Deventer Nu
Raad van Kinderen: meer begrip en hulp
bij bestrijden kinderarmoede
21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kun je als Deventenaar
van 18 jaar en ouder met je stem meebepalen wie en welke partijen de komende vier
jaar in de gemeenteraad zitten.

Door antwoord te geven op 25 stellingen over
diverse onderwerpen voor jong en oud, geeft de
stemhulp aan welke partijen het beste bij je passen.

Vragen?
Stemmen met stempas of kiezerspas
Deze week heb je een persoonlijke stempas thuisgestuurd gekregen. Met de stempas en een identiteitsbewijs kun je in elk stemlokaal in de gemeente
Deventer stemmen. Je stempas is voor het stemlokaal het bewijs dat je nog niet bij een ander stemlokaal hebt gestemd.

Identiteitsbewijzen waarmee je kunt
stemmen
Je moet je bij het stembureau identificeren met
een identiteitsbewijs en je stempas laten zien.
Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan: paspoort,
rijbewijs of een Nederlandse identiteitskaart.

Stemhulp
Weten welke partij het beste bij je past? Gebruik de digitale stemhulp op www.deventer.nl/verkiezingen.

Alles over de verkiezingen is te vinden op de speciale webpagina www.deventer.nl/verkiezingen.
Daar is informatie te vinden over de partijen, hun
kandidaten, hun programma’s, veelgestelde vragen en nog veel meer.
Hier vind je bijvoorbeeld informatie over wat
te doen als je paspoort of identiteitskaart is verlopen, je je stempas kwijt bent of niet hebt ontvangen of als je een dubbele nationaliteit hebt.

Belangrijke data
In februari en maart staan de politieke partijen
op de Brink en worden er diverse bijeenkomsten
voor debat en discussie georganiseerd. Op de verkiezingsavond zelf is er in het Stadshuis voor iedereen ook een uitslagenavond. Hieronder enkele
belangrijke datums.

Afgelopen woensdag presenteerde de Raad van Kinderen van Deventer hun belangrijkste adviezen over de bestrijding van kinderarmoede aan het college van burgemeester en wethouders. Niet meer geld en beleid, maar begrip, hulp en samenwerking zijn daarbij belangrijk.

Prinses Laurentien
Onder begeleiding van Prinses Laurentien van
de Missing Chapter Foundation gingen ze in gesprek met het college. De Raad van Kinderen:
“Er is schaamte voor armoede en kinderen weten vaak niet dat een klasgenoot arm is. Daarom
is begrip zo belangrijk.” Dat kan bijvoorbeeld
door korte filmpjes, posters en flyers, kinderen
laten vertellen in de klas, en een website waar
staat wat armoede echt betekent.

27 februari

Stempas op de mat - Deventenaren vanaf 18

3 maart

Politieke Plein - markt op de Brink

Hulp en samenwerking

5 maart

Politiek debat - Het Café Bathmen

8 maart

Duurzaamheidsdebat - burgerzaal Stadshuis - Tijd: 20.00 uur

10 maart

Politieke Plein - markt op de Brink

12 maart

Beats en politics - Burgerweeshuis

“Op een site kun je ook laten zien welke stichtingen, organisaties en andere mogelijkheden er
zijn die de arme kinderen kunnen helpen. Tips
and tricks geven en arme kinderen met elkaar

13 maart

Debat LTO Salland - Koerkamp Lettele vanaf 20.00 uur

15 maart

Gelijke kansen - Etty Hillesum Centrum - Tijd: 19.30 - 21.30 uur

16 maart

Politiek debat - bibliotheek op de Brink - Tijd: 16.30 – 17.30 uur

17 maart

Politieke Plein - markt op de Brink

19 maart

Lijsttrekkersdebat - Deventer Schouwburg

21 maart

Uitslagenavond - burgerzaal Stadhuis

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen
Alle stemgerechtigden krijgen de kandidatenlijst thuisbezorgd rond 6 maart. Op deze lijst staan
alle partijen en kandidaten die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De
kandidatenlijst is ook te downloaden op www.deventer.nl/stempas-en-informatie.

