Deventer Nu
Deventer kiest nieuwe
gemeenteraad

Concreet plan sport, spel en horeca aan Holterweg

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is bekend. In Deventer heeft
56,3% van de stemgerechtigden gestemd. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (54,9%) en ook iets hoger dan in 2014, toen was dat in Deventer 55,3%. Op de
51 stembureaus werden 43.893 stemmen uitgebracht.

Uitslag
Tijdens de drukbezochte uitslagenavond de 21e
in de Burgerzaal van het Stadhuis werd gelei
delijk aan eerst de uitslag per partij duidelijk.
Rond 01:00 uur presenteerde burgemeester
Andries Heidema de voorlopige uitslag. Op don
derdag de 22e zijn de stemmen per kandidaat
geteld en werd de definitieve uitslag bekend.

Zetelverdeling 22 maart 2018
18.30 uur
In volgorde van aantal zetels
Gemeentebelang
PVDA		
VVD		
GroenLinks
D66		
Deventer Belang
CDA		

7
6
6
5
4
3
2

ChristenUnie
DENK		
Deventer Nu
Deventer Sociaal
NIEUW-LINKS
ASP		

1
1
1
1
0
0

Tweede fase Steenbrugge van start
De eerste fase van de bouw van de nieuwe wijk Steenbrugge met ca. 400 woningen is
volop in ontwikkeling en realisatie. Door de aantrekkende woningmarkt versnelt de
afzet van de woningen. Voor de gemeente en mede-grondeigenaar Van Wijnen aanleiding om de tweede fase van Steenbrugge op te starten.
Steenbrugge is een nieuwe woonwijk waar ruim
te is voor ca. 1.200 woningen. Wethouder Frits
Rorink: “Het is mooi dat de volgende fase van
Steenbrugge van start kan gaan met een mix van
woningen, ook voor mensen met een smallere
beurs. Toen Steenbrugge begon was het nog een
koploper, inmiddels is gasloos en duurzaam bou
wen heel normaal.”

Woningbouw 2de fase
De 2de fase van Steenbrugge krijgt ook ca. 400
woningen. Het gaat om 50% vrije sector koop
woningen, 15% vrije sector huurwoningen, 20%
sociale huurwoningen en 15% sociale koopwo

Met de komst van Leisure World Deventer en een restaurant van McDonald’s komt de
Leisurestrip naast De Scheg aan de Holterweg tot ontwikkeling. Die ontwikkeling past
in de ambitie om Deventer te profileren als boeiende beleefstad.

ningen. Naar verwachting gaan de eerste wonin
gen van de 2de fase medio 2019 in de verkoop.

De gemeente heeft een intentieovereenkomst
gesloten met Leisure World Deventer (een ini
tiatief van TRB Vastgoed BV) en McDonald’s Ne
derland BV, gegadigden met wie de gemeente al
geruime tijd in gesprek is.
Verantwoordelijk wethouder Frits Rorink: “Met
deze ontwikkeling kunnen we in de toekomst
nog meer leuke activiteiten bieden in onze ge
meente. We gaan daarnaast ook hier zo duur
zaam mogelijk en dus gasloos bouwen.”

lines, glow golf, escaperooms, lasergame en
prison island.

McDonald’s
Ook komt op de strip een restaurant van McDo
nald’s, dat volgens de laatste duurzame normen
van de restaurantketen gebouwd wordt. Leisure
World en McDonald’s zijn met elkaar in goed
overleg over samenwerking.

Koopovereenkomst
Steenbrugge is duurzame
voorbeeldwijk
Steenbrugge is een voorbeeldwijk op het ge
bied van duurzame woningbouw. Alle woningen
worden gebouwd zonder gasaansluiting. De
sociale huurwoningen worden aangesloten op
een bestaand warmtenet van Keizerslanden dat
verduurzaamd wordt. Wonen in Steenbrugge
betekent een beperkte energierekening. Ook de
openbare ruimte is duurzaam van opzet met veel
groen en ruimte voor waterberging.

Leisure World Deventer
In een prachtig gebouw komen diverse sporten spelactiviteiten. Bezoekers kunnen gebruik
maken van onder andere een overdekt kinder
peelparadijs, indoor soccer, klimhal, trampo

Beide partijen gaan de bouwplannen verder
uitwerken. Als daar overeenstemming over is
bereikt en de planologische procedure is afge
rond, tekenen gemeente en partijen de koop
overeenkomsten.

Uitreiking van de Deventer Gulden Adelaar aan
Özcan Akyol
Burgemeester Andries Heidema reikt op 10
april 2018 de gemeentelijke cultuur- en we
tenschapsprijs ‘De Gulden Adelaar’ uit aan de
Deventer schrijver, columnist en documentaire
maker Özcan Akyol.

