Een idee?

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 de opbouwwerker 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 de wijkmanager of de opbouwwerker. Zij kunnen je
ondersteunen met ervaring, kennis of eventueel subsidie.

Karin Voortman, opbouwwerker
telefoon: 06 39380381
email: k.voortman@voorelkaarteamsdeventer.nl
www.wijdeventer.nl

Je kunt ook onderstaande kaart insturen	

COLMSCHATE-NOORD

vóór, dóór en mét bewoners.

Loop voor gratis
praktische hulp iedere
donderdag tussen 10.00
en 12.15 uur binnen bij
verbindingscentrum de
Fontein, Fonteinkruid 61.

Ga ermee aan de slag!

Contact via:
Joris Hendriks, wijkmanager
telefoon: 06 515 541 32
email: jo.hendriks@deventer.nl

WijDeventer,

Projecten in de wijk

VIJFHOEK

De Vijfde Hoek, de stand van zaken

Scouting Titus Brandsma

vraagt uw medewerking

Scouting Titus Brandsma
heeft sinds de jaren 80 langs
het spoor een clubhuis in de
buurt Oostrik. Misschien kent
u hen nog niet.
In en om dit clubhuis spelen
wekelijks 150 jeugdleden van
verschillende leeftijden het
Scoutingspel, organiseren
ze activiteiten en voor het
bijenproject hebben ze
bloemenperken aangelegd
op het eigen terrein en in de
buurt. Al die activiteit in en
om de buurt is natuurlijk leuk,
maar het kan ook wel eens
voor overlast zorgen. Om
mogelijke overlast in kaart
te brengen en om te weten
hoe en wat ze eraan kunnen

doen, hebben ze een enquête
gemaakt. Ze zouden het fijn
vinden als u deze enquête in
wilt vullen. Dit kan (anoniem)
door de volgende link in uw
browser in te vullen:
www.connectitus.nl/enquête
of door de QR-code te
scannen.

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

Dit gedeelte kun je opsturen naar WijDeventer. 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.

Beste bewoner,

Inloopspreekuur wijkprofessionals
Colmschate Noord / Vijfhoek
Sinds enkele maanden is er om de week (in de oneven weken)
op maandag van 12.00 tot 13.00 uur een inloopspreekuur
van wijkprofessionals in verbindingscentrum de 5Hoek,
Andriessenplein 1. Aanwezig zijn dan de wijkagenten, de
toezichthouder, medewerkers van Rentree en Woonbedrijf
ieder1, de opbouwwerker, wijkenbeheerder en wijkmanager
van de wijk. Wilt u iets weten? Heeft u een vraag, signaal of idee? Hebt u iets te bieden voor een
ander of anderen? Kom eens langs! Wij kijken mee en we kijken verder.
Ook wanneer u bijvoorbeeld een activiteit zoekt of een idee heeft om uw wijk prettiger of
veiliger te maken, bent u van harte welkom. Vanwege corona kan het spreekuur nog enige tijd
vervallen, benader dan rechtstreeks de functionaris (zie de Wie? Wat? Waar? -pagina).

Spijkvoorderenk
De bouw is op één woning na afgerond.
De straten achter in de wijk zijn aangelegd.
Deze winter volgen de laatste hagen en
bomen. Het materiaaldepot aan de Theda
Mansholtstraat wordt begin 2022 opgeruimd:
de werkzaamheden zijn dan klaar. Ook hier
komt na lang wachten een wadi met gras en
bomen.
Spijkvoorderhout
Hier worden de laatste bouwkavels bebouwd.
Aannemer Dusseldorp is druk bezig met het
aanleggen van inritten en afwerken van de
bermen. In november wordt het laatste asfalt
aangebracht en plant het Groenbedrijf de
laatste bomen en struiken aan. De tijdelijke
bouwinrit aan de Leonard Springerlaan is
inmiddels dicht, het verkeer gaat nu via de
Theda Mansholtstraat de wijk in en uit.
Inmiddels is het reguliere beheer van de
wegen en bermen in gang gezet. Het
Groenbedrijf verzorgt na de aanleg het
groenonderhoud en maaiwerk. Als alles
volgens planning verloopt zijn bijna alle
inrichtingswerkzaamheden eind 2021
afgerond. Begin 2022 volgt nog een
feestelijke afronding van de werkzaamheden,
en daarmee is de bouw van de wijk De
Vijfhoek afgerond!

