vos de Wael, tel. 06 55875722, e-mail:
kvosdewael@gmail.com.

ALGEMEEN
Kennismaken met Peter Fernhout
Peter is wijkenbeheerder van onder andere de Binnenstad
en de Hoven. Hij zorgt voor een goede afhandeling van
meldingen die binnenkomen bij de gemeente via het meldpunt
openbare ruimte. Bepaalde meldingen gaan rechtstreeks naar
bijvoorbeeld het Groenbedrijf of Circulus-Berkel. Er zijn ook
meldingen waar Peter de situatie ter plaatse gaat bekijken en/
of met bewoners in gesprek gaat om te kunnen bepalen wat
er nodig is. Daarnaast adviseert hij over en toetst initiatieven
die bewoners hebben voor de openbare ruimte, zoals het
onderhouden van een gedeelte van het openbaar groen. Vaak
overlegt hij hierover met de wijkmanager. De werkplek van
Peter is in het Stadhuis aan het Grote Kerkhof.

Ron is burgemeester van Deventer en
liet weten graag kennis te willen maken
met de wijken en dorpen. Hij wilde graag
jongeren ontmoeten. In november maakten
de wijkmanager en de opbouwwerker een
ronde met hem door de binnenstad en de
Hoven. Ron beklom eerst de Lebuïnustoren.

Daarna ging hij in gesprek met bewoners
van de Raambuurt, met jongeren die een
werk(ervarings)plek hebben bij restaurant
’t Zusje en met kinderen en ouders die
betrokken zijn bij WorpKidz. Ook bekeek hij
de resultaten van een bewonersinitiatief in
de Bursestraat.

In memoriam
Wijkteamleden, opbouwwerker en wijkmanager werden opgeschrikt door het verdrietige
bericht dat wijkteamlid Anton Olde Bijvank op 4 november 2019 is overleden. Anton is 79
geworden. Hij had zelf wat eerder al aangegeven geen wijkteamlid meer te kunnen zijn omdat
hij ernstig ziek was. Hij gaf aan dat hij altijd met interesse en plezier deel had genomen aan
de vergaderingen. De wijkteamleden, wijkmanager en opbouwwerker herdachten Anton
op 11 november 2019, voorafgaand aan een
wijkteamvergadering. Anton werd op 22 september
2015 lid van het wijkteam. We herinneren hem als
een betrokken bewoner, een doener, een wijs man
met veel levenservaring. Hij richtte ‘Wandelclub Wijk
16’ op voor bewoners van Pothoofd (daar woonde hij
zelf) en Knutteldorp. Hij wilde erg graag dat er meer
contacten zouden ontstaan tussen bewoners uit deze
twee buurten. En dat is gelukt.! We zullen Anton
missen. We wensen zijn familie veel kracht om dit
verlies te dragen.

Een heel mooi voorjaar gewenst en graag tot ziens in de wijk(en)!
Met vriendelijke groet, mede namens de sociaal team-leden,
Esther Lagendijk, wijkmanager

CENTRUM

RAAMBUURT

WijStadhuiskwartier

Hof van Adwaita

Winterkost

In alle wijken en dorpen van Deventer heeft het
wijkteam of dorpenplatform zeggenschap over
het wijkbudget. Dit geld kan besteed worden aan
plannen om de leefomgeving of het samen-leven
te verbeteren. In de wijk binnenstad/ de Hoven is er
voor gekozen om deze zeggenschap aan kernteams
“DE NOBELPRIJS
in buurten te kunnen geven. De Raambuurt
VOOR HET MOOISTE
BUURTIDEE!”
ACH…
(WijRaambuurt) en De Hoven (WijWorp) hebben er
HET IS MAAR
EEN IDEE
voor gekozen om op deze manier te werken. Een van
de kernteamleden is ook lid van het wijkteam. Dat
deze link, tussen kernteam en wijkteam, er is, is een
voorwaarde. Een kernteam nodigt bewoners zelf uit
om met ideeën te komen en helpt u graag mee om
dit (financieel) mogelijk te maken. Daarbij kunnen
de opbouwwerker en wijkmanager ondersteunen.
email: wijstadhuiskwartier@gmail.com
Ook in de buurt Polstraat en omgeving is een
kernteam opgericht. Het kernteam bestaat uit vier
enthousiaste bewoners. Ze werkt onder de naam
WijStadhuiskwartier. Onlangs hebben bewoners van het gebied, dat omringd wordt door
de straten Assenstraat, Korte Assenstraat, Grote Kerkhof, Duimpoort, Welle en Zandpoort,
een flyer ontvangen met de uitnodiging om met een idee, plan of vraag te komen. De
kernteamleden zijn heel benieuwd waar hun buurtgenoten mee komen!

