BINNENSTAD

DE HOVEN
Buurtfeest Noordenbergkwartier

De belangenvereniging is één van de vijf
bewonersverenigingen in de binnenstad
die zich inzet voor de leefbaarheid in de
buurt.

Walstraattuin
Al enige tijd is een groep bewoners bezig om het braakliggend stuk grond aan de Walstraat
(achter de voormalige Houtmarktschool) om te turnen tot een buurttuin. Na toezegging van
de gemeente dat dit kan en mag, zijn de bewoners met elkaar in gesprek gegaan over wensen
en mogelijkheden, maar ook over zorgen en
risico’s. Ook werd de expertise van de initia
tiefnemers van de Bergschildtuin gebruikt.
Oude en nieuwe bewoners, wonend in de
omgeving van de tuin, hebben afspraken
gemaakt met elkaar over het gebruik van de
tuin en hun inzet hiervoor. Op 11 december
hebben de bewoners de tuin in gezamen
lijkheid winterklaar gemaakt. In het voorjaar
kunnen de bewoners weer verder met elkaar
aan de slag om van de tuin een mooie groene
toevoeging voor de binnenstad te maken.

Het was een gezellige boel op het Muggeplein. Op 26 september vond daar een buurtfeest
voor bewoners van het Noordenbergkwartier plaats. Alle bewoners van de buurt waren hier
voor uitgenodigd. Er waren maar liefst 90 bewoners op het feest aanwezig. Er was muziek, de
Fermerie was open, daar kon eten en drinken worden gehaald en er werd een buurtpubquiz
gehouden. Een van de bewoners gaf aan dat ze het een zeer geslaagd buurtfeest vond.

Speelplek

Walstraat/ Prinsenplaats
Goed verscholen tussen de Prinsenplaats en
de Walstraat in ligt een speelplek die bij de
gemeente op de planning staat om verbeterd
te worden. In overleg met de adviseur Spelen
van de gemeente zijn de kinderwerker en
opbouwwerker de buurt in gegaan om omwo
nenden en vooral kinderen uit te nodigen om
mee te denken over de speelplek. En om te
vragen wat hun wensen zijn. Op 12 maart was
er een eerste bijeenkomst op de speelplek.
Sommige kinderen hadden zelf al een schets
gemaakt. Binnen de mogelijkheden die er zijn,
wordt er in een vervolgtraject samen met de
kinderen een plan gemaakt voor de speelplek.
Vanuit de gemeente is er een (vast) budget
voor het verbeteren van de speelplek. Als er
vanuit de buurt extra wensen zijn, kunnen de
bewoners een bijdrage uit het wijkbudget
aanvragen.

Er was nauwelijks nog een grassprietje te
zien op het voetbalveld op het schoolplein
van de Hovenschool. Het voetbalveld wordt
binnen maar ook buiten schooltijden intensief
gebruikt. Wat overblijft is een trapveld met
zwarte grond. Zodra er een beetje regen valt,
blijven de plassen op het veld staan en wordt
het een grote modderboel. De Hovenschool
heeft zo’n twee jaar geleden het schoolplein
helemaal aangepakt en vergroend. Er was
op dat moment niet voldoende geld om een
kunstgrasveld aan te leggen. De kinderen
en jongeren dromen daar nog steeds van.
Dat zette ouders in beweging: hoe zou een
kunstgrasveld gerealiseerd kunnen worden?
Ze deden een aanvraag bij het kernteam
van WijWorp. Het kernteam vindt een kunst
grasveld een meerwaarde voor de buurt. De

Beste bewoner,

school en ook de tussentijdse opvang geven
een financiële bijdrage. Ook wordt een ca
deaubon, die oud wijk- en kernteamlid Jesse
Oosterloo had ontvangen, verzilverd. De
school neemt het onderhoud van het voet
balveld, samen met ouders, op zich. Het gaat
dan onder meer om het aanvullen van speel
zand om het veld op z’n plaats te houden. Het
schoolplein en daarmee ook het kunstgras
veld is voor iedereen beschikbaar. Voor het
kunstgrasveld is afgesproken dat er tussen
07.00 en 19.00 uur gevoetbald mag worden.
Buiten deze tijden niet zodat er ’s avonds
geen geluidsoverlast voor omwonenden is.
Een van de ouders geeft aan: “Het kunstgras
veld is een geweldige verbetering voor de
buurtkinderen en de school.”

