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WijDeventer, 
vóór, dóór en mét bewoners.

Beste bewoner, 

Het jaar 2020 was zo anders dan andere jaren. Als wijkmanager, 
opbouwwerker en andere werkers in de wijk zijn we gewend om 
veel op pad te zijn, er-op-af te gaan. Dat hebben we een stuk minder 
gedaan. Gelukkig konden afspraken en wat acties in het kader van de 
WijDeventer-campagne buiten wel plaatsvinden, werden we handig 
met videobellen en werken telefoongesprekken en mailtjes ook 
prima. Maar we missen het echt, het elkaar ontmoeten her en der in 
de wijk of in het stadhuis en samen plannen maken of verder brengen. 
Voor nu: blijf naar elkaar omzien en houd moed dat er weer andere 
tijden komen! In deze krant lees je alles over bewonersinitiatieven die 
het afgelopen jaar zijn ontstaan en/of zijn uitgevoerd. Heb jij een idee 
voor je buurt, laat het ons weten! 

Vriendelijke groeten, 
Robert Lentelink, Antje Tilstra en Esther Lagendijk 

BERGKWARTIER KNUTTELDORP/POTHOOFD

RAAMBUURT

ALGEMEEN

Vlindertuin
          Bergschild 
De Vlindertuin, de openbaar toegankelijke 
tuin, aan het Bergschild krijgt een 
opknapbeurt. Op dit moment nodigt de tuin 
volgens de initiatiefnemers onvoldoende 
uit om er als omwonende of passant te 
verblijven. Dit vinden de omwonenden. 
De initiatiefgroep, bestaande uit actieve 
gebruikers en omwonenden van de 
Vlindertuin, heeft een plan gemaakt om 
er een meer levendige tuin van te maken: 
een tuin waar mensen en ook insecten en 
vogels graag komen. Het doel is om de tuin 
meer met het plein te verbinden en dat 
omwonenden en passanten daadwerkelijk 
gebruik maken van de tuin. Zo wil de groep 
onder andere een boombank en boekenkast 
(voor gratis uitleen) plaatsen en fruitbomen 
en kruidenplanten planten. Bewoners hebben 
het beheer van de tuin van de gemeente 
overgenomen en onderhouden de tuin zelf. 
De tuin is elke dag geopend tussen 9.30 

Stichting Bewonersbelangen
                             Deventer Binnenstad 

Vergroenen 
plein Bastion
Omwonenden van het plein 
tussen de Buitengracht, 
Zutphenselaan en Bastion 
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. Ook 
hebben ze de wens voor een 
picknicktafel. De plannen 
zijn uitgewerkt en inmiddels 
uitgevoerd.  Er is een fijne 
ontmoetingsplek ontstaan 
met mooie beplanting, 
uitzicht over de Buitengracht 
en zicht op de Lebuïnustoren. 

Summerfun 2020  

WijDeventer campagne 

Giliam 
     stelt zich voor 
Hallo, ik ben Giliam van Boekel en ik ben 
sinds februari 2020 jongerenwerker in de 
Binnenstad. Daarvoor werkte ik in de wijken 
Colmschate en Rivierenwijk. Je kunt mij 
tegenkomen tijdens ambulante rondes (op 
straat) of bij activiteiten voor jongeren. 
Vanwege corona zijn er helaas minder 
(binnen)activiteiten. Gelukkig zijn er nog 
genoeg mogelijkheden om in contact te 
blijven met de jongeren! 

en 20.00 uur. De initiatiefgroep heeft een 
bijdrage uit het wijkbudget ontvangen én 
geld opgehaald in de buurt. In het voorjaar 
gaat gestart worden met de opknapbeurt. 
Meer informatie over het plan is te vinden op:  
www.bvbergkwartier.nl/vlindertuin. 

De bestaande buurtverenigingen in de binnen-
stad bundelen hun krachten en hebben in de 
zomer van 2020 Stichting Bewonersbelangen 
Binnenstad Deventer (SBBD) opgericht. 
Het doel van de stichting is het behartigen van 
de belangen van bewoners van de Deventer 
binnenstad voor wat betreft buurtoverstijgen-
de onderwerpen. De stichting is ontstaan om-
dat men zag dat de buurtverenigingen tegen 
veelal dezelfde kwesties aanlopen en wil, door 
hierin samen op te trekken, fungeren als plat-
form voor de bewoners en overlegorgaan. De 
onderwerpen waar de stichting zich voor inzet 
zijn onder meer mobiliteit, parkeren, de kwali-
teit van de leefomgeving in de binnenstad en 

veiligheid. De buurtverenigingen die in deze 
stichting samenwerken, zijn Buurtvereniging 
Noordenbergkwartier, Buurtvereniging 
Bergkwartier, Belangenvereniging Polstraat 
e.o., Bewonersvereniging Singelwijk en het 
Nieuwe Markt BuurtComité. De buurtver-
enigingen blijven zelf en elk afzonderlijk 
verantwoordelijk voor de directe belangen in 
hun buurten. Het bestuur van SBDD is samen-
gesteld uit bestuurders van de vijf buurtver-
enigingen. Voor de eerste periode is Henk 
Hengeveld benoemd tot voorzitter en Nico 
van Esmond tot secretaris/ penningmeester. 
Contactadres SBBD: Nico (G.) van Esmond, 
Nieuwe Markt 29, tel. 06 53292178. 

