Deventer Nu
Raadsleden met samenleving in gesprek over
nieuwe burgemeester

Deventer zoekt werk
Dé werkmarkt voor netwerken en loopbaanadvies

Ben jij op zoek naar werk of wil je advies op het gebied van solliciteren
en loopbaan? Kom dan naar de werkmarkt voor netwerken
en loopbaanadvies. Vrij toegankelijk voor iedereen uit de
gemeente Deventer en Olst-Wijhe. Hier ontmoet je
werkgevers met vacatures en ondernemers die hun
netwerk beschikbaar stellen. Is bijscholing wellicht
iets meer voor jou? Er zijn ook stands waar
leren en werken centraal staan.

• Ontmoet werkgevers
• Bezoek het netwerkplein
• Ontvang loopbaanadvies
• Doe de CV-check
• Maak een professionele foto
• Volg workshop online solliciteren

Vorige week vond in het stadhuis een breed gesprek plaats tussen raadsleden en
samenleving over de rollen en gewenste competenties van een nieuwe burgemeester
voor Deventer. Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, zorg, sport, bestuur, veiligheid,
verschillende wijken en diverse verenigingen deelden wat zij belangrijk vinden in het
profiel voor een nieuwe burgemeester.
In juli 2018 werd voormalig burgemeester An
dries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van
de Koning (CvdK) voor de Provincie Overijssel.
Daarmee is de functie van burgemeester in De
venter vacant. Deze functie wordt tijdelijk inge
vuld door waarnemend burgemeester Ron König.
Per september 2018 is de benoemingsprocedure
voor een nieuwe burgemeester gestart.
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Vragenlijst
Inwoners van Deventer kunnen van 10 tot en met
30 september hun mening geven over de nieuwe
burgemeester door het invullen van een korte
vragenlijst via www.deventer.nl/nieuweburge
meester.
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Tip: neem je cv mee!
Deventer zoekt werk is een samenwerking tussen UWV en Deventer Werktalent.

In gesprek

Profielschets

Allereerst stelt de gemeenteraad een profiel op
voor de nieuwe burgemeester. In dit profiel legt
de raad vast welke eigenschappen gewenst zijn.
Raadsleden gingen hiervoor in gesprek met 42
genodigden. Onder de aanwezigen waren verte
genwoordigers van sport- en andere verenigin
gen, de wijken, zorg en onderwijs, een korpschef

Begin oktober worden de opbrengst van de vra
genlijst en gesprekken verwerkt. Daarna stelt
vertrouwenscommissie (in oprichting) de pro
fielschets op. Deze wordt in de raadsvergadering
van 21 november -in aanwezigheid van Andries
Heidema als Commissaris van de Koning- bespro
ken.

Inloopbijeenkomst spoorwegovergangen Diepenveen
ProRail en de gemeente Deventer nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 2 okto
ber 2018 om u bij te praten over de aanpak van de twee onbeveiligde overwegen in Diepenveen
en om u te horen.
U bent van harte welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur in Hof van Salland (Dorpsstraat 30,
Diepenveen).
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Publicatie Bestemmingsplannen
Vastgesteld bestemmingsplan Spijkvoorderenk, 4e herziening en vastgesteld exploitatieplan De Vijfde Hoek, 7e herziening
Postcode
7424
7425

Adres
Spijkvoorderenk
Spijkvoorderenk

Status
vastgesteld
vastgesteld

Nummer
22433
22433

Verzenddatum
26-sep-18
26-sep-18

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.

Spreekuur senioren en Openbaar Vervoer
Op maandag 24 september 2018 van 10.00 - 11.30 uur is er in de Bibliotheek/Wijkwinkel Keizers
landen, Graaf Florisstraat 3, een inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het
openbaar vervoer.

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

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past
het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven advies op maat. Ook laten ze stap voor stap op de
computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Een klacht over de gemeente?
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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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.

WijDeventer, voor en door bewoners!

Terugblik straatfeest Zaagmolenstraat

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

Festival Keizerslanden Seizoent
Welkom op het Festival Keizerslanden Seizoent op
zaterdag 6 oktober van 15.00 tot 18.00 uur. Een
festival door en voor bewoners. Wil je weten welke
activiteiten er te doen zijn in de wijk? De talenten
van bewoners zien en horen. Zin in gezelligheid?
Kom dan naar het Festival. Het Festival is volop

in voorbereiding. Wil je zelf je talent laten zien of
laten horen of heb je een erg leuk idee voor het
Festival? Wees er dan snel bij. Bel, app of mail
naar Liesbeth Willems 06- 30542546 l.willems@
rastergroep.nl of Karin Voortman 06- 39380381
k.voortman@socialeteamsdeventer.nl

Het Cambioterrein waar het festival plaatsvindt (foto: WijDeventer)

Het straatfeest in de Zaagmolenstraat is zeker voor herhaling vatbaar (foto: WijDeventer).

