Deventer Nu
Laatste kans: stem op Deventer voor BNG Bank
Erfgoedprijs 2018

Gemeente handelt WOZ-bezwaren liefst
zelf snel af
De gemeente wil voorkomen dat mensen die twijfels hebben over de hoogte van de
WOZ-waarde van hun woning in zee gaan met commerciële ‘bezwaarmakers’. Het is
overbodig en kost de gemeente veel geld. Uiteindelijk draaien alle inwoners voor die
kosten op.
WOZ-bureaus en makelaars e-mailen en adverteren dat zij bezwaar kunnen maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde. Zij hanteren slogans als: ‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’. Dit klinkt mooi maar hoe
werkt het nu eigenlijk?

Hogere kosten voor gemeente en u
als belastingbetaler

Het kan nog: stemmen op Deventer voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2018. Tot en met
22 maart kunt u er voor zorgen dat Deventer de publieksprijs voor beste erfgoedgemeente van Nederland wint. Doe mee en stem op Deventer.
De BNG Erfgoedprijs is een van de belangrijkste erfgoedprijzen van Nederland en bestaat uit
een juryprijs en een publieksprijs. Tot en met
22 maart kan iedereen op www.kunsten92.nl/
publieksprijs voor de publieksprijs op Deventer
stemmen.

Juryprijs
Om te bepalen wie de winnaar wordt van de
BNG Bank Erfgoedprijs 2018 onderzocht de jury
onder meer hoe het erfgoed leeft in de stad en
onder de bewoners. De jury keek naar de visie
van de gemeente, de link met andere beleidsterreinen, de rol van inwoners, participatie van
jeugd (onderwijs, erfgoededucatie) en ouderen,
communicatie over het erfgoed(beleid), erfgoed
als vernieuwende factor en het erfgoedbudget.

Promotiefilmpjes
Deventer heeft bij de presentatie een film laten
zien waarin ook schrijver Özcan Akyol (Eus),
‘Bergkwartier-strijder’ Jan Strik, architect Ellen
Schild en Deventer Verhaal directeur Garrelt
Verhoeven vertellen wat erfgoed in Deventer
voor hen betekent. Daar zijn ook aparte promotiefilmpjes van gemaakt.

Machtiging
Een WOZ-bureau vraagt een machtiging te ondertekenen om bezwaar te maken. Deze (doorlopende) machtiging wordt ook gebruikt om

De gemeente helpt gratis
Gemeente Deventer wil zelf ook dat de WOZwaarde op de aanslag klopt. Als blijkt dat wij
een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van
uw WOZ-waarde, passen we deze graag aan.
Bezwaar maken kan heel eenvoudig digitaal.

Wilt u bezwaar maken?
Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet
goed is vastgesteld? Of hebt u een vraag over
uw aanslag gemeentelijke belastingen? Wij geven snel antwoord via snelantwoord@dowr.nl.
Dat kan tot 28 maart 2018. Vermeld waarom u
reageert. U krijgt antwoord voor 1 april 2018.
Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt
u bezwaar maken tot 12 april 2018.

Goede Vrijdagmarkt in Deventer binnenstad
Traditioneel wordt de binnenstad op Goede Vrijdag - 30 maart - bevolkt door stille
kramers en standwerkers. Deze markt is één van de oudste, grootste en gezelligste
jaarmarkten van Oost-Nederland.

Stem op Deventer
Op donderdagmiddag 29 maart wordt in Zutphen bekend gemaakt wie de juryprijs en/of
de publieksprijs 2018 heeft gewonnen. Bent u
ook trots op ons Deventer erfgoed? Stem dan
uiterlijk 22 maart op www.kunsten92.nl/publieksprijs op Deventer. De promotievideo’s zijn
te zien op www.deventer.nl/BNGpublieksprijs.

Sociaal Team Zandweerd verhuist
Het Sociaal Team Zandweerd verhuist per 1 april
naar Buurtcentrum ‘Bij de Halte’, Zwolseweg 190a.
Vanaf maandag 9 april houdt het team elke maandag tussen 11.00 en 12.00 uur spreekuur.
Heeft u een vraag of idee, wilt u advies of zoekt u
een luisterend oor? Loop tijdens het spreekuur ge-

Deze bureaus krijgen vergoedingen als het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Tot wel € 700,- per bezwaar. Die kosten
moeten worden betaald door de gemeente en
worden dus opgebracht door alle inwoners.

namens iemand een beroepsprocedure bij de
Rechtbank te voeren.

rust even binnen. Meer informatie over de Sociale
Teams vindt u op www.socialeteamsdeventer.nl.
Wilt u contact met het Sociaal Team Zandweerd?
Bel naar 14 0570 of mail naar zandweerd@socialeteamsdeventer.nl.

