Deventer Nu
Turkse verkiezingen in Deventer Meer keus in ceremonie huwelijk of
Op 24 juni zijn er parlementsverkiezingen in Turkije. Kiesgerechtigden kunnen ook in
Nederland hun stem uitbrengen. In Oost Nederland kan dat van 15 tot en met 19 juni
in de sporthal van De Scheg. Het Turks consulaat organiseert en betaalt deze verkiezingen. Er worden verkeersmaatregelen genomen.
Het stembureau is open van 9.00 – 21.00 uur.

Parkeren bij de A1 en pendelbussen
Parkeren bij de Scheg kan zeer beperkt vanwe
ge bouwwerkzaamheden. Reizen per trein (sta
tion Colmschate op 100 meter) of parkeren bij
de A1 wordt dringend geadviseerd. Er wordt een
parkeerterrein ingericht op het A1 Bedrijven
park bij afslag 24 (Deventer-Oost). Pendelbus
sen rijden van en naar De Scheg. Borden langs
de A1 leiden naar dit parkeerterrein.

Parkeercontrole
Tegen foutparkeren in de wijk en bij winkelcen
trum de Flora treden gemeente en politie op. U
kunt foutparkeren melden op telefoonnummer

0900-8844 van de politie. De gemeente vraagt
ook omwonenden hun auto echt op een par
keerplek te zetten omdat bij handhaving geen
onderscheid mogelijk is.

partnerschap

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen inwoners van de gemeente Deventer kiezen
voor een beknopte ceremonie bij het aangaan van een huwelijk of partnerschap. Deze
beknopte ceremonie is een nieuwe optie, naast het kosteloos trouwen en de reguliere
ceremonie. De speech is voortaan bij alle huwelijken optioneel. Hiermee speelt de
gemeente in op wensen van echtparen.
De tariefswijziging wordt nog voorgelegd aan
de gemeenteraad, dit gebeurt bij de bespreking
van de legesverordening in november 2018.

Zwemmen en spelen
Het zwemparadijs en Speelparadijs van De
Scheg blijven gewoon open tijdens de reguliere
openingstijden. Kijk daarvoor op www.descheg.
nl. Ook huurders van De Scheg blijven gewoon
toegang houden tot hun accommodatie.
Ook bij eerdere Turkse verkiezingen in 2015 en
een referendum in 2017 kon in Deventer ge
stemd worden. Ook in Rotterdam bestaat die
mogelijkheid.

Beknopte ceremonie
Ambtenaren van de burgerlijke stand merkten
dat steeds minder mensen kiezen voor een uit
gebreide ceremonie, en dat er eigenlijk behoef
te was aan een ‘tussenvorm’. De opmerkingen
en vragen van bruidsparen droegen bij aan de
herziening van het beleid. De beknopte cere
monie biedt een alternatief. Deze huwelijken en
partnerschapsregistraties worden in de onder
trouwkamer gesloten op werkdagen, door een
ambtenaar van de burgerlijke stand.

Speech optioneel
Op dit moment betalen paren bij de reguliere
ceremonie standaard voor de speech van de
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand (Babs). Vanaf 2019 zijn de kosten voor de
speech apart vermeld. Paren kunnen kiezen of
ze wel of geen toespraak willen van de trouw
ambtenaar.

Keuzes
In Deventer blijft het mogelijk om kosteloos te
trouwen op twee tijdstippen op maandag, in de

huidige situatie is dat vier keer per week. De
kosten van de beknopte ceremonie bedragen
175 euro. De kosten van de reguliere ceremonie
hangen af van de locatie van het huwelijk. Een
van deze locaties is het stadhuis: vanaf 2019
kost overdag trouwen op doordeweekse dagen
hier 327 euro. De meerprijs voor een speech be
draagt zowel bij de beknopte als de reguliere
ceremonie 90 euro.
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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.
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WijDeventer, voor en door bewoners!

Klusdag F. van Wevelinghovenstraat op 16 juni

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

Landsherenkwartier vernieuwt, met deze leus
werd de wijk opgebouwd en in 2017 opgele
verd. Een van de laatste stappen in de wijk is de
vervanging van het riool en de aansluiting op
het regenwater afvoersysteem in de Floris van
Wevelinghovenstraat. Een betrokken buurtcom
missie Noordrand Keizerslanden, de bewoners,
Shot ’78, de bouwers van aannemersbedrijf
Gerrit Flierman en de gemeente hebben de af
gelopen maanden met elkaar de plannen voor
de straat gemaakt. De bouwers hebben hard
gewerkt om de werkzaamheden uit te voeren.
Nu is het tijd om samen de laatste klusjes op
te pakken.