De bewoners van het Hof van Adwaita zijn
trots op de plek waar ze wonen en ze wonen
er met veel plezier. Ze maken regelmatig
gebruik van de binnentuin. Daarnaast is het
hof het decor voor verschillende (begeleide)
stadswandelingen die door het centrum van
Deventer gaan. Als je door de Assenstraat
loopt, voorbij de entree van het Hof van
Adwaita, zijn er een aantal minder positieve
dingen die opvallen: de vele fietsen die
er staan (op het voorterrein), er staan
regelmatig vuilniszakken bij de ondergrondse container en om in het hof te komen, moet
je eerst door een donkere onderdoorgang. Daarnaast is het hof erg stenig waardoor in de
zomer de warmte er blijft hangen. Een artikel in de Deventer Post over het project Street Art
Streets, dat als doel heeft met street art verhalen te vertellen en de buitenruimte mooi te
maken, trok hun aandacht. Buren kwamen bijeen om de mogelijkheden te bespreken en al
snel bleek dat mensen niet alleen enthousiast waren over een muurschildering, maar dat er
nog meer ideeën waren om de leefbaarheid van het hof te verbeteren. Er zijn wensen om te
vergroenen, te verduurzamen en te verbinden. De initiatiefnemers presenteerden hun plannen
in het Stadscafé in oktober 2019 en ontvingen een stadscheque van tweeënhalfduizend euro.
Het wijkteam was ook enthousiast over de plannen en heeft wijkbudget verleend voor een
muurschildering en een social sofa. De bewoners gaan nu de plannen voor het voorterrein en
het hof verder uitwerken.

In november 2019 aten bewoners van de Raambuurt samen winterkost. De bewoners maakten
thuis een gerecht, namen dit mee naar het buurthuis en daar werd gezamenlijk gegeten. Er
was heel wat te kiezen en te proeven. Er kon gegeten worden in de ruimte bij de bar en in de
andere grote ruimte konden Oudhollandse spelletjes gedaan worden, zoals koekhappen en
sjoelen. Er was volop tijd en ruimte om kennis te maken met elkaar als (nieuwe) bewoners. Een
mooie invulling van een donkere winteravond.

dagen je uit!

Moestuin beginnen?
Rondom het stadhuis ligt een aantal tuinen
die aansluiten bij het duurzame karakter
van het stadhuis. Tussen het stadhuis en
de Assenstraat, tussen het stadhuis en de
Polstraat en het burgemeestershofje aan het
binnenplein van het stadhuis. Hemelwater
wordt geïnfiltreerd in de bomen met een
infiltratieriool (riool met gaatjes). De beplanting bestaat uit 100% eetbare planten. Van
kruiden tot vaste planten tot heesters tot
bomen. Ook niet bekende eetbare soorten
zijn aangeplant. Mooi is dat ze ook allemaal

sierwaarde hebben en van belang zijn voor
vlinders, insecten en vogels. De tuin is openbaar toegankelijk en wordt onderhouden
door het Groenbedrijf. Een deel van de tuin
aan de Polstraatzijde is bestemd voor een
moestuin. Daarvoor is de gemeente op zoek
naar bewoners die het leuk vinden om (een
gedeelte van) de moestuin in gebruik te nemen en te beheren. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Als je interesse hebt, neem dan
contact op met de wijkmanager.

Burendag 2019

Een aantal bewoners van
het Noordenbergkwartier
is bezig met het inrichten
van het ‘Buurtmuseum
Noordenbergkwartier’. Er
is veel materiaal over de
geschiedenis van het Noordenbergkwartier
beschikbaar. De werkgroep creëert een
permanente plek in de Fermerie om de
geschiedenis van het Noordenbergkwartier,
die nauw verbonden is aan de geschiedenis
van de Fermerie, in beeld te brengen.
De Fermerie is een geschikte plek voor
bezoekers. Het Buurtmuseum is ook een
mooie aanvulling op de VVV-stadswandeling
Noordenbergkwartier die start en eindigt
bij de Fermerie. De werkgroep is bezig
met het aankleden van de grote wand in
de kleine zaal van de Fermerie met een
tijdlijn die in hoofdlijnen de geschiedenis