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

De marktkooplieden hebben om 9 uur hun waren uitgestald in de Zandpoort, op de Brink en
in de Keizerstraat. De jaarmarkt loopt van Keizerstraat NS-station tot aan de Bokkingshang
en sluit om 16 uur.
Op donderdag 29 maart om 21 uur worden
de toegangswegen (Zandpoort, Keizerstraat,
Korte Bisschopstraat, Kleine en Grote Overstraat, Polstraat, Assenstraat, Menstraat en
Rijkmanstraat) voor voertuigen afgesloten. Dan
begint de opbouw van de markt.
Voor de Brink en Zandpoort geldt een parkeerverbod van donderdag 29 maart vanaf 19 tot
vrijdag 30 maart 20 uur. Dit wordt met duidelijke bebording aangegeven.
Ook aan kinderen is gedacht: er is een draaimolen aanwezig en er komt een ‘Paasboerderij’ die
in het teken staat van jonge dieren. De Goede
Vrijdagmarkt trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers uit Deventer en wijde omgeving.

Grootburgers
Bent u grootburger en heeft u in februari geen aanvraagformulier voor de uitkering over
2018 ontvangen? Kijk dan op www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/grootburgerrecht
om te zien hoe u die uitkering kunt aanvragen.
Let op: vanaf 1 januari 2017 komen ook vrouwelijke grootburgers nadat ze zijn getrouwd in
aanmerking voor het grootburgerschap.
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WijDeventer, voor en door bewoners!

Nieuwe WijDeventer krant voor Colmschate Zuid

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.

In Colmschate Zuid wordt momenteel de WijDeventer krant verspreid. In deze krant staat
een overzichtskaart van de bewonersinitiatieven in Colmschate Zuid in 2016 en 2017. U kunt
dus zien welke initiatieven er in uw buurt zijn
geweest. Deze initiatieven hebben de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk vergroot,

Krasse Fratsen krijgt verbeelding!
Op 19 maart start een serie van 7 teken-/schilderlessen voor senioren in De Schalm. Voor
mensen die hun techniek willen bijspijkeren,
maar ook als u denkt ‘ik zou het wel eens willen
proberen’. Met docent Charles Michels verken
je de wereld van kleuren en vormen en leer je
over licht en donker. Hoe begin je eigenlijk aan
een schilderij? Waarom is schetsen zo belangrijk? Naast schildertechnieken leer je anders
kijken, maar plezier in tekenen en schilderen is
het belangrijkst!
Charles geeft 7 lessen op de maandagmiddag: 19 en 26 maart; 9, 16 en 23 april; 7 en
14 mei. Steeds van 13.00 uur – 15.30 uur. De
lessen zijn in De Schalm. Kosten voor 7 lessen: €70. Kunt u een aantal data niet, geen
probleem. U betaalt per les. Hebt u nog geen
eigen verf of penselen? Ook geen probleem.
Voor € 10 extra kun je gedurende de cursus gebruik maken van onze materialen.

op verschillende manieren maar allemaal vóór,
dóór en mét bewoners. Dat is namelijk WijDeventer!
Wilt u al vast de digitale versie van de krant inzien, ga dan naar
www.wijdeventer.nl/wijdeventer-kranten.

WijDeventer,

vóór, dóór en mét bewoners.
In deze krant leest u over de mooie bewonersinitiatieven in
Colmschate Zuid in 2016 en 2017. Deze initiatieven hebben
de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk vergroot, op
verschillende manieren maar allemaal vóór, dóór en met bewoners.
Dat is WijDeventer!
Krijgen de mooie resultaten van 2016 en 2017 in 2018 een mooi
vervolg? Jazeker! De eerste nieuwe ideeën waar bewoners mee aan de
slag willen, zijn al weer binnengekomen. In de volgende WijDeventer
krant hopen we de resultaten daarvan te kunnen laten zien.

