Deventer Nu
Meer ruimte voor fiets parkeren op de Brink,
autoparkeerplaatsen vervallen
Vorige week is de gemeente begonnen met het aanleggen van meer rekken om fietsen te
parkeren voor de Bibliotheek aan de Brink. Hiervoor vervallen parkeerplaatsen, waaron
der de drie invalidenparkeerplaatsen.
Het is mogelijk met een parkeerschijf en gehan
dicaptenparkeerkaart voor drie uur te parkeren
voor de huidige bibliotheek (zijde de Waag).
De laad- en losplaats aan de Zandpoort 54T/55
wordt verplaatst naar Zandpoort 49. Hierdoor
ontstaat er een ruimte voor Zandpoort 54T (Elec
trahuis) waar een invalide met parkeerschijf en
gehandicaptenparkeerkaart drie uur kan parke
ren.
Na overleg met de Stichting Fooruit (Voor het
behartigen van de belangen van mensen met een
beperking) wordt het volgende alternatief gebo
den voor wat betreft de invalidenparkeerplaatsen:
Bij de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt komt
een extra invalidenparkeerplaats.

Nieuwe woonwagenstandplaatsen in Deventer
De gemeente lost het tekort aan woonwagenstandplaatsen op en creëert de komende
jaren nieuwe woonwagenplekken. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad
in een aangepast plan. Een eerder plan is op verzoek van de gemeenteraad aange
scherpt.
Het college onderzocht de behoefte aan woon
wagens en standplaatsen onder de Deventer
woonwagenbewoners. De conclusie is dat er te
weinig standplaatsen zijn in Deventer.

Er waren op 1 januari 2018 91 bewoonde woon
wagenstandplaatsen. Dat zijn er volgens het on
derzoek 16 te weinig. De komende jaren komen
er daarom plekken bij.

Gehandicaptenparkeerkaart
Op de website van de gemeente Deventer staat
alle informatie over de Europese gehandicapten
parkeerkaart: www.deventer.nl/loketten/digitaalloket/gehandicaptenparkeerkaart.

Duurzaamheidsfestival Cleantech

Volop ruimte voor horeca op Brink en Grote Kerkhof
Als het aan het college ligt, krijgt de
horeca volop de ruimte op de Brink en
het Grote Kerkhof. Het college wil af
van de maximumaantallen die er nu
gelden en wil het bestemmingsplan
aanpassen. Dit betekent dat horeca
ondernemers volop de ruimte krijgen
op de Brink, de kop van de Brink en
het Grote Kerkhof.

Netjes regelen
Wethouder Liesbeth Grijsen: “Bij de vaststelling
van het nieuwe horecabeleid was al duidelijk
dat een meerderheid af wilde van de maximum
regel. Nu regelen we dat ook netjes via het be
stemmingsplan.” Wethouder Jan Jaap Kolkman.
“De Brink en het Grote Kerkhof zijn prachtige
pleinen, waar volop levendigheid is dankzij de
cafés en restaurants. Die geven we de ruimte.”

Er is veel vraag naar vrije panden, vooral op de
Brink. Met het vrij geven komt het college tege
moet aan horecaondernemers die zich daar wil
len vestigen. Over de aanpassing is goed over
legd met Stichting Binnenstadsmanagement,
horeca en de commissie Handel, Ambachten en
Diensten. De ontwerpwijzigingsplannen liggen
6 weken ter inzage.

Op 20 en 21 april zijn Epe en Voorst gast
heer van hét duurzaamheidsevenement
voor ondernemers en inwoners in de
regio Deventer, Apeldoorn, Zutphen.
Op vrijdag is er in Epe vanaf 15.00 uur een
duurzaamheidsevenement met een streek- en
energiemarkt. Bezoekers kunnen elektrische
fietsen en auto’s uitproberen en luisteren naar
de verhalen van poolreiziger, filmmaker en kli
maatjournalist Bernice Notenboom.