Annemarie Bult van de organisatie vertelt: 
“De jaarlijkse Summerfun van de Raambuurt 
kon dit jaar ondanks alle coronamaatregelen 
gelukkig toch doorgaan. Het was mooi weer 
dus alles kon buiten plaatsvinden en de 
waterglijbanen konden op het grasveld staan. 
Dit jaar had een groepje oudere meiden uit de 
buurt een creatieve activiteit voor de kleinere 
buurtbewoners bedacht: Tie-dye je eigen 
T-shirt. In de speeltuin konden de kinderen 
een obstakelrace doen met opdrachten 
onderweg en aan het einde koekhappen. 
Ook konden de kinderen lasergamen onder 

leiding van wat oudere jongens uit de buurt, 
die eerder zelf altijd meededen met de 
Summerfun. Verder werd er bingo gespeeld 
en was er (voor het eerst) een karaoke. Het 
was geweldig om te zien dat de oudere 
kinderen zo enthousiast met de jongere 
kinderen bezig waren. Het is ook heel fijn om 
elkaar op die manier (beter) te leren kennen 
in een buurt. Al met al was het een heerlijke 
dag, mogelijk gemaakt door het bestuur van 
de Raambuurtvereniging, WijDeventer en veel 
vrijwilligers uit de buurt.”

In oktober 2020 vond de 
WijDeventer-campagne 
plaats. Iedereen ontving 
de WijDeventer-kaart 
en de wijkmanager en 
opbouwwerker gingen 
(coronaproof) in gesprek met 
bewoners. Ook gingen ze bij 
initiatieven van WijDeventer 
langs en spoten met 
spuitbusverf WijDeventer 
logo’s op de straat. Het doel 
van de campagne was om de 
werkwijze van WijDeventer 
bekender te maken en ideeën 
en bijdrages van bewoners 

op te halen. Via Instagram 
en Facebook liep er een 
mooie winactie en zijn tal 
van bewoners en bewoners-
initiatieven in de spotlights 
gezet. 
De campagne leverde mooie 
reacties op. Zoals een meneer 
van 74 jaar die graag wil 
koken voor buurtbewoners 
en een mevrouw die juridisch 
advies aanbiedt. Daarnaast 
leverden bewoners mooie 
ideeën in, bijvoorbeeld om 
de planten in de bakken op 
de Pikeursbaan/Houtmarkt 

aan te vullen en om het 
beheer van stukjes openbaar 
groen als bewoners van 
de gemeente over te 
nemen. De wijkmanager 
en opbouwwerker hebben 
contact opgenomen met 
alle mensen die hulp hebben 
aangeboden en ideeën 
hebben aangedragen. Volg 
WijDeventer via Facebook 
en Instagram of bekijk 
de website voor meer 
informatie:  
www.wijdeventer.nl.  

Heb je zorg of begeleiding nodig of kom 
je er zelf even niet uit? Heb je een vraag 
over omgaan met geld? Of heb je een vraag 
over de WMO? Wil je je inzetten voor een 
ander of heb je ideeën over hoe je buurt 
prettiger of veiliger kan worden? Het sociaal 
team denkt graag met je mee. Het sociaal 
team Binnenstad/ De Hoven bestaat uit 
vier personen: Noor Kemperman, Robert 
Lentelink, Claudia Swartjes en Christian 
Colicchia. Claudia en Christian zijn nieuw in 
het team en staan op de foto. Het sociaal 
team is bereikbaar via tel. 0570 695399 en via 
mail: info@socialeteamsdeventer.nl. 

Sociaal team 
          stelt zich voor    

Antje 
   stelt zich voor 
Hoi, mijn naam is Antje Tilstra, sinds juni 
2020 werk ik als wijkmanager en ben ik 
een aanvulling op Esther Lagendijk. Op dit 
moment ben ik vooral in de Assenstraat en 
in De Hoven actief. Ik houd ervan om met 
bewoners te werken en te laten zien wat er 
mogelijk is voor je buurt. Hopelijk kunnen we 
elkaar snel weer fysiek ontmoeten! 



Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van  

gemeente Deventer, team IBL. Aan deze uitgave 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Tekst Esther Lagendijk en Antje Tilstra | Foto’s archief WijDeventer (tenzij anders vermeld) |  

Eindredactie Susan Velterop |  Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 6.500

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.
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.

DE HOVEN CENTRUM

Wijkwethouder 
Carlo Verhaar 
14 0570

    Senior toezichthouder 
Mehmet Celep

0570 693010
m.celep@deventer.nl

Sociaal team Binnenstad/de Hoven 
Noor Kemperman, Robert Lentelink, 

Claudia Swartjes en Christian Colicchia
0570 695399

info@socialeteamsdeventer.nl

Kinderwerker
Elsemiek Grotentraast

06 51917957
e.grotentraast@rastergroep.nl

Jongerenwerker
Gilliam van Boekel

06 15320596
g.boekel@rastergroep.nl

Volg WijDeventer op:
www.wijdeventer.nl

 (@samenzijnwijdeventer) 
(wijdeventer)

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

Wijkmanager
Antje Tilstra
06 11169264
a.tilstra@deventer.nl

Wijkagent Binnenstad 
en de Hoven
Edwin Nikamp
0900 8844
edwin.nikamp@politie.nl

Wijkagent Raambuurt 
Knutteldorp en 
Havenkwartier 
Ronald Oldenhof
0900 8844

De werkgroep ‘Groenste straat van Deventer’, bestaande uit bewoners van de straat 
Worp, zet zich sinds 2018 in om de straat verkeersveiliger, groener, duurzamer en 
toekomstbestendiger te maken. 

Groene rotonde 
In het voorjaar van 2020 is de stenen vlakte op 
de rotonde Worp, Twelloseweg, Hoge Worp 
veranderd in een groenperk om onder meer 
de biodiversiteit te vergroten, regenwater op 
te vangen en een mooier straatbeeld te cre-
eren. Lokale hoveniers hebben het ontwerp 
gemaakt en bewoners hebben het samen 
uitgevoerd.  

Jongerenactiviteiten 
Verkeersveiligere straat

Muziek 
    in de straten 
Er was muziek in de straten van De Hoven 
te horen in de dagen tussen kerst en oud & 
nieuw. Het kernteam van WijWorp heeft het 
initiatief genomen om Maarten van Veen, 
de stadstroubadour (www.dereisgenoot.
nl), uit te nodigen. Maarten speelde voor de 
deur of in huis een lied voor bewoners die 
wat aandacht en gezelligheid goed kunnen 
gebruiken. Kernteamlid Kiki Vos de Wael: “Een 
lichtpuntje voor bewoners in deze vreemde 
coronatijd”. De aanwezigheid van Maarten 
werd erg gewaardeerd.

Hof van Adwaita 
De bewoners van het Hof van Adwaita zijn trots op de plek 
waar ze wonen en wonen er met veel plezier. Het hof is het 
decor voor verschillende (begeleide) stadswandelingen 
die door het centrum van Deventer gaan. Om in het hof te 
komen, moet je eerst door een donkere onderdoorgang. 
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. Het wijkteam 
was ook enthousiast over de plannen en heeft wijkbudget 
verleend voor een muurschildering en een social sofa. De 
muurschildering is tot stand gekomen met inbreng van de 
bewoners en inmiddels uitgevoerd door kunstenaar Marcus 
Debie. De social sofa wordt in maart geplaatst. De bewoners 
zijn heel blij met het resultaat tot nu toe. 

Assenstraat 
De Assenstraat behoort tot een van de 
oudste straten van de stad en er staan 
meerdere rijksmonumenten. Het merendeel 
van de panden is eigendom van Woonbedrijf 
ieder1, NV Bergkwartier, DUWO, Wonen 
Boven Winkels Deventer en ook particulieren 
zijn eigenaar van een aantal panden. Een 
aantal bewoners van de straat heeft bij de 
gemeente aangegeven dat de uitstraling van 
de straat veel te wensen overlaat. Ze ervaren 
onder meer overlast van het grote aantal 
fietsen dat er staat, onkruid, zwerfafval, 
grofvuil en de te grote brievenbussen aan 
de buitenzijde van een aantal panden. Antje 
Tilstra en Valentijn van Leersum (buurtmaker) 
hebben de wens om de leefbaarheid van de 
Assenstraat te vergroten besproken met 
bewoners en netwerkpartners. Vanuit de 
provincie is uit het ‘Derde stadsarrangement 
voor Deventer’ (Stadsbeweging) subsidie 
verleend om hier een project van te maken. 
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 van de interviews te bespreken 
en om aanvullende wensen te inventariseren. 
Door de coronamaatregelen is samenkomen 
minder vanzelfsprekend. Aan alle bewoners 
is daarom per brief gevraagd of en zo ja aan 
welke wensen ze een bijdrage willen leveren. 
Het gaat om wensen als meer groen in de 
straat, elkaar meer ontmoeten en kennis over 
de straat delen. Hoe deze wensen uitgewerkt 
en uitgevoerd gaan worden, daar wordt dit 
voorjaar samen over nagedacht.  Woonbedrijf 
ieder1 heeft inmiddels de ondergrondse 
fietsenstallingen verbeterd en betere 
verlichting geplaatst. De brievenbussen 
worden nog aangepast. 

