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WijDeventer, 
vóór, dóór en mét bewoners.

COLMSCHATE-NOORD VIJFHOEK

Beste bewoner,

De Corona-pandemie zorgt nog steeds voor een totaal andere 
invulling van ons leven. De prioriteit ligt allereerst op gezond blijven. 
Daarnaast hebben alle veranderingen voor iedereen een andere 
uitwerking. Gelukkig worden er nog steeds initiatieven in de wijk 
genomen. Hierover willen we in deze WijDeventerkrant berichten. 
De werkgroep VvE’s -Oostrik is van start gegaan, aan de Kannenburg 
500-nummers gaat een pleintje aangepakt worden, de Deventer 
Schoon Familie biedt haar diensten aan en het verbindingscentrum 
5Hoek timmert aan de weg.
Heb je een idee om in je buurt iets op te pakken dan zijn daarvoor 
mogelijkheden, mail dan naar info@socialeteamsdeventer.nl of 
jo.hendriks@deventer.nl.
Ten slotte wensen we je alle gezondheid toe en hopen met elkaar ook 
in deze lastige tijden aan een prettige woonbuurt te blijven werken.

Vriendelijke groeten, mede namens  
het sociaal team Colmschate Noord/Vijfhoek, 
Joris Hendriks, wijkmanager

Projecten in de wijk

Ontwikkeling van De Vijfde Hoek
In Spijkvoorderenk staan veel woningen 
op particuliere kavels in de steigers of 
worden afgebouwd. Langs de Johannes 
Broekhuysenstraat en de Bernardus van den 
Bergweg zijn de rijwoningen nu bewoond. 
In de Bernardus van den Bergweg plant het 
Groenbedrijf deze winter het groen aan. 
Omdat er nog volop gewerkt wordt in de 
wijk, blijft het bouwdepot aan de Theda 
Mansholtstraat voorlopig bestaan. Dit 
geldt ook voor de wegversperring aan de 
Vorsselman de Heerstraat. Hierdoor komt er 
geen bouwverkeer in de afgebouwde delen 
van de wijk. Dat is veiliger en het voorkomt 
schade aan de nieuwe straten.
In het wijkdeel Spijkvoorderhout zijn de 
laatste bouwkavels onder optie en worden 
de laatste woningen in dit wijkdeel gebouwd. 
De firma Dusseldorp is in delen van de 
Colenbranderstraat en de Tjeenk Willinkstraat 
gestart met het definitief inrichten van de 
straten. Begin volgend jaar gaat ook het 
aanplanten van groen verder in deze twee 
straten. De overige straten worden ingericht 
wanneer de bouw van particuliere woningen 
nagenoeg gereed is. 

Holterwegzone 
Langs de Holterweg heeft de gemeente een 
gebied beschikbaar voor cultuur, ontspanning 
en sport. Dit wordt ook wel een Leisure 
Strip genoemd, wat aansluit bij Deventer die 
graag als een boeiende beleefstad gezien wil 
worden. De Leisure Strip geeft de ruimte aan 
ondernemers die met hun activiteiten willen 
bijdragen aan de ontwikkeling van Deventer. 

Naast het zelfstandige fastfoodrestaurant 
Mc Donalds dat er al is gevestigd, gaat het 
tankstation dit najaar open en opent de Big 
Gym begin 2021 haar deuren. Verder zijn 
er verkennende gesprekken voor nieuwe 
initiatieven en proberen we diverse partijen 
samen te brengen in de hoop op nieuwe 
plannen en samenwerkingen. Tot iets 
concreets heeft dit nog niet geleid. De Leisure 
Strip Holterwegzone blijft beschikbaar voor 
nieuwe initiatieven en ideeën. 

Heerlijkheid Linde ‘maakt buurt’
Begin oktober werd door Sanne en 
Christian Klein Koerkamp, de toekomstige 
ondernemers van Heerlijkheid Linde, samen 
met IJssellandschap kennis gemaakt met de 
directe buren van het gebied Linderveld/
Deventer Noord Oost. Dit ‘buurtmaken’ 
volgde op de definitieve aankoop door 
IJssellandschap afgelopen juli.   
Sanne en Christian creëren hier een locatie 
waar (biologische) boer, burger én landschap 
samenkomen. Zestig koeien krijgen hier 
een prominente plek met daarnaast ruimte 
voor educatie en kinderopvang. Je wordt 
er als bezoeker betrokken bij de productie 
van voedsel en je kunt genieten van een 
boerenijsje of zelfgetapte melk. Samen 
met de omgeving wordt het landschap van 
de toekomst beheerd en ontwikkeld. Als 
alles volgens plan verloopt wordt er in het 
voorjaar begonnen met de bouw van de 
bijzondere stal. Ze kijken er naar uit om in 
2021 de bewoners van de Vijfhoek te mogen 
ontmoeten in Heerlijkheid Linde. 
Je kunt de ontwikkelingen en feestelijkheden 
volgen op:  www.heerlijkheidlinde.nl of  
www.ijssellandschap.nl.
Op zaterdagen 12 en 19 december gaan ze 
in het gebied heggen planten (in groepjes 
van 4). Zo zorgen ze samen voor nog meer 
biodiversiteit in het gebied. Zin om mee te 
planten? Van harte welkom! Meld je aan via 
jijbent@hoopheggen.nl.