Voor de zomer dachten we nog dat het wel goed zou komen met
de corona-pandemie. Helaas is dat nu, een half jaar later, niet het
geval en zijn er nog steeds beperkingen. Gelukkig zien we ook dat
er toch nog steeds initiatieven genomen worden in de wijk. In deze
WijDeventerkrant berichten we daar weer over. In het Oostrik zijn een
aantal pleininitiatieven afgerond en nieuwe ideeën rond de Boskrekel
en het Oostrikpark zijn weer opgepakt. In de Vijfhoek zijn er afgelopen
jaar verschillende activiteiten opgezet. Mooi om te zien dat de
dynamiek in de hele wijk ook in corona-tijd aanwezig blijft.

Te denken is aan een indoor speelparadijs,
klimhal en padelbanen. Architectenbureau
Palazzo uit Holten gaat deze 2 gebouwen
ontwerpen en hopelijk openen deze eind 2022
ook daadwerkelijk hun deuren.

Stadsboerderij Heerlijkheid Linde
nadert
Wellicht heeft u al iets vernomen. Het
bouwrijp maken is gestart voor stadsboerderij
Heerlijkheid Linde, ten noorden van de
Vijfhoek! Nadat een lang proces is doorlopen
om onder andere vergunningen rond te
krijgen is het nu dan eindelijk zover! De
komende maanden kunt u het bouwproces
volgen en zullen de contouren duidelijk
worden.

Periodieke uitgave
WijDeventer
december 2021

In deze krant vind je ook weer een ideeënkaart. Heb je een idee om
in je buurt iets op of aan te pakken, om het samenleven in de buurt
te verbeteren, stuur dan de kaart in en wij nemen contact met je
op. Ten slotte wensen we iedereen in goede gezondheid een mooie
decembermaand en een goede start van het nieuwe jaar.
Vriendelijke groeten, mede namens het Voor Elkaar-team,
Joris Hendriks, wijkmanager.

De opening van Heerlijkheid Linde staat
gepland voor Pasen 2022. Sanne & Christian
Klein Koerkamp hopen u te zien en ontmoeten
op hun biologische melkveebedrijf voor een
lekker ijsje, heerlijke zuivel, vlees of andere
lokale producten!
Meer informatie over de opening volgt nog.
Op Facebook kunt u de ontwikkelingen en
vorderingen van de bouw volgen.

Holterwegzone
Vanaf volgend jaar is er veel meer te doen
aan de Holterweg dan alleen zwemmen en
schaatsen. Er komen twee Leisurehallen van
gezamenlijk ca. 10.000 m2 op de gronden
tussen de Tango en de McDonalds en tussen
de BigGym en de Scheg in. Hier kan straks jong
en oud naar hartenlust spelen en sporten.
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De wind door je haren
in de Vijfhoek

Op het pleintje aan de Swanenburg zal het in het voorjaar gaan groeien en bloeien

Pleinen in Oostrik klaar
Het Groenbedrijf heeft in het najaar de laatste werkzaamheden verricht aan de 3 pleinen in het
Oostrik waarvoor bewoners zelf een plan hebben gemaakt en de financiering hebben geregeld.
Het plein aan de Doornenburg (waar voorheen het asfalt lag) is helemaal op de schop genomen.
Speeltoestellen zijn erbij gekomen, gras gezaaid en planten gepoot. Ook is een waterpomp
aangelegd. Aan de Kannenburg 500 nummers zijn op verzoek van de omwonenden ook een
aantal verbeteringen aangebracht. Bij de Swanenburg ziet het er nu ook heel anders uit dan een
jaar geleden. Enkele bomen zijn weg en het oude groen is vervangen door nieuwe planten met
meer kleur. Alle drie de pleinen zullen er zeker in het voorjaar wanneer alles gaat groeien en
bloeien, heel anders uit gaan zien. De bewoners gaan het beheer en onderhoud zelf doen.

Bewoners Boskrekel en Oostrikpark

denken mee

De eerste schetsen vastgehouden door bewoners Astrid
Roelvink en Lesley Jeffrey, rechts Marieke de Keijzer van
de provincie Overijssel

In november zijn op 2 woensdagen voor de
Boskrekel en het Oostrikpark bijeenkomsten
geweest voor omwonenden om mee te
denken over de invulling van het parkje
Boskrekel en het Oostrikpark.
Beide bijeenkomsten waren georganiseerd
door de provincie Overijssel op verzoek van
enkele actieve buurtbewoners. Vooraf was
er al informatie in de buurt opgehaald en
op basis daarvan had de provincie enkele
schetsen gemaakt waarover gepraat kon
worden. In de komende periode moet
het verder uitgewerkt worden door de
buurtbewoners en moet gezocht worden naar
financiering. Hiervoor hopen de bewoners
ook aan te kunnen kloppen bij de provincie
Overijssel.