Uitreiking
De uitreiking van deze 35e Gulden Adelaar
vindt plaats in de Publiekshal van het Stadhuis
aan het Grote Kerkhof. De avond is voor ieder
een vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur).
Locatie: P
 ubliekshal Stadhuis,
Grote Kerkhof 1, Deventer
Datum: 10 april 2018
Tijd:	20.00 – 21.15 uur (inloop vanaf
19.30 uur)

De Gulden Adelaar

Publicatie Omgevingsvergunning		
Ontwerp omgevingsvergunning Garage Groeneouwe Bathmen
Postcode Adres
7437BE Gorsselseweg 41

Status
Ontwerp

Nummer
21286

Verzenddatum
28-mrt-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.
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Deventer is trots op Akyol, die ook zelf zijn
liefde voor zijn geboortestad niet verbloemt en
op authentieke wijze meerdere culturen in zich
draagt.

De Gulden Adelaar is ingesteld in 1957 en wordt
uitgereikt op 10 april, de dag waarop Deventer
in 1945 werd bevrijd. De prijs (bestaande uit
een geldbedrag en een oorkonde) wordt toege
kend aan een persoon of organisatie die zich op
een breed terrein van (podium)kunst, cultuur,
muziek, wetenschap en innovatie, letteren en
architectuur heeft onderscheiden.

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. Bewo
ners (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.

Borgele-Platvoet krijgt buurtmuseum
Schildert u, maakt u foto’s of bijzondere hand
werken? Verzamelt u theelepeltjes of oude
muziekinstrumenten? Of vindt u het leuk om
te kijken naar de creatieve uitingen en verza
melingen van uw buurtgenoten? Voor dit alles
kunt u vanaf eind mei terecht in het nieuwe
Buurtmuseum Borgele-Platvoet. Het Buurtmu
seum krijgt een opvallende plek in de hal van
Wijkcentrum De Schalm. Op zaterdag 26 mei om
14.00 uur, tijdens het Jubileumfeest, wordt het
museum geopend. Bent u er bij?
Van verschillende mensen uit de wijk kwam de
vraag om expositieruimte voor hun creatieve
werk of hun verzameling. Het Krasse Fratsenteam en het bestuur van De Schalm hebben de

handen ineen geslagen om dit mogelijk te ma
ken. Per jaar is er plaats voor 8 exposanten. In
iedere Schalmei worden de twee exposanten
van de komende periode voorgesteld. “Even tot
Leven” is het thema van de eerste expositie, die
op 26 mei geopend wordt. Omdat we 50 jaar
Wijkvereniging Borgele-Platvoet vieren, ziet u
dan verrassende foto’s en bijzondere voorwer
pen die het ontstaan van de wijk illustreren. Al
vast één van de foto’s is bij dit artikel geplaatst.

Angklung Workshop op 14 april in Keizerslanden
Onder begeleiding van Leni Landweer organise
ren wij op 14 april a.s., van 13 tot 15 uur, een
Angklung Workshop waarin we samen muziek
gaan maken. Leni komt uit Indonesië, woont al
jaren in Nederland en geeft diverse workshops
in Traditionele dans, Batik en dus ook Anklung.
De workshop wordt gehouden in de Maranatha
Kerk, Maranathaplein 1.

stemd voor het onderhoud van de Maranatha
Kerk. Kom gezellig met ons muziek maken! Op
geven kan tot 8 april middels het inschrijffor
mulier in de kerk, per mail via stichtingbum@
outlook.com of via een persoonlijk bericht op
onze FB pagina Stichting BuM onder vermelding
van je naam, e-mailadres en/of telefoonnum
mer en het aantal personen.

Het bespelen van de Angklung is niet moeilijk,
je schudt de Angklung van rechts naar links. De
kunst is om een mooie strakke toon te maken
door gelijkmatig te schudden. Wanneer je met
een groep Angklung speelt, moet elke persoon
zijn eigen nummer onthouden zodat je de melo
die van de liedjes kunnen spelen.
Na de workshop nodigen we je uit voor een
drankje en een hapje. Alle opbrengsten zijn be

Kosten: 10 euro p.p. Graag aan de deur gepast
betalen. Let op: er zit een maximum deelname
aan deze workshop van rond de 50 personen
(van 12 jaar en ouder) dus wees er snel bij.
Graag tot dan!
Stichting BuM Noëlle Thenu en Deborah Lewe
rissa. Dit evenement wordt mede mogelijk ge
maakt door WijDeventer.

Wilt u helpen met de organisatie van het Buurt
museum of wilt u een keer exposeren? Bel of
mail: wijkcentrumdeschalm@home.nl, Marian
ne de Bakker 06-24645934, info@artomondo.nl
of Marja Vijn 06-10896114, marjavijn@fitart.nl.