 

Laden 
    en lossen 

Een heel aantal straten in 
de binnenstadsbuurten zijn 
smal en lang. Het is lastig als 
je in de auto door zo’n straat 
rijdt en er halverwege achter 
komt dat er een vrachtwagen 
of grote bestelbus voor 
langere tijd staat te laden of 
te lossen of dat er iemand 
bezig is met een verhuizing.  
Ben jij diegene waar de 

vrachtwagen of grote 
bestelbus voor komt? Neem 
dan de moeite om aan het 
begin van de straat kenbaar 
te maken, bijvoorbeeld door 
er een hekje of bordje te 
plaatsen, dat er geladen en 
gelost wordt. Dan weten 
automobilisten dat ze beter 
kunnen kiezen voor een 
andere route. 

Moestuin 
In de vorige WijDeventer-krant stond een 
oproep voor bewoners die het leuk vinden 
om een gedeelte van de (moes)tuin bij 
het stadhuis in gebruik te nemen en te 
beheren. Daar zijn een heel aantal reacties op 
gekomen. Inmiddels hebben vier bewoners 
elk een stukje tuin in gebruik. Ze hebben 
daar veel plezier in. Rondom het stadhuis 
ligt een aantal tuinen die aansluiten bij het 
duurzame karakter van het stadhuis. 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 

Groene muur Bagijnenstraat 

Door het jaar 2020 heen zijn verschillende 
maatregelen uitgevoerd om de 
verkeersveiligheid van de straat Worp 
te vergroten. Zo is er ter hoogte van de 
Langestraat een markering met ‘Schoolzone’ 
aangebracht. Op meerdere kruisingen is 
een druppelmarkering aangebracht om de 
voorrangssituatie te benadrukken. Nabij de 
spoorbrug is een drempel aangelegd om 
verkeer vanuit Terwolde snelheid te laten 
verminderen. De werkgroep heeft de wens 
voor nog twee aanpassingen namelijk een 
tweetrapsoversteekplaats ter hoogte van 
de Bloemstraat en het verplaatsen van 
de komgrens vanuit de richting Terwolde 
dichter naar de spoorbrug toe. Het ontwerp 

voor de tweetrapsoversteekplaats wordt 
op dit moment uitgewerkt en daarna 
worden er subsidies aangevraagd. Hard 
rijden in de straat blijft een aandachtspunt. 
En daarmee ook een ergernis voor 
aanwonenden en andere weggebruikers. 
Met alleen maatregelen wordt de 
weg niet verkeersveiliger. Het gedrag 
van weggebruikers is bepalend. Pas je 
snelheid aan de omstandigheden aan. Rij 
langzamer daar waar kinderen en ouderen 
gebruik maken van de weg. Respecteer de 
voorrangssituatie en vertraag bij elk kruispunt 
om die voorrang te geven. En wees gewoon 
aardig voor elkaar. 

In september organiseerden 
een aantal bewoners van 
De Hoven, samen met 
jongerenwerker Giliam van 
Boekel, een gezellige avond 
voor jongeren uit de wijk 
tussen de 13 en 16 jaar. Op 
deze avond speelden de 

jongeren bubble voetbal 
en volgden een workshop 
henna painting. Ze hebben 
samen bedacht om één keer 
in de zes weken samen te 
komen, elkaar te ontmoeten 
en iets leuks te doen. Zo 
vond er in het Hovenhuus al 

een Halloweenavond en een 
sinterklaas-spelletjesavond 
plaats. Een aantal bewoners 
helpt de jongeren om eigen 
ideeën te realiseren zodat er 
in tijden van het coronavirus 
ook ruimte is voor ont-
moeting en ontspanning. 

zijn voor vlinders, insecten en vogels. De 
tuinen zijn overdag openbaar toegankelijk en 
worden, met uitzondering van de moestuin, 
onderhouden door het Groenbedrijf. 

Wat doe je met een 
afgebladderde muur in je 
straat waar groen tegen aan 
groeit dat er niet meer zo 
fraai uit ziet? Overleggen 
met de eigenaar van de muur, 
de gemeente, en daarna 
zelf aan de slag. Zo pakten 
een aantal bewoners in de 
Bagijnenstraat het aan. Met 
als resultaat een bijna niet 
meer zichtbare muur met een 
frisse en groene uitstraling. 