Centraal stemmen tellen bij
Gemeenteraadsverkiezingen
Het college van burgemeester en wethouders
wil bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart 2018 experimenteren met het centraal
tellen van de stemmen. Op de verkiezingsavond
worden de uitslagen op partij niveau geteld en
bekend gemaakt. Kandidaten horen een dag later of zij gekozen zijn. Dat stelt het college voor
aan de gemeenteraad.

ben verschillende gemeenten hiermee geëxperimenteerd. Uit evaluatie van die experimenten
blijkt dat de kwaliteit van het telproces is verhoogd.
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Anoniem?
De Raad van Kinderen van Deventer denkt dat
een deel van de oplossing ook ligt in het vergroten én verkleinen van de anonimiteit voor
mensen die arm zijn. “Anonimiteit vergroten
zodat arme kinderen veilig zijn met hun verhaal
en anderen vertrouwen om toch problemen te
delen, en verkleinen zodat er geen taboe rust
op armoede en arme kinderen dan gemakkelijker hulp kunnen krijgen.” Dat kan bijvoorbeeld
door een spelletjesapp te maken die informatie
en voorlichting geeft.

Deventer 1250-lied
Rob Dekay ofﬁcieel uit
Het nummer dat zanger Rob Dekay heeft geschreven en gezongen voor het 1250-jarige
jubileum van Deventer heet ‘Tevreden’. Op 5
januari, tijdens de opening van Deventer 1250
jaar, konden 10.000 bezoekers het jubileumlied
al voor het eerst live horen. Het nummer is op
onder andere streamingdienst Spotify te beluisteren.

De Hereeniging vaste trouwlocatie
De Hereeniging aan de Grote Poot 2 is aangewezen als vaste locatie om huwelijken en geregistreerde partnerschappen te sluiten.
Trouwen kan overal. Paren moeten de gemeente
dan wel vragen om de locatie voor één dag aan
te wijzen als trouwlocatie. Dit kost de bruidsparen €91 leges. Om die kosten te voorkomen,
wijst de gemeente veelgebruikte trouwlocaties
aan als vaste locaties.

Succesvol experiment
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en
bij de Tweede Kamerverkiezing vorig jaar heb-

in contact brengen en om beter in kaart brengen wat arme mensen echt nodig hebben”, vertellen de kinderen van de raad verder.

De Hereeniging is een populaire trouwlocatie.
Hier is al zeven keer getrouwd.
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WijDeventer, voor en door bewoners!

Samen koken en Sam

Potje vanPotje
Otje van Otje

Bij WijDeventer gaan bewoners zelf aan de slag met hun ideeën. Gemeente en instellingen
kunnen het initiatief ondersteunen met deskundigheid en een financiële bijdrage. Bewoners (het wijkteam of dorpenplatform) beslissen zelf over de verdeling van het wijkbudget. Partners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, de sociale teams,
Raster Groep, (thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Samen koken en Samen koken
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Bouwen aan insectenhotel buurttuin de
Plantweerd
Op vrijdag 9 maart kunt u in het kader van NLdoet meewerken aan een groot insectenhotel in
buurttuin de Plantweerd aan de Ruysdaelstraat.
Dit onder leiding van de werkgroep Groen van
Bewonersvereniging Zandweerd. De Bijenbeweging heeft het initiatief genomen voor deze
actie. Deze actie wordt praktisch ondersteund
door medewerkers van Het Groenbedrijf.
Het insectenhotel is een rustplaats voor bijen,
maar ook voor andere insecten. Dit is o.a. belangrijk om insecten te laten overwinteren, zodat ze na het einde van de winterslaap kunnen
gaan jagen. Ook vlinders kunnen hier hun eieren leggen. Insecten zijn belangrijk in de voedselketen, voor o.a. vogels, en voor planten.
Naast het bouwen aan het insectenhotel worden er die dag werkzaamheden in de tuin gedaan, zoals het snoeien van vlinder- en lavendelstruiken, en het verwijderen van hedera. We
maken er een gezellige dag van. En natuurlijk
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Werkt u mee aan een insectenhotel voor de
Plantweerd? (foto: WijDeventer)
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16- 23- 30 november, 7- 14 december 2017
Om
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18- 25
januari
2018je €28,(dat is dus €4,- per keer)
Een
bijdrage
de gasten stellen we erg op
Omvrijwillige
mee te doen
betaal van
je € 32,prijs!
(dat is dus € 4,- per keer)
Een vrijwillige bijdrage van de gasten stellen we erg
op prijs!
Voor
aanmelden en verdere informatie kun je terecht bij:
Margerita Pluimers Kinderwerker Raster 06-24552538
Voor aanmelden en verdere informatie kun je terecht
m.pluimers@rastergroep.nl
bij:
Margerita Pluimers Kinderwerker Raster 06-24552538
Potje van Otje wordt uitgevoerd door Raster Kinderwerk in
m.pluimers@rastergroep.nl
samenwerking met vrijwilligers en Jongerencentrum The
Mall.
Potje van Otje wordt uitgevoerd door Raster

