Deventer Nu
Nieuwe studentenwoningen in het Havenkwartier

21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kun je als Deventenaar van 18 jaar en ouder met je stem mee bepalen wie en welke partijen er de
komende vier jaar in de gemeenteraad zitten.

Stemlokalen
De 21e maart kun je van 7.30 uur tot 21.00 uur je
stem uitbrengen in één van de 53 stemlokalen in
Deventer. Voor de gemeenteraadsverkiezingen
kun je in elk stembureau binnen de gemeen
te terecht. Wist je dat je ook kunt stemmen op
bijvoorbeeld het NS station, Saxion Hogeschool
en voetbalvereniging Helios? Kijk voor de vol
ledige lijst op: www.deventer.nl/verkiezingen.

Deventenaren was het vier jaar geleden met
zo’n 200 aanwezigen een echt verkiezingsfeest.
Ben jij er dit keer ook (weer) bij?
Vragen?
Alles over de verkiezingen is te vinden op de
www.deventer.nl/verkiezingen. Daar is informa
tie te vinden over de partijen, de kandidaten,
programma’s, veelgestelde vragen en nog veel
meer.

Stempas en ID
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. Je moet je bij het stembureau
identificeren met een identiteitsbewijs en je
stempas laten zien. Identiteitsbewijzen die zijn
toegestaan: paspoort, rijbewijs of identiteits
kaart uit Nederland.

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

Verkiezingsdebat LTO Noord De Koerkamp Lettele – vanaf
20.00 uur

15 maart

Gelijke kansen - Etty Hillesum
Centrum - 19.30 tot 21.30 uur

16 maart

Politiek debat - bibliotheek op
de Brink - 16.30 tot 17.30 uur

17 maart

Politieke Plein - markt op de
Brink - 9.30 tot 16.00 uur

17 maart

Verkiezingsdebat - Milli Görüs
Moskee - vanaf 19.00 uur

19 maart

Lijsttrekkersdebat - Deventer
Schouwburg - 19.30 tot 22.00
uur

21 maart

Uitslagenavond - burgerzaal
Stadhuis - vanaf 21.00 uur

Stemhulp
Wil je op een makkelijke manier bepalen welke
partij het beste bij je past? Raadpleeg de digita
le stemhulp op www.deventer.nl/verkiezingen.
Aan de hand van je antwoord op 25 stellingen
geeft de stemhulp aan welke partijen het beste
bij je passen.

Verkiezingsavond
Op 21 maart, vanaf 21.00 uur is iedereen wel
kom in de Burgerzaal voor de verkiezingsavond.
De stemmen komen dan binnen en worden live
bekendgemaakt. Samen met burgemeester
Heidema, vertegenwoordigers van de politieke
partijen en een groot aantal belangstellende

De opfriscursus bestaat uit drie onderdelen:
1. Rit in uw eigen auto met een erkende rijin
structeur.
2. Theorieles van een erkende instructeur.
3. Ogen- en gehoortest en een reactietest.

Volg ons
www.facebook.com
/GemeenteDeventer
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Gemeente en DUWO spraken in 2014 de inten
tie uit om studentenhuisvesting in het Haven
kwartier te realiseren. De verwachting is dat de
komst van een flink aantal studenten een be
langrijke impuls zijn voor het Havenkwartier en
voor Deventer als studentenstad.

Wethouder Frits Rorink: “Op twee fronten is
dit een positieve ontwikkeling. Deventer biedt
huisvesting aan studenten die hier hun oplei
ding volgen, de knappe koppen voor onze toe
komst. En die studenten zorgen voor nog meer
levendigheid in het Havenkwartier.”
Volgens wethouder Jan Jaap Kolkman komen de
woningen op het juiste moment. “Het aantal op
leidingen in Deventer groeit, en daarmee groeit
naar verwachting ook het aantal studenten. De
bouw van de studentenwoningen, dicht bij Saxi
on, is een uitgelezen kans voor Deventer om
zich te ontwikkelen als echte studentenstad.”

Compostdag op zaterdag 17 maart
Samen met Circulus-Berkel verzorgt de
gemeente Deventer ook dit jaar een compostactie. Op zaterdag 17 maart bent u
op vijf locaties in de gemeente welkom
voor het afhalen van compost; een bedankje voor u van de gemeente voor het
scheiden van uw afval.

Harderwijkerstraat 25
-	 Deventer: Platvoet evenemententerrein, Rol
and Holstlaan
-	 Deventer: Recycleplein Duurstedeweg
-	 Loo/Bathmen: Parkeerplaats bij zwembad
Looërmark, Oudendijk

Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u op onder
staande locaties maximaal vijf zakken met 20
liter gft-compost gratis afhalen voor uw eigen
huishouden. Dit op vertoon van uw milieupas.
Meer informatie over gft, compost en de com
postdag vindt u op de speciale pagina in deze
krant en op www.circulus-berkel.nl.