“Hé buurkes! Zullen we nog een straatfeest initi
ëren? Gewoon laagdrempelig, datum prikken en
allemaal hapje en drankje mee. Vuurtje en party!”
Met dit appje begon ons straatfeest, met als the
ma: een schone straat is een fijne straat!
Omdat we dit jaar nuttig waren begonnen met
onkruid wieden, snoeien en vegen, hadden we
het feest extra verdiend! Het springkussen vult
zich met kinderen, terwijl hun papa’s en mama’s
bijkletsen en toekijken. Al snel volgt de rest van
de Zaagmolenstraters. Vakantieverhalen worden
uitgewisseld en na wat drankjes wagen ook vol
wassenen zich aan de kinderspelen. Rond 18:00
uur vullen de tafels zich met heerlijke kooksels

en baksels van over de hele wereld: een afspiege
ling van de bewoners van de Zaagmolenstraat. Op
de achtergrond speelt een muziekje en de straat
bruist. Als het gaat schemeren worden de vuur
korven aangestoken en gaat de avond over in de
nacht. Er worden mooie verhalen verteld en je
hoort dingen van elkaar die je nog niet wist. Je
wisselt van vuurkorf, hoort weer nieuwe verhalen
en je vergeet de tijd. Een burendag is Nederland
op z’n mooist: alles en iedereen komt samen om
te eten, te lachen, te luisteren en te vertellen. Ik
ben blij om hier te wonen en tegen de buurkes zeg
ik daarom: “Bedankt voor het appje, volgend jaar
weer?!”
Dit artikel is geschreven door Hildo.

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
u en andere inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraad, wanneer de raad

De raad stelt zich voor: Lida Zegel - GroenLinks

vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten over onderwerpen op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.
In 2014 begon ik aan het raadswerk. Ik heb mij altijd veel bezig gehouden met

onderwerpen binnen het sociale domein. Als inwoner en als (mantel-) zorgverlener
heb ik veel ervaring opgedaan met de praktische kant van het verhaal. Dit werkt
voor mij aanvullend op de papieren stukken die ik via de raad aangeleverd krijg.
Naast het werk in het stadhuis ben ik ook veel “buiten” geweest. Ik heb veel men
sen ontmoet, veel initiatieven gezien en even zoveel verhalen gehoord. Zo kon ik
verbindingen leggen tussen mensen en initiatieven en besluiten die werden geno
men door de raad. Deze verbindingen hebben mij veel energie gegeven.

DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
De Raadstafel:
vormen van gesprek, dialoog
en debat
de1. raad
is allerlei
26 september
2018
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum
Deventer:
en gesprek
De raad
spreekt
over ontmoeting
inzameling
van
kunststof en laat zich in het forum informeren
Meepraten?
over de verenging Havenkwartier en het
De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereihondenspeelveld
in Keizerslanden.
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u

In deze nieuwe raadsperiode wil ik mijn ervaring verder inzetten. Een vraag die mij
bijvoorbeeld bezig houdt is: De omgevingswet komt eraan. Hoe zetten we hierin de
mens centraal?
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?

De volgende vergadering is op:

Wanneer?
De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen
voor de officiële raadsvergadering. In deze vergaCOLOFON

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.
Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-
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ties aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een

dering debatteren
de raadsleden
over
allerlei
en
Gemeente Deventer,
Postbus
5000,
7400onderwerpen
GC, Tel. 14 0570,
neemt de
raad
besluiten.
Op
de
agenda
staan
onderwerpen
die
e-mail:gemeente@deventer.nl, www.deventer.nl.
niet eerder
zijn besproken
aan de raadstafel
(hamerstukken) en
Redactie:
team Communicatie,
e-mail:communicatie@deventer.nl
onderwerpen
dieover
al wel
eerder kunt
zijn besproken
aantel.
de088-0561595
raadstaKlachten
bezorging
u melden via
(24/7, lokaal tarief)
fel (debat).

presentatie
geven.
Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
uur, do. te
8-20
uur Ook de mondelinge vragen door de raadsleden
aan
het
college
worden in het Forum gesteld.
Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
Meer weten?
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1.
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht
Kijk voor de agenda op:
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
http://gemeenteraad.deventer.nl
vragen over de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Kalender gemeenteraad
VAN
DERaads
GEMEENTE DEVENTER - 25 SEPTEMBER 2018
Via deze link NIEUWS
komt u bij
het
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt
u ook de activiteitenkalender van de

in De Lindeboom
in Schalkhaar
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De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.