Het voorjaar is aangebroken. Dat is te zien aan de natuur. Fijn om te
merken dat dit bewoners letterlijk en figuurlijk in beweging zet om
plannen voor hun straat of buurt te maken. Dat alle coronamaat
regelen inmiddels zijn losgelaten, helpt daar ook bij. In deze krant
leest u onder meer over de Werkgroep Worp Duurzaam Doen, de
buurttuin aan de Walstraat en de Belangenvereniging Polstraat e.o.
Stuk voor stuk mooie initiatieven die kleur geven aan de verschillende
buurten. Heb jij een idee voor je straat of buurt, neem dan contact
op met een van ons.
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Werkgroep

‘De Worp Duurzaam Doen’

Sinds een aantal jaren zijn er acties voor het
verduurzamen van de wijk. Dit begon ruim
10 jaar geleden met zonnepanelen. Daarna
kwamen initiatieven voor het afkoppelen
van regenwater en groene daken. Een groep
je betrokken en actieve bewoners van de
wijk vormt samen de werkgroep ‘De Worp
Duurzaam Doen’. De werkgroep ondersteunt
initiatieven en ontwikkelt nieuwe. Op
11 december vond de flitsactie isoleren
plaats. Het was een groot succes. Bewoners
konden in een folder aangeven wat zij zelf al
hebben gedaan aan isolatie, wat nog niet en
waar zij vragen en/of ideeën over hebben.
Zeker 20% van de 965 huishoudens heeft de
folder ingevuld. Vijfentwintig vrijwilligers
zijn bij de huizen langsgegaan om de folders
op te halen. Daarbij ontstonden vaak mooie
gesprekken. De vrijwilligers mochten bewo
ners die meededen gratis radiatorfolie, een
brievenbusborstel en/of een LED-lamp geven.

Dit materiaal is beschikbaar gesteld door de
gemeente Deventer. Uit de ingevulde vragen
blijkt dat een flink deel van de deelnemers al
actief is (geweest) met het (deels) isoleren
van de woning. Ook heeft een aantal bewo
ners regenwater afgekoppeld, zonnepanelen
of een groen dak aangelegd. Er is behoefte
aan meer informatie over isoleren, energie
besparen en duurzaam energieverbruik.
Daarom organiseert de werkgroep op
14 mei een Energie- en Klimaatfestijn van
13.00 tot 16.00 uur in en rond het Hovenhuus.
De werkgroep organiseert dit samen met
het Duurzaamheidscentrum Deventer, de
gemeente, De Ulebelt en ervaringsdeskundi
gen uit de wijk. Buurtbewoners die nu al actie
willen ondernemen, kunnen kosteloos een
onafhankelijke en deskundige energiecoach
inschakelen.
Meer informatie is te vinden op:
www.gratisenergiecoach.nl.
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De medische zorgunit blijft wel in Polstraat
8-10. De vereniging is hier niet zomaar mee
akkoord gegaan. Er heeft veel overleg over
plaatsgevonden. De vereniging benadrukt
dat er aandacht moet zijn én blijven voor het
tegengaan van mogelijke overlast. Er vinden
met enige regelmaat activiteiten plaats voor
omwonenden om hen een kijkje te geven in
de leefwereld van bezoekers van de dak- en
thuislozenopvang.
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Polstraat e.o.

In 2004 is de Belangenvereniging Polstraat
e.o. opgericht. Aanleiding was de huisvesting
van de maatschappelijke opvangfuncties
van Tactus Verslavingszorg en IrisZorg aan
de Polstraat 8-10. De Belangenvereniging
behartigt de belangen van omwonenden en
ondernemers als het gaat om de opvangfunc
ties. Daarnaast is de vereniging een klank
bord voor de gemeente bij allerlei onderwer
pen die betrekking hebben op de Polstraat
e.o. Het bestuur van de Belangenvereniging
heeft maandelijks overleg met de gemeen
te (o.a. toezicht en handhaving), IrisZorg,
Tactus en de politie. Dit overleg vindt plaats
op basis van een convenant dat tussen deze
partijen is gesloten. Het doel hiervan is om
in nauw overleg met elkaar ervoor te zorgen
dat de opvangfuncties goed functioneren en
eventuele overlast van bezoekers van deze
functies wordt voorkomen of wordt aan
gepakt. De Belangenvereniging heeft veel
aandacht voor de renovatie van Polstraat 8-10
die gaat plaatsvinden. Hier is een tijdelijke
verhuizing, van circa anderhalf jaar, van de
dagbesteding en de nachtopvang voor dak- en
thuislozen naar Postraat 70-74 voor nodig.

vóór, dóór en mét bewoners.