De Angklung workshop wordt gehouden in de Maranatha Kerk (foto: WijDeventer)

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

Onderzoek windenergie
De gemeente heeft de mogelijkheden voor windenergie laten onderzoeken. Uit het
onderzoek blijkt waar windmolens door bestaande wet- en regelgeving moeten worden
uitgesloten. Er blijven 7 plekken over waar windmolens mogelijk zouden kunnen zijn.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er 7 loca
ties binnen de gemeente zijn waar grote wind
molens, met een ashoogte van 120 of 150 meter,
mogelijk zouden kunnen zijn. Daarvoor is nader

onderzoek nodig en medewerking van eigena
ren. Het rapport beschrijft verder welke andere
vormen van duurzame energie kansrijk zijn.

Wet- en regelgeving

4.

Op het grootste deel van het grondgebied zijn
windmolens uitgesloten door bijvoorbeeld de
afstand tot woningen en infrastructuur of door
regelgeving over bijvoorbeeld natuur en ecolo
gie, militaire en burgerluchtvaart. De 7 over
gebleven locaties moeten nader onderzocht
worden vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld
cultuurhistorie, landschap en archeologie om
haalbaarheid te bepalen.

5.
6.
7.

Locaties

Nadere info

De locaties in de gemeente waar op basis van
bestaande wet- en regelgeving windmolens mo
gelijk zouden kunnen zijn:

Op www.deventer.nl/onderzoekwindenergie is
het onderzoeksrapport en een samenvatting
ervan te vinden. Ook is hier kaartmateriaal be
schikbaar van de 7 locaties. Aan de hand van
vraag-antwoordcombinaties worden veel ge
stelde vragen beantwoord.

1.
2.
3.
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Nabij abdij Sion
Nabij Raalterweg, ten oosten van Tjoene
Nabij A1, afslag Deventer Oost

Nabij A1, bij Bathmense Veen
Nabij Zuidloo, Blankenadijk
Nabij Lettele, Koerkampsweg
Nabij Wesselinksdijk

Vervolg
Het rapport is aangeboden aan de gemeente
raad. Die kan de informatie gebruiken bij het
bepalen of er meer windmolens in Deventer
moeten komen, en zo ja waar.

Opening met Donny Roelvink en Tonny Leerink
en eurodag op de Deventer Paaskermis

Veilig op weg met de caravan, aanhanger of
trailer

Op vrijdag 30 maart gaat de Deventer Paaskermis weer van start. Vanaf 14 uur is het
goedkoop kermis vieren tijdens de eurodag. Veel attracties draaien voor 1 euro en de
spelletjes en eetzaken doen een leuke aanbieding.

De gemeente Deventer biedt op zaterdag 21 april, in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland (afdeling Deventer) en BOVAG-gecertificeerd Caravancentrum
Berkenbosch, een veiligheidskeuring aan voor caravans, aanhangwagens en trailers.

Om 19.00 uur wordt de kermis officieel geopend
door niemand minder dan Donny Roelvink. Don
ny. Op zijn YouTube kanaal geeft hij tips over
voeding en sporten. Met ruim 86.000 volgers
op Instagram mag Donny zichzelf een echte in
ternet idool noemen. Hij wordt bij de opening
ondersteund door de bekende Deventernaar de
heer Tonny Leerink.

Datum:
zaterdag 21 april 2018
Locatie:	Evenemententerrein aan de
Roland Holstlaan in Deventer
Kosten:
€10,- per voertuig
Aanmelden:	Verplicht aanmelden via
vvn.deventer@ziggo.nl of bel 06
192 523 38 (Dhr. Elzink)

Controlepunten
Caravans, (paarden)trailers en aanhangwagens
worden gecontroleerd op de volgende punten:
papieren, verlichting, remmen, banden, elektra,
gaslekkage en technische inrichting. Kijk voor
meer informatie op www.vvndeventer.nl.

Openingstijden

Sociaal Team Zandweerd verhuist

De kermis is iedere dag (behalve de dinsdag)
geopend van 14.00 uur tot 23.00 uur. Op vrij
dag, zaterdag en 1e Paasdag is de kermis van
14. 00 uur tot 24.00 uur geopend.

Het Sociaal Team Zandweerd verhuist per 1 april naar Buurtcentrum ‘Bij de Halte’,
Zwolseweg 190a.

Het Platvoet Evenemententerrein heeft een
grote parkeerplaats voor auto’s. De kermis is
met de ﬁets en openbaar vervoer goed bereik
baar.
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De gemeente Deventer wenst iedereen een fan
tastische en gezellige Paaskermis toe!

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 spreek
uur gerust 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.

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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