zijn leuke, creatieve ideeën voor de tuin ook
welkom!
De dag is van 10.00 – 15.00 uur, maar mensen
die een uurtje willen komen helpen zijn ook van
harte welkom. Als we het op vrijdag niet klaar
krijgen, gaan we op zaterdag 10 maart in dezelfde uren verder. U bent dan ook van harte
welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Lunch kunnen mensen zelf meenemen. Voor
vragen kunt u contact opnemen met Willemien
Holterman van de werkgroep Groen via 06 – 26
96 78 60 of willemienholterman@home.nl.

Kinderwerk in samenwerking met vrijwilligers en
Jongerencentrum The Mall.
Illustraties: illustre bv Fiep Westendorp Illustrations
Naamgebruik
Otje:bv
Wombat
bv
Illustraties: illustre
Fiep Westendorp
Illustrations,
Naamgebruik Otje: Wombat BV
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versie 2017-2018

Rondje wijkagent en wijkmanager Borgele op 5 maart
Sinds een paar maanden lopen de wijkmanager en de wijkagent samen
door de wijk, waarbij ze bewoners uitnodigen om in gesprek te gaan. Heeft
u een vraag voor de wijkagent? Of heeft u misschien een idee om met uw
buurtgenoten een appgroep op te zetten, maar weet u niet hoe? Maandag
5 maart (let op: deze ronde was eerst gepland op 19 maart) vanaf 15 uur lo-

Voor
KENNISMAKEN?!

pen zij, wijkagent Ester Oosterlaar en wijkmanager Carolien Harkema, door
de buurt.
We starten bij de Schalm en lopen naar de Laren e.o. We gaan graag een
gesprek aan met u! Ook zonder vraag natuurlijk, het kan ook gewoon gaan
over het wonen in Borgele. Dus, als u ons ziet lopen, kom gerust op ons af!

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.

Nieuwe appartementen aan de Rubensstraat
Op het braakliggende terrein tussen de Hobbemastraat, Rubensstraat, Ruysdaelstraat en Nicolaas Maesstraat, bouwt Stichting Eigen Bouw ruim 70 duurzame appartementen in het middeldure huursegment.
Verhuurder Stichting Eigen Bouw en de gemeente hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de herstart van de ontwikkeling
van deze bijzondere plek in de wijk Zandweerd
nabij de IJssel.
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De nieuwbouw aan de Rubensstraat is één van
de projecten van Stichting Eigen Bouw om in
Deventer meer ruime huurappartementen beschikbaar te krijgen voor woningzoekenden met
een inkomen boven de € 36.800 per jaar.

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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Gemeentelijke belastingen
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

De aanslag gemeentelijke
belastingen valt deze week in uw bus
SAMEN BELASTING HEFFEN

Op deze pagina leest u alles over uw aanslag

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken samen op
het gebied van belastingen. Dat gebeurt door de
Regionale Belastingsamenwerking DOWR.

Wat doen wij met alle belastinginkomsten?

Hoe betaal ik mijn aanslag?

Uw gemeente zorgt voor de omgeving waarin u leeft en dat kost geld. Het
grootste deel van de inkomsten krijgt uw gemeente van het Rijk. Een kleiner
deel komt van de inwoners van de gemeente. Dit zijn de gemeentelijke
belastingen. Uw gemeente gebruikt de onroerendezaakbelastingen voor
wegen, scholen, inkomensvoorzieningen en groenonderhoud. De rioolheffing
gebruikt uw gemeente voor het onderhouden en verbeteren van het riool. De
afvalstoffenheffing betaalt u voor het ophalen en verwerken van afval.