Een hondenspeelveld in Colmschate Zuid?
•
•
•
•
•

Ben jij eigenaar van een hond?
Ben je graag buiten?		
Heb je organisatorische kwaliteiten?
Wil jij je hond een lol doen?
Woon je aan de zuidzijde van de Holterweg,
in Colmschater Enk, Roessink, Bramelt, Swor
mink of Essenerveld?
• Wil jij een omheinde speelweide voor honden
waar ze naar hartenlust kunnen socialiseren
en dollen?

Alles JA? Meld je dan aan! Er hebben zich al 2
enthousiastelingen opgegeven. Zij zoeken nog
3-4 personen om dit samen als werkgroep te
onderzoeken en op te pakken, zodat er een
prachtig omheinde hondenspeelplek komt in
het losloopgebied in Colmschate Zuid. Wil je
eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar:
colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl. Ver
meld naam, adres en telefoonnummer. De initi
atiefnemers nemen dan contact met je op.

Klussen
Op zaterdag 16 juni, tussen 9.00 en 12.00 uur,
worden oud- en nieuwbouw met elkaar verbon
den. De bewoners en teamleden van Shot ’78
gaan klussen doen zoals: zand invegen; een
grindbak rond Shot’78 aanleggen en gras in
zaaien. En natuurlijk is er tijd voor een praatje,
een kopje koffie, thee of limonade.

Zonnebloemlint in de wijk
In het najaar krijgen de boomspiegels vaste be
planting. Om de straat de komende maanden
een zomerse aanblik te geven, worden zonne
bloemen geplant en bloemen gezaaid. Het zon
nebloemlint loopt zelfs door tot Humanitas.

Ben je erbij 16 juni?
Verschillende kinderen en bewoners hebben
zich al aangemeld om een handje te helpen.
Hoe leuk is dat! Kom gerust langs om een praat
je te maken of even een kopje koffie te drinken.
Wil je meehelpen? Zaterdag 16 juni om 9.00 uur
starten we vanuit Shot ’78. Graag tot dan!
Kinderen planten de zonnebloemen
(foto: WijDeventer)

Dit gun je jouw hond toch ook?

De Floris van Wevelinghovenstraat (foto: WijDeventer)

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

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

De raad stelt zich voor:
Alex Gebhardt – DeventerNu

u en andere inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraad, wanneer de raad
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten over onderwerpen op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.

Betrouwbaar, respect en transparant, zijn
een aantal kreten die bij mij als raadslid zeer
hoog in het vaandel staan. Als gekozen raads
lid wil ik namens de bevolking controle uit
kunnen oefenen op de gang van zaken bin
nen de gemeentelijke organisatie. Zoals con
trole bij het uitgeven van gemeenschapsgeld.
Denk maar De Viking.
Hierin wil ik bereikbaar zijn voor de mensen
die hun klachten of ideeën willen bespreken.
Als eenmansfractie word ik geacht over alle

Hoe vergadert de raad?

Volgende vergadering:
13 juni 2018

dossiers het woord te kunnen voeren. Geluk
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
kig kan ik steunen op goede fractie onder
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
steuning.
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
In ons programma staat waar wij voor staan
Kijk voor meer informatie,
en wat wij willen bereiken. Ik geloof in we
Meepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
derzijds respect en hoop dit te bereiken in de
De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereikomende periode. Deventer is een stad die
http://gemeenteraad.deventer.nl
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
een goed en betrouwbaar bestuur verdient,
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
waarbij de inbreng van de bevolking wel de
mogelijkheid
raadwelkom.
in gesprek
te gaan.
U bent met
van de
harte
Heeft
u een vraag over de
gelijk mee dient te tellen bij het besluitvor
raad?
Neem
contact
op
met
de
raadsgriffie,
telefoon
mingsproces.
De Raadstafel
is
de
plek
waar
raadsleden
zich
een
beeld
0570 69 32 32 of e-mail naar: griffie@deventer.nl vormen
over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen en werken
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouWaar zijn de vergaderingen?
is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
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.

Wanneer?Deventer
2

De volgende vergadering is op:
Nu NIEUWS VAN DE GEMEENTE DEVENTER
- 12 JUNI 2018

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze verga-

27 augustus 2014

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