Kunstgrasveld bij Hovenschool
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Belangenvereniging

WijDeventer,

Vriendelijke groeten,
Robert Lentelink, opbouwwerker (06-34650369,
r.lentelink@voorelkaarteamsdeventer.nl) en
Esther Lagendijk, wijkmanager (gegevens zie achterzijde
van deze krant)
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ALGEMEEN
Het wijkteam

Project
Gedicht van

Henry Jansen
(bewoner van de Binnenstad)

Zwerfvuil… wist je het al?
dat raakt mij door en door
Steeds opnieuw en overal
op mijn levensspoor
Ik hou van schoon in stad en land
met beide heb ik een goeie band
Daarom is afval niet gepast
ik ervaar het als een last
Van een opgeruimd geheel
word ik echt meer enthousiast!
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Bewegen in de wijk
Als de coronatijd één ding heeft duidelijk
gemaakt, is het dat bewegen belangrijk is.
Dat dat niet altijd in een sportschool hoeft,
bewijzen een aantal initiatieven in de wijk.
Sinds een paar jaar staat er een beweegbank
ter hoogte van het Etty Hillesum monument
aan de IJssel. Onlangs zijn er beweegtoe
stellen geplaatst in de speeltuin Raambuurt.
Deze zijn op 2 april feestelijk in gebruik
genomen. In diezelfde speeltuin staat ook
een tafeltennistafel. En net naast de speeltuin
liggen jeu-de-boulesbanen. Wekelijks start

er vanaf het buurthuis aan de Werfstraat een
wandelgroep. Bij Wijk 16 kunnen kinderen
heerlijk in de speeltuin spelen. Binnen is een
tafeltennisvereniging actief en slaat een
recreantengroep fanatiek een balletje. Voor
de mensen die de dagopvang bezoeken is er,
onder professionele begeleiding, stoeltjes
gym. Daarnaast is in Wijk 16 dit jaar een proef
gestart, ‘Senior Fit & Vitaal’, om ook de groep
60-plussers gezond en laagdrempelig te laten
bewegen.

Snelkoppeling Slim melden

Vanuit het Voor Elkaar-team
Misschien kent u het wel, zo’n moment waarop alles even lijkt tegen te
zitten, dat het gewoon niet meer vanzelf gaat. Hopelijk komt dat niet te
vaak voor, maar als het dan gebeurt, dan is het te hopen dat u mensen
om u heen heeft die er voor u zijn. Die even een arm om u heen slaan en
die er voor u zijn. Wat dat betreft zitten wij als mens wel een beetje gek
in elkaar. Want hulp bieden dat doen we massaal wanneer het nodig is.
Maar hulp vragen? Dat is toch wel een dingetje.
Vanuit het Voor Elkaar-team Binnenstad/ De Hoven willen we er
zijn voor de bewoners van de wijk. Maar wat is dat dan? “Er voor de

U kunt een snelkoppeling aanmaken op uw smartphone of tablet voor Slim Melden,
onderdeel van het Meldpunt Openbare Ruimte Deventer. Dit ziet eruit als een app. U doet
dit als volgt:
bewoners zijn”. Soms is dat een luisterend oor, soms is dat iemand even een
zetje geven de goede richting op, maar altijd gericht op meedoen in het
normale leven. En in een normaal leven kan en mag je hulp vragen ook als
dat gek voelt. Verplaatst u zich maar eens in een ander die hulp nodig heeft.
Vaak gehoord zijn de uitspraken: “Had het mij even gevraagd”, of “Had ik het
maar geweten, dan had ik je kunnen helpen”. We zullen het in het gewone
leven met elkaar moeten doen, elkaar helpen waar kan. Pas dan hebben we
het ‘Voor Elkaar’. Tot die tijd werken we graag met en voor de bewoners in het
Voor Elkaar-team. De gegevens van het Voor Elkaar-team zijn te vinden op de
achterzijde van deze krant.

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.

Assenstraat

Deventer is verdeeld in negen wijken, waarvan het buitengebied er één is. Bijna elke wijk
heeft een wijkteam (of dorpenplatform) dat bestaat uit betrokken bewoners. Het wijkteam
Binnenstad/ De Hoven bestaat uit zeven bewoners uit verschillende buurten. Ze zijn de ogen
en oren van de wijk en overleggen met elkaar over zaken die de wijk raken. Ze hebben zeggen
schap over de besteding van het wijkbudget. De wijkteamleden komen zo’n acht keer per jaar
bij elkaar en vrijwel elk jaar wordt er ook een fietstocht door de wijk gemaakt. Bij de overleg
gen schuiven ook regelmatig wijkfunctionarissen, wijkcontactraadsleden en de wijkwethouder
aan. De wijkmanager zit de overleggen voor. Het wijkteam streeft ernaar om uit elke buurt
een bewoner in het wijkteam te hebben. Vanuit de buurten Noordenbergkwartier, Singelwijk,
Knutteldorp en Havenkwartier zijn momenteel geen bewoners actief in het wijkteam. Woont
u in een van deze buurten en wilt u meer weten over deelname aan het wijkteam, neemt u dan
contact op met Robert Lentelink.