Opfriscursus rijbewijs senioren
Woensdag 4 april 2018 organiseert de
gemeente Deventer in samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland (afdeling
Deventer) voor de 27e keer ‘Opfriscursus Rijbewijs voor Senioren’ (voorheen
BROEM).

Studentenhuisvester DUWO start de bouw van
zo’n 140 studentenwoningen in het Havenkwar
tier. De gemeente verkoopt daarvoor grond op
de hoek van de Scheepvaartstraat en de Oost
zeestraat. De studentenhuisvesting past goed
bij de verdere ontwikkeling van het Havenkwar
tier.

Datum: Woensdag 4 april 2018
Locatie: Postillion Hotel Deventer (gelegen aan
de A1) Deventerweg 121, 7481DA
Aanmelden: Meld u per e-mail aan op
vvn.deventer@ziggo.nl, of telefonisch bij Jan
Elzink: 06 192 523 38.
Aanmelden voor deze cursus is verplicht.
Kosten: Bijdrage in kosten €10,- p.p.

twitter.com
/DeventerGem
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Waar kan ik terecht?
-	 Deventer: De Ulebelt, Maatmansweg 3
-	 Deventer: Kringloopwarenhuis Het Goed,
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U kunt de bekendmakingen inzien via www.deventer.nl/bekendmakingen. Daar vindt u alle bekend
makingen 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.

WijDeventer, voor en door bewoners!
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.

‘Straatmaat’ over actie Pr. Bernhardstraat

WijDeventer krant
verspreid in Zandweerd

Iedere eerste zaterdag van de maand om 10.00
uur gaan de voordeuren van een aantal flats
open en stappen bewoners naar buiten met
grijper, ring en vuilniszak. In de hele Prins Bern
hardstraat wordt het zwerfafval opgeruimd.
Soms is er na afloop een kop koffie bij. Johan
Nijmeijer maakte er een passend gedicht op.

In Zandweerd is onlangs de WijDeventer krant
verspreid. In deze krant kunt u meer lezen over
de mooie bewonersinitiatieven die de leefbaar
heid en de onderlinge hulp in de wijk vergroten.
Heeft u geen krant ontvangen en wilt u toch
graag een exemplaar? Stuur dan een mail met
uw naam en adres naar wijdeventer@gmail.
com. De digitale versie kunt u lezen op
www.wijdeventer.nl/wijdeventer-kranten.

Straatmaat
Een zonnige middag in februari
Begeleidt een gezellig gesprek
Op een ijskoude winterdag
Als de Prins Bernhardstraat ter sprake komt.
Schoon en netjes wil het zijn
Op een eerste zaterdag in maart
Als de prikstok wordt gehanteerd
en het zwerfvuil voor even wordt geweerd.

De bewoners houden de Prins Bernardstraat zo veel mogelijk zwerfafvalvrij (foto: WijDeventer)

Gezellige middag met muziek in St. Jurriën
Op vrijdag 23 maart organiseert Bewonersvereniging Zandweerd in het kader van ‘Uit op Vrijdagmiddag’ een gezellige middag met muziek in
St. Jurriën, P.C. Hooftlaan 97. DJ Sjaak draait muziek uit de jaren ’50 en ’60, met daarbij een hoop meezingers. Maar ook andere muziekstromen
als klassiek en country behoren tot zijn repertoire. Bezoekers kunnen zelf kiezen wat er gedraaid wordt. U bent welkom vanaf 14.00 uur en de
toegang is gratis.

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

Containeroverslag in de haven voor duurzaam vervoer
BCTN uit Nijmegen en Vos transport uit
Deventer gaan samen een containeroverslag in de haven van Deventer aanleggen
en exploiteren. De verwachting is dat
de containeroverslag in 2020 in gebruik
wordt genomen.

Voor en na transport liefst elektrisch

Deventer havenstad: Eén van de grootste bin
nenhavens van Nederland gaat meer vaart in de
haven maken. Met de vestiging van een contai
neroverslag geeft de gemeente een impuls aan
duurzaam vervoer, samen met bedrijven uit de
regio en twee provincies.

Belangrijke vestigingsfactor

BCTN en Vos transport tekenden 12 maart samen
een intentieovereenkomst met de gemeente.