U kunt de aanslag betalen via automatische incasso. De aanslag wordt dan automatisch
in maximaal tien maandelijkse termijnen afgeschreven. U kunt het bedrag ook zelf overmaken binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag. U krijgt geen acceptgiro.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Ook goed om te weten!

WOZ-WAARDE

DIGITALE AANSLAG VIA MIJNOVERHEID

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond volgens de Wet
waardering onroerende zaken. Deze waarde staat op uw beschikkings- en aanslagbiljet.
De Regionale Belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) bepaalt
wat uw pand waard is als die verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari
2017. Wij bepalen de waarde alsof uw pand leeg staat en de nieuwe eigenaar er direct in
kan. Wij kijken bij de waardering naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.
Hierbij houden wij rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoud en bijgebouwen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

TAXATIEVERSLAG

De onderbouwing van uw WOZ-waarde vindt u in uw taxatieverslag. Via uw persoonlijke belastingpagina kunt u het taxatieverslag van uw woning bekijken. U kunt het taxatieverslag ook bij de Regionale Belastingsamenwerking DOWR opvragen.

n
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Onroerendezaakbelastingen (OZB)
U betaalt onroerende zaak belastingen (OZB) over uw WOZ-waarde. Bij de OZB
maken we onderscheid in een eigenaren- en gebruikersheffing. Bent u eigenaar van
een woning, bedrijfspand (zoals een kantoor, winkel of boerderij) of grond? Dan
betaalt u een eigenarenheffing. U betaalt een gebruikersheffing als u gebruiker bent
van een bedrijfspand. Hoeveel u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw pand
op de waardepeildatum 1 januari 2017 en de hoogte van de tarieven. Als u een woning
huurt, ontvangt u wel de WOZ-waarde maar hoeft u geen OZB te betalen. De WOZwaarde van uw huurwoning kan van belang zijn bij het bepalen van de maximale
huurprijs van uw woning.
Rioolheffing
De bewoner of huurder van een pand die gebruik maakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. Uw waterverbruik bepaalt de hoogte van de heffing.
Afvalstoffenheffing
De gemeente zamelt het huishoudelijk afval in. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.
De aanslag afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: het eerste deel is het basistarief
2018 (Dit deel betaalt u ook wanneer u geen afval aanbiedt). Het tweede deel is het
aantal aanbiedingen van uw afval in 2017.
Hondenbelasting
Hebt u een hond en woont u in de gemeente Deventer? Dan betaalt u hondenbelasting.
Uw hond kunt u aan- of afmelden op www.deventer.nl/hondenbelasting.

snelantwoord@dowr.nl

Kunt u de aanslag niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente. Een e-mail sturen of bellen kan ook:
vorderingen@dowr.nl, telefoon (0570) 69 33 50.

Hebt u een actieve MijnOverheid berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag digitaal in
uw berichtenbox en niet per post.

REGEL HET SNEL OP UW PERSOONLIJKE BELASTINGPAGINA

Uw persoonlijke belastingpagina vindt u via de website van uw gemeente. Daar vindt
u snelantwoord@dowr.nl, uw beschikkings- en aanslagbiljet en het taxatieverslag van
uw pand.

WOZ-WAARDEN VAN ANDERE WONINGEN ONLINE BEKIJKEN

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeente
bekijken.

Vragen of bezwaar maken?

BELASTINGEN
n

KWIJTSCHELDING AANVRAGEN

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of hebt u een vraag? Stuur dan een e-mail
naar snelantwoord@dowr.nl of een WhatsApp naar 06 83 54 25 52. Geef aan waarom
u het er niet mee eens bent. Dat kan tot 28 maart 2018. U krijgt dan snel antwoord, in
ieder geval voor 1 april.
Whatsapp

06 83 54 25 52

E-mail

snelantwoord@dowr.nl

Telefoon belastingen

0570 69 34 43

Telefoon betalingen,
kwijtschelding

0570 69 33 50

Website Deventer
Website Olst-Wijhe
Website Raalte

www.deventer.nl/belastingen
www.olst-wijhe.nl/belastingen
www.raalte.nl/belastingen

Postadres

Regionale Belastingsamenwerking DOWR
Postbus 5000, 7400 GC Deventer

06 83 54 25 52

0570 69 34 43

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte: samen staan we sterker
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