Hesla
Op zaterdag is op Airport Teuge van 12 tot 22
uur een festival met informatieve stands en ac
tiviteiten voor jong en oud over duurzaamheid,
presentaties, muziek, hapjes bij foodtrucks en
gezelligheid. Hier is ook de Hesla, de Tesla op
waterstof, te bewonderen en kan met de Tech
noDiscovery beleefd worden hoe leuk techniek
is. Tijdens de finale van de Talent Award treedt
zangeres Maan op.

COLOFON
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)

INFORMATIE PUBLIEKSCONTACTEN
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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Publicatie Wet Milieubeheer		
Postcode Adres
7415 BP Marienburghstraat 4, Deventer

Status
melding ontvangen

Nummer
21422

Verzenddatum
3/17/18

Publicatie Bestemmingsplannen		
Ontwerp wijzigingsplannen Wijziging horecaquota ‘Kop van de Brink’ en
‘Brink en Grote Kerkhof’
Postcode
7411BR
7411BX-BZ
7411HC
7411HG
7411BR t/m BX
7411KT-KV

Adres
Brink
Brink
Keizerstraat
Keizerstraat
Brink
Grote Kerkhof

Status
ontwerp
ontwerp
ontwerp
ontwerp
ontwerp
ontwerp

Nummer
21425
21425
21425
21425
21424
21424

Verzenddatum
12 apr. 18
12 apr. 18
12 apr. 18
12 apr. 18
12 apr. 18
12 apr. 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.

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. 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.

De Platvoet een beetje schoner!

Donderdagdiner in Titus Brandsmahuis

Prachtig weer hadden de bewoners van de Plat
voet, die zich hebben ingezet om hun eigen
wijk zwerfvuil vrij te maken! Op initiatief van
bewoonster Annelies Lescure en in samenwer
king met Cambio zijn 15 enthousiaste bewoners
bewapend met grijpers en afvalbakken de wijk

Al jaren komt Wieger Wijchgel in het Titus Brands
mahuis (bij station Colmschate) voor de ouderen
ochtenden en voor “Bij Titus op de koffie”. Je ont
moet daar gezellige mensen en hebt er serieuze
maar ook huishoudelijke gesprekken. Zo kwam
ook het donderdagdiner ter sprake. “Is dat niets
voor jou?” werd hem gevraagd. Hij besloot zich
maar eens aan te melden. Het was even vreemd,
want er zaten veel mensen die hij niet kende. Be
langrijker was echter hoe het eten was: verras
send. Nog belangrijker: hoe was de sfeer? Gezellig
en huiselijk, de tafels keurig gedekt, een bloeme
tje en een lichtje op tafel. Een moment van stilte
voor het eten en daarna het gekwebbel. Want ze
zitten allemaal in hetzelfde schuitje: “Ik kom voor
namelijk voor de gezelligheid, want alleen eten is
niet gezellig”.

in gegaan en hebben flink wat zwerfvuil opge
ruimd. Aansluitend was er tijd voor een kopje
koffie en kon er tevreden teruggekeken worden
op een mooi resultaat en op positieve voorne
mens om deze actie als bewoners onderling te
rug te laten komen en te regelen!

De bewoners verzamelen bij de bus van Cambio (foto: WijDeventer)

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.
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Het donderdagdiner is een vrijwilligersactiviteit.
Een aantal amateurkoks bereidt een hoofdge
recht, een nagerecht en er is koffie of thee na.
Er kunnen maximaal 16 personen mee eten, op

gave van tevoren is noodzakelijk en ‘wie ‘t eerst
komt...’. Ook de menumogelijkheden zijn beperkt,
maar het is verrassend wat de hobbykoks daar
mee op tafel weten te zetten. Het belangrijkste
echter is het onderlinge contact en de gezelligheid
van een gezamenlijke maaltijd!
Als het u leuk lijkt om bij het donderdagdiner gast
heer of gastvrouw te zijn en mee te koken stuur
dan een mailtje naar donderdagdiner@gmail.com
of bel naar 0570-656445. Ze willen er graag een
aantal koks bij hebben.

Gezellig samen eten in het Titus Brandsmahuis
(foto Wieger Wijchgel)

