Deventer Nu
Deventer zoekt een nieuwe burgemeester

Nieuwe editie Binnenstadsmonitor is uit

De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is van start gegaan. De
gemeenteraad is aan zet om een profielschets op te stellen. In dit profiel legt de raad
vast welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben.
ingevuld door waarnemend burgemeester Ron
König. Per september 2018 is de benoemings
procedure voor een nieuwe burgemeester ge
start.

In juli 2018 werd voormalig burgemeester An
dries Heidema geïnstalleerd als Commissaris
van de Koning (CvdK) voor de Provincie Over
ijssel. Daarmee is de functie van burgemeester
in Deventer vacant. Deze functie wordt tijdelijk

Voor de hele procedure stelt de raad een ver
trouwenscommissie aan. Het eerste deel van de
procedure is openbaar, namelijk tot het vast
stellen van de profielschets (21 november 2018).
De selectie en voordracht van kandidaten vindt
vervolgens in beslotenheid plaats.
Meer informatie over de procedure is te vinden
op www.deventer.nl/nieuweburgemeester

Plan voor museum in voormalige bibliotheek
heeft voorkeur

Bezoekers waarderen de binnenstad als
sfeervol, gezellig, aantrekkelijk en gastvrij. Bewoners van de binnenstad zijn
meer en meer tevreden over de openbare ruimte die zij een 7,3 geven. Ondernemers in de binnenstad zijn minder
tevreden over het ondernemersklimaat
dan andere Deventer ondernemers. Dit
alles blijkt uit de Binnenstadsmonitor
2018.
Wethouder Carlo Verhaar: “De monitor geeft in
zicht in de waardering van de binnenstad door
bewoners, ondernemers en bezoekers. Een mooi
aanknopingspunt om over in gesprek te gaan
met elkaar. We willen dat onze historische bin
nenstad een plek is die bruist, waar bezoekers
graag komen en waar het fijn is om te wonen, te
werken en te ondernemen.”

Meer bezoekers
Het aantal weekbezoekers is in 2017 met 10%
gestegen ten opzichte van 2016 naar 159.000.
Bezoekers waarderen de binnenstad als sfeervol,

Het plan voor een museum, museumwinkel, horeca en woningen van Vastgoed VBN is
als beste uit de bus gekomen. Het kreeg de meeste steun bij de peiling onder inwoners en werd als beste beoordeeld op de gunningscriteria. De openbare binnentuin en
de voorgestelde architectuur waren daarbij doorslaggevend.
Vastgoed VBN wil op de begane grond een muse
um vestigen en daarnaast een museumwinkel en
horeca met een terras in de binnentuin. De voor
gevel aan de Brinkzijde blijft grotendeels intact.
In de Kleine Overstraat komen gevels in klassieke
stijl en de toegang tot de binnentuin. Op de bo
venverdiepingen komen appartementen.

geven welk plan hun voorkeur heeft. Het plan
van Vastgoed VBN kreeg met 1360 stemmen
de meeste steun. Het andere plan voor een mu
seum kreeg zo’n 700 stemmen, en de plannen
voor een casino en wonen voor senioren minder
dan 500.

De inwoners van de stad konden via een peiling
op internet een voorkeur voor één van de vier
plannen aangeven. Ook tijdens de informatie
avond konden bezoekers via een formulier aan

Uit de monitor blijkt dat Deventer niet ontsnapt
aan de landelijke trend van leegstand in de de
tailhandel. Sommige straten doen het beter dan
andere. Het goede nieuws is dat de leegstand
niet verder toeneemt en zich zo rond de 10%
begeeft. We verwachten dat de leegstand verder
vermindert door de aanpak samen met de part
ners. De daling van het aantal marktkramen is
conform het landelijk beeld.

Ondernemersklimaat
In de binnenstad krijgt het ondernemersklimaat
een 5,5. Voor ondernemers is naast bereikbaar
heid ook handhaving een belangrijk aspect is in
de waardering. De gemeente gaat met het be
drijfsleven en inwoners afspraken maken over
prioriteiten bij handhaving en de wijze van uit
voering.

Er zijn nieuwe plannen voor de bouw van woningen in Park Zandweerd. De gemeente wil hier
een plek maken om duurzaam, ontspannen en gezond te wonen. Een plek waar ruimte is voor
iedereen die een eigen woning wil bouwen. We noemen het: “De Tuinen van Zandweerd”
Ben je benieuwd naar de plannen? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de informatieavond.
Wanneer:
Waar:
Programma:

Het college heeft het voornemen om de verkoop
voorlopig te gunnen aan Vastgoed VBN als de
gemeenteraad dat ook steunt. Daarna werkt
Vastgoed VBN het plan uit en moet het bestem
mingsplan worden gewijzigd.

Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
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Landelijke trends

Plannen voor Park Zandweerd

Verder proces
Mening inwoners

gezellig, aantrekkelijk en gastvrij. Opvallend is
dat de bezoekers positiever zijn dan mensen die
Deventer nog nooit hebben bezocht. Ook zijn be
zoekers positief over de bereikbaarheid.
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25 september
Kantine van Sportclub Deventer
19.30 uur:		
Plenaire presentatie van de plannen
20.00-21.00 uur:
Vrije inloop

Stadhuis open van 8 tot 18 uur en
donderdagavond tot 20 uur
Meer informatie op www.deventer.nl/contact

Meedoen in Keizerslanden

WijDeventer, voor en door bewoners!
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.

Let op! Deze week krijgt u het boekje Meedoen
in Keizerslanden in de bus. In het boekje ‘Kei
zerslanden Seizoent 2018/2019’ staan de vele
activiteiten voor alle inwoners, van klein tot
groot. Misschien ontdekt u meteen een leuke
activiteit waar u aan deel wilt nemen! Bewaar
het boekje in ieder geval.
En kom op 6 oktober naar Festival Keizerslan
den Seizoent. En laat u verrassen. Het Festival

is in volle voorbereiding. Meedoen? Dat kan op
uw manier.
Wilt u uw talent laten zien op het podium of
heeft u een idee voor uw straat, buurt of de ge
hele wijk? Vertel het ons. App, bel of mail naar:
Liesbeth Willems:0630542546,
l.willems@rastergroep.nl of
Karin Voortman:0639380381,
k.voortman@socialeteamsdeventer.nl

Burendag op de Zandweerd
Op zaterdag 22 september zijn er in het kader
van Nationale Burendag allerlei activiteiten op
de locaties Speeltuin De Zandweerd, Speeltuin
de IJssel en Wijkcentrum Bij de Halte (locatie
Corel). Rijd mee met de paardentram en bezoek
alle drie de locaties!

De locaties
•

•
•

Het thema dit jaar is ‘Natuurlijk Spelen’. Vies
worden verplicht! In de speeltuinen geeft de
Deventer Schoon Familie een duurzame ‘les’
door een 3D printer te laten printen met stroom
van gerecycled materiaal. Verder is er op alle
drie de locaties een workshop Bosparfum ma
ken. Het Jongerenwijkteam organiseert op de
drie locaties Kanjam: een spel waarbij je een
frisbee in tonnen gooit. Verder zijn er nog ver
schillende activiteiten op de locaties zelf. Op
www.wijdeventer.nl/zandweerd vindt u het vol
ledige programma.

Speeltuin De Zandweerd (bandenspeel
tuin): Everhard van Reijdtstraat 10
(aanvang 13.00 uur)
Speeltuin de IJssel: Kersenstraat 2
(aanvang 11.00 uur)
Wijkcentrum Bij de Halte: locatie Corel,
Zwolseweg 190 A (aanvang 13.00 uur)

Tussen 12.00 en 16.00 uur rijdt er een
paardentram tussen de drie locaties.
De Burendag op de Zandweerd wordt georga
niseerd door Bewonersvereniging Zandweerd,
Wijkcentrum Bij de Halte, WSV De Zandweerd,
WSV de IJssel en Jongerenwerk van Raster Wel
zijn.
De dag wordt mogelijk gemaakt door een finan
ciële bijdrage van WijDeventer.

Gratis

Zaterdag 6 oktober
van 15.00 tot 18.00 uur
Alle inw oners, va
nk
uit Keizerslanden lein tot groot,
zijn w elkom!
Festivalterrein:
Cambio, ingang Meibooms
traat en Karel de Grote
laan

Meedoen in
Keizerslanden:
op de markt

Uitdaging:

Vraag
Talent uit maar raak:
op de
zeepk
de w ijk:
ist
op het podium

in de spo

Workshops:

rtzaal

Springkussen en

popcorn voor onze

Koffie en thee grat
is!