‘Je eerste fiets; dat was het symbool van
vrijheid waarmee je als kind en puber je
ouders ontvluchtte!’ Woorden van Ole
Kassov, de Deense initiatiefnemer van het
wereldwijde project Cycling Without Age.
In Nederland bekend als Fietsen Alle Jaren.
Henk Schuurman zit bij de Deventer afdeling
en woont in de Vijfhoek. Woonzorgcentrum
Spikvoorde in de Vijfhoek is een van de vaste
‘afnemers’. De riksja is een comfortabele
elektrisch ondersteunde driewielfiets. Wie
niet of niet meer zelfstandig kan fietsen,
kan een ritje boeken. Er is plaats voor twee
passagiers. ‘Laatst fietste ik met twee
bewoners’, vertelt Schuurman. ‘Een van hen
wilde naar Colmschate, naar het huis waar
ze vroeger woonde. We zijn erheen gefietst.
Voor het huis wees ze haar medepassagier
naar de planten die ze zelf nog gepoot had en
haalde herinneringen op.’
Kijk voor informatie over vrijwilliger worden
en voor boekingsmogelijkheden op
www.fietsenallejaren.nl/deventer.

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.

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

Wijkwethouder
Liesbeth Grijsen,
0570 693219

Klaar voor een mooie fietstocht (foto: FAJD)

Activiteiten Vijfhoek
op initiatief van bewoners
In de Vijfhoek zijn in het afgelopen (corona-)
jaar verschillende initiatieven opgebloeid
die nog steeds bestaan. Wilco Sijpersma is
voor corona gestart met Music 55. Oudere
buurtbewoners die na lange tijd weer hun
instrument uit de kast halen of hun stem laten
horen. Als het kan, oefenen ze wekelijks in
verbindingscentrum de 5Hoek. Martine Millet
en Hinke Schram zijn dit jaar begonnen met
wandelgroep En Route. Elke week wandelt
er een groep 5 km en 10 km. Tineke en
Wiljo Kramer zijn van start gegaan met een
puzzeluitleen. Meer informatie hierover op
www.puzzeluitleenvijfhoek.nl. Merel Smit is
begonnen met een cadeaukast voor mensen
met een krap budget. De kast staat in de hal
van het verbindingscentrum. Donna Daflaar
is afgelopen jaar met veel enthousiasme
De cadeaukast in verbindingscentrum 5Hoek.
begonnen om wekelijks met kinderen te gaan
dansen. Omwonenden van het Landje van Niets hebben een audiotour gemaakt om door het
gebied te lopen. Met een QR-code op het hek kun je de tour starten.
Wil je ook een initiatief beginnen in de wijk? Wees welkom en zie de ideekaart in deze krant.

Jongerenwerker The Mall
(Colmschate Noord)
Denise Jansen, 06 44551309
denise.jansen@yfc.nl
Kinderwerker (Vijfhoek)
Linda de Lange, 06 12448731
l.lange@rastergroep.nl

Kinderwerker
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
Voor Elkaar-team (Carola Stam,
Martijn Mulder, 06 30017272
Erna Lammers, Karin Straatman,
m.mulder@rastergroep.nl
Gwen van Eijden en Karin Voortman)
06 39380381
k.voortman@voorelkaarteamsdeventer.nl
Wijkagenten
www.voorelkaarteamsdeventer.nl
Ruben Meijer (Vijfhoek),
Yilmaz Yildirim (Vijfhoek), Dennis
Munneke (Colmschate Noord)
Wijkenbeheerder
0900 8844
Debbie Swartjes-Soer
14 0570
Senior toezichthouder/ BOA
d.swartjes.soer@deventer.nl
Henkjan Mannes
14 0570
jh.mannes@deventer.nl
Jongerencoach
Selver Orkman
06 24552647
s.orkman@rastergroep.nl
Consulenten Klant en Wonen

Vóór, dóór
en mét
bewoners

Woonbedrijf ieder1
Jolien
Muis
en
Pieter van der Stoel
Jongerenwerker
088 111 0 353
(Colmschate Noord/Vijfhoek)
wijkteamcsvl@ieder1.nl
Laurens Pamboer

Postzegel plakken
niet nodig

06 48366872
l.pamboer@rastergroep.nl
Meidenwerker The Mall
(Colmschate Noord)
Colette Koffeman, 06 81670005
colette.koffeman@yfc.nl

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

Woonmakelaar Rentree
David Bakker
0570 678300
info@rentree.nu

WijDeventer
Antwoordnummer 225
7400 VB Deventer

COLMSCHATE-NOORD

VIJFHOEK

Tekst Joris Hendriks | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) | Eindredactie Susan Velterop |
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 7.400

