Deventer Nu
Wilhelminabrug
kleurrijk aangelicht

Woonvisie Deventer is flexibel en
toekomstbestendig

Op speciale dagen wordt de Wilhelminabrug kleurrijk aangelicht. Sinds december heeft de brug nieuwe Ledverlichting
omdat de oude aan vervanging toe was.
De nieuwe lampen maken het mogelijk
de brug in kleur aan te lichten.

De woningmarkt in Deventer verandert. Dat is te merken aan de groei van Deventer
en de woonbehoefte van inwoners, maar ook aan de uitgangspunten bij nieuwbouw.
De Woonvisie van de gemeente blikt vooruit en biedt een kader voor al deze veranderingen.
De nieuwe Woonvisie kwam tot stand na intensief overleg met onder andere woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars, huurdersverenigingen en bewoners. Zij dachten mee over
de hoofdlijnen. Het college biedt de woonvisie
aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming.

De gemeente hecht grote waarde aan de beeldkwaliteit van de binnenstad. Daarom wordt de
Wilhelminabrug op enkele dagen per jaar op
een speciale manier verlicht. Vooralsnog gebeurt dat alleen op Nieuwjaarsdag, Koningsdag,
Bevrijdingsdag en de landelijke LHBT dag.

Ambities

Deventer zet in op schonere stad

De Woonvisie heeft drie ambities voor het
woonbeleid:
• Vitale stad aan de IJssel

• Ongedeeld en inclusief
• Duurzaam en toekomstbestendig
De Woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid de komende jaren, de woningbouwprogrammering en de Prestatieafspraken met de corporaties. De Woonvisie biedt ruimte voor maatwerk
en nodigt initiatiefnemers uit met plannen en
ideeën te komen die daaraan bijdragen. Deze
zijn vertaald in 4 thema’s: Betaalbaar, compleet
en divers, Goed wonen in wijken en dorpen,
Duurzaam wonen, Vitaliteit en innovatie.

Afval wordt in Deventer goed gescheiden en op de meeste plekken wordt het afval
goed aangeboden. Ook de aanpak voor een schonere leefomgeving heeft succes. Op
enkele plekken blijkt het bijplaatsen van afval echter hardnekkig. Hier overweegt het
college extra maatregelen in te zetten.
Wethouder Frits Rorink: “Onze inwoners horen
bij de koplopers in Nederland als het gaat om
afvalscheiding. Daarnaast wil ik ook op kop lopen als het gaat om netheid. Wij doen ons best
en de meeste inwoners doen hun best. De paar
mensen die het verpesten voor de rest pakken
we aan.”

Bijplaatsen
Op een beperkt aantal plekken blijkt het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers
hardnekkig. De gemeente probeert door onderzoek meer inzicht te krijgen in de oorzaken
hiervan. Afhankelijk van de uitkomsten worden
maatregelen genomen om inwoners te helpen
om het afval op de juiste manier aan te bieden.

Handhaving
Soms helpt het niet dat de omgeving van de ondergrondse containers tweemaal daags wordt
schoongemaakt. Handhavers trekken hier samen op met Circulus-Berkel. De pakkans is echter laag. Daarom wordt overwogen extra maatregelen te zetten.

Gratis opfriscursus voor oudere verkeersdeelnemers
De Gemeente Deventer organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (afdeling
Deventer) op woensdag 24 januari 2018 de gratis opfriscursus ‘Rijbewijs ouderen’. De cursus
wordt zowel in de middag als in de avond aangeboden. Tijdens de cursus komen de nieuwe
verkeersregels, verkeerstekens, verkeersborden, strepen op de weg en rotondes aan bod.
De voorlichting is bedoeld voor iedereen die al
geruime tijd in het bezit is van een rijbewijs en
zijn of haar verkeerskennis wil updaten.

Komende jaren meer woonwagenstandplaatsen
De gemeente lost het tekort aan woonwagenstandplaatsen op en creëert de komende jaren
16 nieuwe woonwagenplekken. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.
Het college onderzocht de behoefte aan woonwagens en standplaatsen onder de Deventer

woonwagenbewoners. De conclusie is dat er te
weinig standplaatsen zijn in Deventer.
Er zijn nu 92 bewoonde woonwagenstandplaatsen, dat zijn er volgens het onderzoek 16 te
weinig. De komende jaren komen er daarom 16
plekken bij.

Aanmelden: Meld u per e-mail aan op
info@cultuurhuusbraakhekke.nl, of telefonisch:
0570-542839. Aanmelden voor deze cursus is
verplicht! Geef aan of u de middag- of avondcursus bijwoont.
Na afloop ontvangt elke deelnemer het boekje
‘Vernieuwde verkeersborden en verkeersregels’.

Datum:
Tijd:

Woensdag 24 januari 2018
Middag: 14.00 - 16.00 uur
Avond: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen

Volg ons
www.facebook.com
/GemeenteDeventer
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U kunt de bekendmakingen inzien via www.deventer.nl/bekendmakingen. Daar vindt u alle bekendmakingen van deze week. Op een plattegrond kunt u zoeken op alle lopende vergunningsaanvragen
in uw buurt. U kunt de bekendmakingen ook inzien in het stadhuis, Grote Kerkhof 1.