Bij de Zonnebloem Deventer
        Oost draait het om mensen

VvE werkgroep 
           Oostrik van start
In het najaar is er een start gemaakt met een werkgroep van mensen uit verschillende 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) uit het Oostrik om met elkaar samen te werken en van 
elkaar te leren. Tijdens een digitale vergadering werden knelpunten geïnventariseerd, tips 
uitgewisseld en praktische diensten aan elkaar aangeboden.
Deze werkgroep is voortgekomen uit een onderzoek dat vorig jaar is gedaan onder 20 VvE’s. 
Hieruit kwam naar voren dat er veel vragen leven bij besturen van VvE’s over wat ze allemaal 
moeten doen. Vervolgens hebben begin maart ruim 35 mensen van verschillende VvE’s met 
elkaar gesproken over VvE-thema’s. Daarbij is de wens uitgesproken om met elkaar verder 
te gaan en van elkaar te leren. De werkgroep heeft inmiddels de eerste stap gezet. Ben je 
als VvE uit het Oostrik nog niet aangesloten bij de werkgroep, dan kun je je aanmelden bij 
opbouwwerker Marc Kamp (m.kamp@socialeteamsdeventer.nl).

Een van de VvE’s in het Oostrik 

Wilt u iets voor een ander betekenen in uw 
eigen wijk? De Zonnebloem afdeling Deventer 
Oost omvat de wijken Colmschate Noord, 
Vijfhoek en Colmschate Zuid. Mensen met 
een lichamelijke beperking of chronische 
ziekte dreigen vaker in een isolement te 
komen. In de huidige Corona-tijd is dit nog 

meer zichtbaar en 
voelbaar geworden! 
Daarom is er ‘werk 
aan de winkel’ voor 
de vrijwilligers van 
de Zonnebloem 
Deventer Oost. Zij 
komen graag langs 
voor een bezoek, 
een luisterend oor of 

om samen iets te ondernemen, afgestemd op 
persoonlijke behoefte. Daarnaast organiseert 
de Zonnebloem ook activiteiten op wijkniveau, 
is er aandacht voor een verjaardag, de 
Nationale Ziekendag, Sinterklaas en Kerst. De 
helpende handen van onze vrijwilligers maken 
dat we deze activiteiten kunnen blijven doen.
Veelal hebben mensen met een fysieke 
beperking nauwelijks of geen netwerk, 
waardoor eenzaamheid dreigt te ontstaan. 
Het geven van aandacht is dan heel waardevol.

Wilt u ook iets voor een ander betekenen? 
Neem dan contact op met Marja Lustig,  
bel 0570 650754 of mail naar  
mlustig@concepts.nl of naar  
zonnebloem.deventeroost@gmail.com.



Jongerenwerker 
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
Laurens Pamboer
06 48366872
l.pamboer@rastergroep.nl

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van 

gemeente Deventer, team IBL. Aan deze uitgave 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

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.

COLMSCHATE-NOORD VIJFHOEK

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

Kinderwerker (Colmschate Noord)
Margerita Pluimers

06 24552538
m.pluimers@rastergroep.nl

Coördinerend jongerenwerker
Carolien van Maanen

06 10122934
carolien.vanmaanen@yfc.nl

Kinderwerker (Vijfhoek)
Martijn Mulder

06 30017272
m.mulder@rastergroep.nl

Kinderwerker (Vijfhoek)
Linda de Lange

06 12448731
l.lange@rastergroep.nl

Wijkagent (Vijfhoek)
Mirjam Lentelink 

0900 8844

Wijkagent 
(Colmschate Noord)

Annemiek Kruger
0900 8844

Senior toezichthouder/ BOA
Tom Bakkenes

14 0570
 t.bakkenes@deventer.nl

Wijkwethouder 
Liesbeth Grijsen,
0570 693219

Sociaal team Colmschate  
Noord / Vijfhoek
0570 695399
info@socialeteamsdeventer.nl

Jongerencoach 
Selver Orkman
06 24552647
s.orkman@rastergroep.nl

Wijkenbeheerder
Debbie Swartjes-Soer
06 57951162
d.swartjes.soer@deventer.nl

Jongerenwerker 
(Colmschate Noord)
Wouter Koorevaar
06 23531048
wouter.koorevaar@yfc.nl 
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Buurtinitiatieven in Corona-tijd