Android:
Open www.deventer.nl/mor in een
browser
Klik op de 3 puntjes rechtsboven
Kies voor ‘Toevoegen aan startscherm’
Klik om te bevestigen nogmaals op
‘Toevoegen’

Apple:
Open www.deventer.nl/mor in Safari
Klik op het deel-icon in de navigatiebalk
(vierkant met pijl omhoog)
Klik op ‘Zet op beginscherm’
Klik op ‘Voeg toe’

Even terug in de tijd. Meerdere bewoners
gaven aan dat de Assenstraat steeds romme
liger wordt met fietsen, (zwerf)afval en on
kruid. En ook dat er maar weinig verbinding is
tussen bewoners van de straat. De gemeen
te, Woonbedrijf ieder1 en andere organisa
ties waar de gemeente mee samenwerkt,
herkennen dit en willen zich, samen met de
bewoners, graag inzetten om dit te verbete
ren. Om uitvoering te geven aan deze wens
heeft de gemeente subsidie van de provincie
Overijssel gekregen. In de zomer van 2020 zijn
bewoners geïnterviewd over hun wensen en
ideeën voor de straat. In september heeft er
een bewonersavond plaatsgevonden om de
uitkomsten te bespreken en om aanvullende
wensen te inventariseren. Door de corona
maatregelen was samenkomen daarna minder
vanzelfsprekend. Het project heeft even stil
gelegen. Gelukkig is dat inmiddels anders. Op
5 maart hebben Robert Lentelink en Esther
Lagendijk met bewoners gesproken over wat

App meldpunt openbare ruimte

de straat kan helpen om er een vriendelijk
ogende en actieve straat van te maken. Hier
kwamen de volgende punten uit: groen in
de straat en dat samen onderhouden, een
actieve inzet op het plaatsen van fietsen in
de straat (waar liever wel en waar niet) en
het tegengaan van (zwerf)afval. Bewoners
hebben daar ook praktische ideeën bij. Eerder
werden ook ideeën als mooi verlichten van
monumentale panden en een geschiede
nisboekje maken genoemd. Al deze ideeën
worden nu besproken met de gemeente en
o.a. Woonbedrijf ieder1 om daarna hopelijk
uitgevoerd te kunnen worden.

Bewonersinitiatief
Vijgeboomgang
De Vijgeboomgang is niet echt een gang maar
een pleintje. Omwonenden hebben de wens
om het pleintje, dat nu voor 80% vol ligt met
klinkers, te vergroenen. Hierdoor kan het
regenwater beter weglopen, is het aantrekke
lijker voor vogels en door het groen is het ook
leefbaarder voor de omwonenden. Een aantal
bewoners heeft een aanvraag gedaan bij het
wijkteam voor het verwijderen van een groot
deel van de klinkers en daar groen te planten. Het bestaande groen, een vijgeboom en struik
kamperfoelie, blijven behouden. Hier worden twee fruitbomen, struiken en wilde planten aan
toegevoegd. Het wijkteam liet zich op een avond bijpraten op het pleintje zelf (mét een pre
sentatie via een beamer) en vond het een goed plan. Huisaannemer Roelofs gaat in april aan de
slag met de bestrating en de bewoners gaan het nieuwe groen zelf inplanten en onderhouden.

Wijkmanager
Esther Lagendijk
06 51578277
e.lagendijk@deventer.nl

Wijkwethouder
Carlo Verhaar
14 0570

Wijkenbeheerder
Sijtze van der Schaaf
14 0570

Wijkagent
Binnenstadsbuurten
en De Hoven
Herman Stegeman
0900 8844

Wijkagent Raambuurt
Knutteldorp en
Havenkwartier
Laura Moed
0900 8844

Senior toezichthouder
Mehmet Celep
0570 693010
m.celep@deventer.nl
Voor Elkaar-team
Sarah Mendel en Robert Lentelink
(06 34650369)
www.voorelkaarteamsdeventer.nl

Kinderwerker
Elsemiek Grotentraast
06 51917957
e.grotentraast@rastergroep.nl

Jongerenwerker
Gilliam van Boekel
06 15320596
g.boekel@rastergroep.nl

Team Toegang WMO
0570 695399
toegangwmo@deventer.nl

Volg WijDeventer op:
www.wijdeventer.nl
@samenzijnwijdeventer
wijdeventer
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