De gemeenteraad is er voor u!
De raad neemt allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Bijvoorbeeld over wonen, werken, wegen, onderwijs, groen,
zorg en sport. Namens u werkt de raad aan een mooi en leefbaar Deventer. Daarom wil de raad graag weten wat er leeft, zodat zij
u en andere inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraad, wanneer de raad

De raad stelt zich voor:
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten
onderwerpen
op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.
LidaoverZegel
– GroenLinks
Hoe vergadert de raad?

Volgende vergadering:
24 januari 2018

Er zijn verschillende redenen geweest om
raadslid te worden. Het laatste duwtje is
de verschuiving van zorgtaken geweest.
De verschuivingen van landelijke taken
naar de gemeentes maakt dat ik me zorgen maak over de zorg. Ik weet door mijn
werk wat zorg is en wat dit inhoudt voor
de mensen en hun omgeving.
Een socialer, groen en open Deventer én
grote veranderingen in denken en doen.
Daar begon ik in 2014 mijn raadswerk

mee voor GroenLinks. Als raadslid wil ik
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
de politiek dichter bij de inwoners bren2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
gen. Meer en vaker met elkaar in gesprek
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
zijn; gebruikers in de gemeente met de
Kijk voor meer informatie,
uitvoerders en de controleurs.
Meepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
Gemeenteraad, ambtenaren en inwoDe gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereiners/ partners in een logische driehoek
http://gemeenteraad.deventer.nl
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
samen. In het sociale domein, waar ik
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
woordvoerder ben, is dit de afgelopen
mogelijkheid
raadwelkom.
in gesprek
te gaan.
U bent met
van de
harte
Heeft
u een vraag over de
jaren ook goed van de grond gekomen.
raad?
Neem
contact
op
met
de
raadsgriffie,
telefoon
Samen zijn we krachtiger.
De Raadstafel
waar raadsleden
zich een beeld vormen
0570 69 is
32de
32plek
of e-mail
naar: griffie@deventer.nl
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen en over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
werken is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouWaar zijn de vergaderingen?
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in De Lindeboom
besluiten genomen door de raad.
in Schalkhaar.

Minder geluidoverlast spoor
Wanneer?

ProRail
moet op 10komt
plekken
iets op woensdagDe gemeenteraad
eens in
in Deventer
de drie weken
doen
de voor
geluidsoverlast
het treinver- In deze vergaavondaan
bijeen
de officiële van
raadsvergadering.
keer.
maakt plannen
voor het plaatsen
van onderwerpen en
deringZijdebatteren
de raadsleden
over allerlei
geluidschermen.
Om invloed
hierop
te krijgen
neemt de raad besluiten.
Op de
agenda
staan onderwerpen die
heeft
gemeente
Deventer een
visie
niet eerder
zijn besproken
aan ruimtelijke
de raadstafel
(hamerstukken) en
vastgesteld.
zijn
bij hetzijn
opstellen
van aan de raadstaonderwerpenBewoners
die al wel
eerder
besproken
de
tijdens 4 bewonersavonden betrokken.
fel visie
(debat).
Wethouder Liesbeth Grijsen: “Een geluidscherm
vermindert het geluid maarKalender
kan ook je gemeenteraad
uitzicht
en veel licht wegnemen. WeVia
hebben
deze aan
link bewokomt u bij het Raads
ners gevraagd wat zij willenInformatie
en dit betrokken
bij (RIS). Hier vindt
Systeem
de opgestelde visie. Nu moeten
we
afwachten
u ook de activiteitenkalender van de
wat het Rijk opneemt in hetraad.
Saneringsplan Geluidhinder Spoor.”

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014
in De Lindeboom
in Schalkhaar
Kijk voor de agenda op:
http://gemeenteraad.deventer.nl

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petities aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadsleden aan het college worden in het Forum gesteld.

Meer weten?
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
vragen over de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Visie inzien
De ruimtelijke visie op de 10 plekken in de gemeente Deventer is te vinden op de gemeentelijke website: www.deventer.nl/geluidsaneringspoor

Bewoners betrokken
Er zijn 4 informatieavonden gehouden voor be-

woners. De uitkomsten hiervan zijn waar mogelijk overgenomen. De bijeenkomsten werden
niet alleen bezocht door de door ProRail beoogde doelgroep waar zij wettelijk iets voor moeten
doen, maar ook door andere omwonenden die
hinder van het spoor ondervinden.

Kerstbomen met kluit krijgen tweede leven in
klimaatbos
Als u een kerstboom met kluit koopt, kunt u de
boom na de feestdagen een tweede leven geven
door hem te herplanten in het klimaatbos aan
de Siemelinksweg. Op 6 januari zijn medewerkers van Het Groenbedrijf van 10.00 tot 16.00

uur aanwezig om de bomen goed in de grond
te zetten.
Naaldbomen zijn heel goed in het filteren en
schoonmaken van de lucht door het afvangen
van fijnstof. Daarom stelde de gemeente vorig jaar de grond aan de Siemelinksweg ter
beschikking. De kerstbomen krijgen daar een
tweede leven als luchtfilter. Driekwart van de
bomen die vorig jaar geplant werden, heeft het
overleeft.

Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam-

Het Volkshuis zorgt voor koek en zopie en DJ
Ronnie zorgt voor een mooie wintersfeer.
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heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden

COLOFON

INFORMATIE PUBLIEKSCONTACTEN

Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,
e-mail:gemeente@deventer.nl, www.deventer.nl.
Redactie: team Communicatie, e-mail:communicatie@deventer.nl
Klachten over bezorging kunt u melden via tel. 088-0561595 (24/7, lokaal tarief)

Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18 uur, do. 8-20 uur
Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1.
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