Samen met de Deventer Schoon Familie 
zorgen voor een schone straat en buurt

Initiatief Kannenburg 
    gaat in uitvoering

Het pleintje bij de Kannen-
burg 500-nummers wordt 
onder handen genomen. De 
bewoners zijn al verschillende 
jaren actief door het pleintje 
enkele keren per jaar schoon 
te maken. Nu willen ze ook 
nog een aantal aanpassingen 
aan het pleintje om het 
nog veiliger, mooier en 
aantrekkelijker te maken. 
Met vele omwonenden is 
erover nagedacht en er is een 

plan gemaakt. Veiliger door 
een fietssluis te plaatsen, 
mooier en aantrekkelijker 
door enkele groenstukjes aan 
te leggen en 2 picknicktafels 
te plaatsen. Door de 
Corona-maatregelen bleef 
de plannenmakerij in het 
begin van het jaar een 
tijdje stilliggen. Na goed 
overleg met verschillende 
medewerkers van de 
gemeente was er groen licht. 

In september is het plan 
met groot enthousiasme 
door 2 afgevaardigden 
gepresenteerd in het 
wijkteam dat het benodigde 
budget beschikbaar stelde. 
De komende periode 
begint het Groenbedrijf 
in samenwerking met 
de omwonenden met de 
werkzaamheden.

Het pleintje Kannenburg 500-nummers in de huidige toestand

Om uw eigen buurt schoon en opgeruimd te 
houden, hoeft u niet te wachten tot iemand 
dat voor u komt doen. U hoeft niet te wachten 
tot er professionele schoonmakers komen. 
U kunt ook zelf de handen uit de mouwen 
steken. Maar een beetje hulp is dan natuurlijk 
welkom!

Een schone straat in een schone buurt is fijn 
om in te wonen. Dit zorgt ervoor dat je je 
prettig en veilig voelt. De Deventer Schoon 
Familie kan u helpen de eigen leefomgeving 
schoon te houden. Door het organiseren 
van (seizoensgebonden) acties, zoals de 
vuurwerkactie, bladactie of een zwerfvuilactie, 
maar ook door samen met buurtbewoners 

een actie in uw eigen buurt te organiseren. 
Om zwerfafval op te ruimen, maar ook om te 
attenderen op hondenpoepoverlast of om een 
deel van de buurt onkruidvrij te maken.  
Meer weten? Neem dan contact op via  
www.deventerschoonfamilie.nl.

Als de Corona-pandemie ons 
iets geleerd heeft, dan is het 
wel dat het op iedereen een 
andere uitwerking heeft. 
Voor sommige mensen 
zijn de effecten redelijk 
te overzien, voor anderen 
zijn de gevolgen enorm 
door de ziekte zelf, door de 
economische uitwerking of 
door veranderingen in het 
dagelijks leven. 
Ook op het nemen van 
buurtinitiatieven heeft de 
pandemie een uitwerking. In 

de beginperiode, in maart, 
kwam het stil te liggen. 
Lopende initiatieven in de 
wijk stopten even en nieuwe 
werden niet opgepakt. Voor 
de zomer kwam het weer 
op gang en nu in het najaar 
moeten we ons opnieuw 
aanpassen. Het is echter 
mooi om te zien dat veel 
mensen hun hulp en diensten 
aanbieden aan buurtgenoten. 
Naar aanleiding van de 
campagne van WijDeventer 
hebben we gemerkt dat er 

ook weer nieuwe ideeën 
ontstaan. Zoals het realiseren 
van een AED in Op den 
Haar, het aanpakken van 
een groenstrook in het 
Oostrik, het opzetten van 
een wandelgroep en het 
aanbieden van huiswerkhulp.

Meedoen
U kunt als bewoner meedoen met activiteiten 
die door uw buurtbewoners gedragen 
worden. Iedereen is welkom, plezier en 
gezelligheid staat voorop. Het eerste bakje 
koffie met een glimlach krijgt u van de 
medewerkers van het Verbindingscentrum!

Meehelpen
Ook kunt u meehelpen door uw talent in te 
zetten als vrijwilliger bij het organiseren van 
de activiteiten die (wekelijks) georganiseerd 
worden.

Verbinden
Bent u nou een bewoner die meedoet 
of meehelpt? Er ontstaan (on)verwachte 
verbindingen waar bijzonder mooie verhalen 
uit voortkomen. Daar waar de energie zit, daar 
bruist het!

Bewoners aan zet
Het is ook een plek waar u als bewoner aan 
zet bent. Een voorbeeld: een bewoonster uit 
de wijk heeft de wens om spullen die zij niet 

meer gebruikt een tweede leven te geven. Dit 
kan door een ‘weggeefkast’ te organiseren 
waar mensen die het goed kunnen gebruiken 
het gratis mogen pakken!
Een prachtig voorbeeld om u te inspireren. 
Doet u mee?

      Verbindingscentrum 
     de 5Hoek (Andriessenplein) 
      is er voor de buurt

Een ‘ontspannen’ activiteit (voor Corona)  
(foto: verbindingscentrum)