Eten een kleine
bi

jdrage

backstage

kleine Keizersla

Programma: bij de

nders

toegangspoort

In Keizerslanden mag je
anders zijn. Wilt u uw tale
podium of heeft u een
nt laten zien op het
idee voor uw straat, buu
rt of de gehele wijk?
Vertel het ons. App, bel
of mail naar:
Liesbeth Willems: 06 305
42546, l.willems@rasterg
Karin Voortman: 06 393
roep.nl of
80381, k.voortman@soc
ialeteamsdeventer.nl

Zo ziet het boekje er uit
dat deze week bij u in
de brievenbus valt
De natuurspeelplek in speeltuin De Zandweerd (foto: WijDeventer)

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.
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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: Peter Onvlee – Gemeentebelang

vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten over onderwerpen op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.
Er gebeurt van alles in onze directe leefomgeving dat door de lokale politiek

geïnitieerd is. In plaats van aan de zijlijn te staan wil ik betrokken zijn in die
lokale besluitvorming. Samen met mijn fractie werken we aan een sterke, sociale en
financieel gezonde gemeente.
Voor mij is het belangrijk dat Deventer financieel gezond blijft, alleen dan is er
ruimte om verantwoord te investeren in de wijken, dorpen en kernen. Vandaar dat
de thema’s Financiën, Burger & Bestuur en Openbare Orde & Veiligheid tot mijn
aandachtsgebied horen.

DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
De Raadstafel:
vormen van gesprek, dialoog
en debat
de1. raad
is allerlei
19 september
2018
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum
ontmoeting
en gesprek over
De raad
heeftDeventer:
een interne
bijeenkomst
een leidraad voor grotere projecten (n.a.v. een
Meepraten?
aanbeveling uit het raadsonderzoek). Daarnaast
De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereispreekt
de raad over PGB en mini mabeleid.
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u

Wat ik wil bereiken is dat Deventer een bloeiende stad is, waar iedereen een
bijdrage levert en zich niet buitengesloten voelt. Waar het goed is om te wonen en
te werken, waar je s’ochtends wakker wilt worden.
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen
enin
werken
is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn
De Lindeboom
in Schalkhaar.

Waar zijn de vergaderingen?

Kijk
voor de
agenda
en
stukken op
mogelijkheid
methele
de raad
in gesprek
te gaan.
https://deventer.raadsinformatie.nl

De Raadstafel is de plek waar raadsleden zich een beeld vormen
U bent van harte welkom. Heeft u een vraag over de raad? Neem
over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
contact op met de raadsgriffie, telefoon 0570 69 32 32 of e-mail
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethounaar: griffie@deventer.nl
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
besluiten genomen door de raad.

De volgende vergadering is op:

Wanneer?
De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-

27 augustus 2014Loop je Lichter!

ties aanmet
te bieden,
in gesprek
tezoals
gaan
Voor mensen
psychische
klachten

in De Lindeboom
in Schalkhaar

neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen die
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en

leden aan het college worden in het Forum gesteld.

Meer weten?

Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht

je conditie
Kijk voor de agenda op:Werken aan
vanje
allestemming
raadsleden en hun en
contactgegevens.
Heeft u algemene
http://gemeenteraad.deventer.nl
vragen over de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, tele-

Kalender gemeenteraad

u ook de activiteitenkalender van de
raad.

gevoelens van angst en spanning.

Een samenwerking van Atletiekvereniging AV Daventria 1906 en Impluz,
Preventie-Innovatie-training van de Dimencegroep.

onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstafel (debat).

Via deze link komt u bij het Raads
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt

met raadsleden of een
vragen door de raads-

somberheid,
stress,
piekeren,
presentatie
te geven.
Ookonzekerheid,
de mondelinge

foon 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.

Praktische informatie:
• Start looptraining
- Maandaggroep
- Donderdaggroep

16.00 – 17.00 uur
16.00 – 17.00 uur

• De eerste 4 trainingen zijn kosteloos.
• Daarna vraagt AV Daventria contributie (€ 30,- per half jaar).

Wat vindt ú belangrijk in uw nieuwe
burgemeester?

• Opgave bij Impluz:
• Telefoonnummer:

info@impluz.nl
038-4675680

Wij horen het graag. Daarvoor gaat u naar www.deventer.nl/nieuweburgemeester.
Hier vindt u meer informatie over de benoemingsprocedure en kunt u een korte vragenlijst invullen.
Door mee te denken, helpt u de gemeenteraad een goed beeld te krijgen van gewenste eigenschap
pen. Invullen kan tot eind september 2018. Daarna stelt de raad een profielschets op.

Een klacht over de gemeente?
Als u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de
gemeente, dan kunt u een klacht indienen.
Dit kan schriftelijk of op www.deventer.nl met uw DigiD.
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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

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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