Wijkwethouder
Carlo Verhaar
14 0570

Voortuin Fermerie
aangeeft. De tijdlijn wil de werkgroep
ondersteunen met foto’s en/of reproducties
van afbeeldingen van de buurt. Daarvan is
zoveel materiaal voorhanden dat hiermee
regelmatig gewisseld kan worden waarmee
een levendig beeld van de historie gegeven
kan worden. Dit maakt het ook mogelijk
om mini-tentoonstellingen te maken die
bijvoorbeeld aan een bepaald onderwerp zijn
gewijd. De werkgroep zal na realisatie van
het Buurtmuseum zorgen voor afwisselende
tentoonstellingen. Er is (foto)materiaal
beschikbaar gesteld door het stadsarchief,
de beeldbank van het Gilde Deventer en
door nabestaanden van de heer Levy . Het
Buurtmuseum wordt op 26 maart om 16.00
uur geopend. Het eerste thema is de Tweede
Wereldoorlog omdat dit jaar herdacht wordt
dat de beëindiging hiervan 75 jaar geleden is.

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
Esther Lagendijk
06 51578277
e.lagendijk@deventer.nl

NOORDENBERGKWARTIER
Buurtmuseum

App meldpunt openbare ruimte

De buxusstruiken op het voorterrein van de Fermerie zijn flink aangevreten en aan vervanging
toe. De uitstraling van de huidige inrichting met planten kan veel beter, wat meer recht zal
doen aan het gebouw. Dat is een aantal omwonenden en een vrijwilliger van de Fermerie
van mening en daarom hebben ze een plan gemaakt voor het aanpassen van het voorterrein.
Een deel van het plan is inmiddels uitgevoerd. Er zijn nieuwe borders gemaakt met een
natuurstenen rand. Er is een verhard pad van ongeveer 50 cm breed aangelegd, recht achter
het beeld. Hiermee is een looproute gemaakt voor kinderen/ bezoekers en is het beeld
‘Bukkend meisje dat tussen haar benen doorkijkt’ beter te zien. In het voorjaar worden
planten in de borders geplaatst. Omdat de Fermerie ooit een ziekenhuis is geweest, is
gekozen voor planten met een (vroeger) medicinale toepassing zoals lavendel, wijnruit,
hysop, tijm, salie, rozemarijn, en
goudsbloem. Langs de gevels
komen klimrozen. En de bank met
daarin het logo van buurtvereniging
Noordenbergkwartier, die nu nog
bij het Groenbedrijf staat, wordt
opgeknapt en teruggeplaatst. Al
met al zal het een fijne plek worden.

Sociaal team Binnenstad/de Hoven
Rob Achterbosch, Noor Kemperman,
Robert Lentelink en Inge Obdeijn
0570 695399
info@socialeteamsdeventer.nl

Wijkagent Binnenstad en de Hoven
Herman Stegeman, 0900 8844
Kinderwerker
Spreekuur op donderdag
Elsemiek Grotentraast
in de even weken
06 51917957
van 14.30-15.30 uur
e.grotentraast@rastergroep.nl
in het Hovenhuus

Wandelclub
Sinds het begin van dit jaar heeft er een
verandering plaatsgevonden. De wandelclub
die voorheen startte bij het gebouw van
‘Wijk- een speeltuinvereniging Wijk 16’ vertrekt nu bij het buurthuis van de Raambuurt,
Werfstraat 1. Elke dinsdag wordt er vanaf

Senior toezichthouder
Mehmet Celep
0570 693010
m.celep@deventer.nl

09.30 uur gewandeld in twee groepen (bij
voldoende animo). Groep 1 wandelt ongeveer
een uur en groep 2 wandelt ongeveer 1,5 tot
2 uur. Vanaf 09.00 uur ben je al welkom voor
een kopje koffie of thee en ook na de wandeling is er gelegenheid om samen wat te drinken. Met deze nieuwe startlocatie willen de
initiatiefnemers nog meer mensen uitnodigen
om deel te nemen aan deze mooie beweegactiviteit. Heb je vragen of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Joop
Schot via tel. 06 27358375. Vooraf aanmelden
voor een wandeling is niet nodig. Je bent van
harte welkom.

Wijkagent Raambuurt
Jongerenwerker
Knutteldorp en Havenkwartier
Per 1 februari
Ronald Oldenhof
Gilliam van Boekel
0900 8844
g.boekel@rastergroep.nl
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