
Voorstad Oost/Rielerweg e.o./Hof van Colmschate/Sluiswijk/Bekkumer

Wijkagent 
Peter Rutgers
peter.rutgers@politie.nl 
0900 8844

Woonmakelaar Rentree 
(Sluiswijk) 

Janette Vasters
info@rentree.nu
0570 678300

in jouw buurt

Wijkmanager
Daniëlle Rada
dc.rada@deventer.nl
06 15378566

Opbouwwerker
Fernand Toebes
f.toebes@
voorelkaarteamsdeventer.nl
06 28780376

Cliëntondersteuner 
Chiel Harmsen
c.harmsen@
voorelkaarteamsdeventer.nl
06 10263426

Maatschappelijk werker
Inge Obdeijn
i.obdeijn@
voorelkaarteamsdeventer.nl
06 10558536

Wijkwethouder
Marcel Elferink
0570 693219

Wijkverpleegkundige
Ebru Kara-Kara
e.kara@
voorelkaarteamsdeventer.nl
06 12105885

Jongerenwerker
Giliam van Boekel
g.boekel@rastergroep.nl
06 41881136

Woonmakelaar Rentree 
(Bekkumer/Hof van Colmschate)

Leonie Jongsma-Zwiers
info@rentree.nu
0570 678300

Jongerenwerker
Engin Yildiz
e.yildiz@rastergroep.nl
06 27175858

Wijkbeheerder
Stefan Bomhof
14 0570

Senior toezichthouder
Floor Steensma
f.steensma@deventer.nl
14 0570

Kinderwerker
Floor Bultman
f.bultman@rastergroep.nl
06 38516227

Ouderenadviseur
Ryanne Sinnige
r.sinnige@
voorelkaarteamsdeventer.nl
06 38649706

Consulent Ieder1
Marloes Ganzevles
wijkteamcvr@ieder1.nl 
088 1110351



De eigen kracht van bewoners, daar gaat het om bij WijDeventer. Of het nu gaat om een 
idee voor groen in je straat, een feestelijke of leerzame activiteit voor je buurt of een plan 
om elkaar als buren te helpen, WijDeventer is hét adres!

Een idee? Ga ermee aan de slag!
Heb je al een tijdje een idee voor je straat om het er leuker, gezelliger of mooier te maken? 
WijDeventer ondersteunt je bij ideeën om zelf aan de slag te gaan in je buurt. Neem contact op 
met de wijkmanager of de opbouwwerker. Zij kunnen je ondersteunen met ervaring, kennis en 
in contact brengen met andere buurtgenoten en organisaties. Financiële ondersteuning van 
ideeën is ook mogelijk via WijDeventer. 
www.wijdeventer.nl;  @samenzijnwijdeventer en  wijdeventer
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Voor Elkaar-team
Als medewerkers van Voor Elkaar-team 
Voorstad, sluiten wij aan bij het dagelijks 
leven. We zijn bij jou in de buurt om met 
jou te kunnen meedenken of meedoen. 
Over iets wat jouw dagelijks leven kan 
versterken of verlichten. Of samen in 
gesprek over een idee of verlangen dat 
je hebt, alleen of met buurtgenoten. Zo 
werken we samen aan een fijne buurt!

 Voor Elkaar-team Voorstad
 voorelkaarteamvoorstad

www.voorelkaarteamsdeventer.nl

Team Toegang Wmo
Met een Wmo-coach kan je een gesprek 
inplannen als je merkt dat jouw netwerk 
onvoldoende ondersteuning kan bieden 
om zelfstandig de dagelijkse dingen 
op te pakken en mee te doen in de 
maatschappij. Welke ondersteuning je 
krijgt/nodig hebt hangt af van je situatie.
Tel. 0570 695399; 
mail toegangwmo@deventer.nl

App Circulus
In de Circulus-app vind je de afvalkalender, 
de openingstijden, de kaart met 
brengpunten en nog veel meer. Met deze 
app vergeet je nooit meer om je container 
buiten te zetten.  

Deventer Schoon Familie (DSF)
Om je eigen buurt schoon en opgeruimd 
te houden, hoef je niet te wachten totdat 
iemand dat voor je komt doen. Met 
behulp van de DSF kun je zelf zorgen 
voor een schone buurt. Voor vragen 
kun je langskomen bij Shirley Beekman 
(s.beekman@circulus.nl). Zij zit elke 
dinsdag- en donderdagmorgen in het 
Enkhuis, Werkluststraat 10. 
Tel. 0900-9552
www.deventerschoonfamilie.nl

DeventerWijzer
DeventerWijzer legt uit 
hoe wonen, zorg, welzijn, 
werk en geldzaken in 
Deventer geregeld zijn 
en wijst je de weg naar 
organisaties, activiteiten, 
hulp en initiatieven in je 
eigen buurt.
www.deventerwijzer.nl

Meldpunt Gemeente Deventer 
Is je straat onveilig door 
kapotte stoeptegels? Doet een 
lantaarnpaal het niet? Of is de 
omgeving vervuild met graffiti? 
Meld het via www.deventer.nl/
meldpunt, bel 14 0570 
of gebruik de QR-code.

Inloopspreekuur
Elke donderdag van  

10.30-11.30 uur 
in het Enkhuis, 

Werkluststraat 10.
Verschillende werkers 

zijn aanwezig en 
de koffie staat klaar.