Overwin je koudwatervrees en kom schilderen!

fitart.nl of bel 06-28578131. Bij genoeg belangstelling gaan de lessen ook door in en na de zomer. Bij mooi weer kunnen we “Buut’n Pruts’n”,
zoals Charles dat noemt: lekker buiten tekenen
en schilderen. Maar dat alles in overleg met de
deelnemers.

Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid in uw straat of buurt
te vergroten en waarmee u zelf aan de slag wilt? Neem dan contact op
met mij of het sociaal team.
Periodieke uitgave
WijDeventer
maart 2018

Vriendelijke groet,
Robert Saris, wijkmanager

Mail voor meer informatie naar cmichels@ziggo.nl. Meedoen? Mail naar tinekeposthumus@

COLMSCHATE-ZUID
Nieuwsgierig geworden? Houd uw brievenbus in de gaten

Opschoonactie Zandweerd
In het kader van de Landelijke Opschoondag organiseert Bewonersvereniging Zandweerd in
samenwerking met de Deventer Schoon Familie op zaterdag 24 maart een zwerfafval opruimactie in de wijk Zandweerd. De actie is van 10 tot 12 uur. Om 10 uur verzamelen we bij speeltuin
De Tulp, Albert Cuypstraat 11. De Deventer Schoon Familie zorgt voor grijpers, afvalzakken e.d.
Mensen die mee willen doen, zijn van harte welkom.

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.
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Ondernemerspeiling over ondernemen in Deventer

Samen één uur het licht uit voor de aarde!

De gemeente onderzoekt de tevredenheid
van ondernemers over de dienstverlening
van de gemeente en het vestigingsklimaat
in Deventer. Wat vindt u als ondernemer
bijvoorbeeld van de omgeving waarin
uw bedrijf is gevestigd, het economisch
beleid en de service van de gemeente?
Zijn er punten waarop het beter kan? Uw
mening telt!

Tijdens Earth Hour op zaterdag 24 maart
tussen 20.30 en 21.30 uur gaat op veel
plaatsen in de wereld een uur lang het licht
uit. De gemeente schakelt dan de verlichting van een aantal monumentale gebouwen in de binnenstad uit. Doet u ook het
licht uit voor de toekomst van onze aarde?

gebaar: een uur lang het licht doven. Wethouder
Frits Rorink: “Deventer wil energieneutraal worden voor de toekomst van onze planeet. Daar is
de inzet van ons allemaal voor nodig. Ik roep dan
ook iedereen op om dit initiatief te ondersteunen
door mee te doen.”
Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuur
Fonds dat wereldwijd wordt gesteund. Ook door

Tijdens Earth Hour laten miljoenen mensen en
duizenden organisaties zien dat zij de toekomst
van de aarde belangrijk vinden, met één simpel

de gemeente Deventer.
Voor meer informatie kijkt u op:
www.wnf.nl/earthhour/

Wilt u Deventer vergelijken met andere gemeenten? Dan kunt u kijken op
www.waarstaatjegemeente.nl.

Wie ontvangen een uitnodiging?
Via een steekproef zijn willekeurig ondernemingen gekozen voor deelname aan het onderzoek.
Indien uw bedrijf geselecteerd is, heeft u een uitnodigingsbrief ontvangen. Met de inloggegevens
in die brief kunt u de online vragenlijst invullen.

Waarom meedoen?
Uw deelname is belangrijk. Uw antwoorden geven ons zicht op waar verbeteringen mogelijk
zijn in de dienstverlening en beleid. Zo kunnen
wij er voor zorgen dat u prettig en succesvol kunt
blijven ondernemen in Deventer.

Waar kan ik de uitkomsten vinden?
Na afronding van het onderzoek zijn de uitkomsten te raadplegen op www.staatvandeventer.nl.
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Verkiezingen: 3 stembureaus gewijzigd
3 stembureaus zijn gewijzigd. Op de gedrukte kandidatenlijst staan nog de oude stembureaus vermeld. Wijzigingen:
- Clubhuis FC RDC. U kunt stemmen in Wijkcentrum De Schalm
- Restaurant ‘t Hof van Colmschate. U kunt stemmen in Gemeenschapshuis De Kuip
- De Koerkamp. U kunt stemmen in Kulturhus De Spil

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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