Vaart in de haven
Een containeroverslag past in de ambitie van de
gemeente om meer vaart in de haven te krijgen.
De overslag is belangrijk voor bedrijven uit de
regio in een straal van ongeveer 30 kilometer.
Beide bedrijven hebben duurzame ambities. Zo
laat BCTN twee schepen bouwen met een volle
dig elektrische aandrijving.
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Vos behoort in ons land tot de top van bedrijven
die duurzaam ondernemen en heeft onlangs
hiervoor de 2de Lean and Green Star ontvangen.
Vos onderzoekt de mogelijkheden om het voor
en na transport elektrisch te gaan verzorgen.

Wethouder Frits Rorink: “Vervoer over water is
duurzamer dan vervoer over de weg. Eén contai
nerschip reduceert het aantal kilometers over de
weg aanzienlijk. Het is ook een belangrijke vesti
gingsfactor voor bedrijven, ook voor bedrijven
park A1.”

Lijnverbinding met Rotterdam en
Antwerpen
Vervoer per schip is goedkoper dan over de weg.
Deventer wordt de negende locatie van BCTN.
De containeroverslag wordt onderdeel van een
lijnverbinding met Rotterdam en Antwerpen. Vos
transport gaat het transport naar en van de ter
minal verzorgen. De containeroverslag komt op
het terrein waar nu het recycleplein van CirculusBerkel is gevestigd. Dat gaat verhuizen.
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Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam

heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden

Nieuwe mbo-opleidingen naar Deventer

Kavelruil voor versterken platteland

Vanaf 1 augustus starten AOC Oost en de Groene Welle met twee mbo-opleidingen in Deventer. Het gaat om Dierverzorging (niveau 3 en 4) en Dierenartsassistent paraveterinair
(niveau 4). De opleidingen worden gevestigd aan de Snipperlingsdijk in een deel van het
pand van de SVB.
Voorzitter van het college van bestuur van De
Groene Welle, René van der Kuilenburg: “Met deze
plek in Deventer hebben we een mooie, centraal
gelegen opleidingslocatie gevonden. Het past in
de omgeving daar waar ook andere opleidingen
zitten en is op loopafstand van het station.”
Wethouder onderwijs Frits Rorink: “De komst van
deze opleidingen versterkt het al uitgebreide aan
bod van opleidingen in Deventer. Daarnaast juich
ik de samenwerking met de Ulebelt van harte toe.”
Kor Braams, directeur de Ulebelt : “De samen
werking met de opleidingen dierverzorging is een
echte win-win situatie. Het past prima bij datgene
waar de Ulebelt sterk in is: de combinatie van edu
catie, dier en milieu.”

Snipperlingsdijk
In het gebouw van de SVB krijgen de opleidingen
een vleugel op de benedenverdieping. Het ligt in
het centrum van Deventer, tegenover de gebou
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wen van Saxion en Aventus en op loopafstand van
het centraal station.

Ulebelt
Voor praktijklessen Dierverzorging wordt sa
mengewerkt met de Ulebelt, kinderboerderij en
milieueducatiecentrum. Vanaf januari worden
daar al praktijklessen verzorgd voor studenten
uit Twello. Na de zomervakantie gaan studenten
Dierverzorging vier dagdelen per week hier erva
ring opdoen met het verzorgen van dieren en het
ontvangen van bezoekers.

Fusie
Sinds 2013 werken AOC Oost en de Groene Welle
samen. Zo worden opleidingen en keuzedelen sa
men vormgegeven en wordt er gewerkt vanuit een
gezamenlijke digitale leeromgeving. Per augustus
2018 gaan de organisaties fuseren met als doel
het groene beroepsonderwijs in Oost-Nederland
nog beter te laten aansluiten bij de beroepsprak
tijk.

Om de economische vitaliteit van het platteland te versterken, wil Deventer in samenwerking met LTO Salland starten met een kavelruilproject. Daarvoor wordt subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel.
Wethouder plattelandsbeleid Frits Rorink: “Bij
agrariërs bestaat behoefte aan een betere verka
veling voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Tege
lijkertijd zijn er ook doelstellingen op het gebied
van bijvoorbeeld landschap, verkeersveiligheid en
milieu. Dit is goed voor de toekomst van ons plat
teland.”

200 hectare
Het doel is het ruilen van 200 hectare grond.

Daarbij zien niet alleen agrariërs maar ook an
dere partijen mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld
Stichting IJssellandschap, landgoedeigenaren en
het waterschap.

Subsidie
De gemeente vraagt ruim 3 ton subsidie aan in het
kader van de provinciale regeling POP3. De rest
van het projectbudget, ruim een ton, wordt opge
bracht door de deelnemende partijen.

COLOFON
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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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