Deventer Nu
2,3 miljoen toeristenbezoeken in 2017
Deventer was in 2017 in trek bij binnenlandse toeristen: er waren 2,3 miljoen toeristenbezoeken. Deze toeristen komen vooral naar Deventer om te winkelen en voor de
horeca. Echte publiekstrekkers zijn daarnaast de Deventer stadswandelingen en de
evenementen.
In 2017 is Deventer bezocht door 918.000 inwoners uit andere gemeenten in Nederland. Samen
waren deze bezoekers goed voor 2.3 miljoen
bezoeken. Veruit de meeste bezoekers komen
met de auto (68 %), ongeveer een kwart komt
met de trein.
Gemiddeld besteden toeristen aan Deventer
€ 39,40. Winkelen is de belangrijkste reden
(29%) voor een toeristisch bezoek, gevolgd
door een stadswandeling (16%) en een bezoek
aan de horeca (13%). De meeste (41%) toeristische bezoeken duren 2 tot 4 uur, 31% heeft een
duur van 4 tot 6 uur.

Goede ontwikkeling
“Dit zijn prima cijfers”, vindt wethouder Jan
Jaap Kolkman. “Ondernemers merken ook dat
het aantal bezoekers aantrekt en dat mensen
de Deventer binnenstad weer weten te vinden.
Dat is een goede ontwikkeling. We blijven ambitieus, want het zou mooi zijn als mensen bijvoorbeeld een dagje langer blijven. We streven
daarom naar uitbreiding van ons hotelaanbod.”

Evenementen
In de periode juli tot september komen de
meeste dagjesmensen naar Deventer. In deze
periode vinden twee grote evenementen plaats,

Formatie Deventer gaat verder met vier partijen
De onderhandelingen voor de coalitie wordt niet uitgebreid met een vijfde partij. Op
basis van de voortgang in de onderhandelingen hebben de vier partijen besloten door
te gaan met Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66. Zij gaan de komende week op zoek
naar een constructie om een college te kunnen vormen met vijf wethouders.
houden bij het besturen van Deventer. Tot slot
speelt mee dat vier partijen een stabieler bestuur oplevert dan een bredere coalitie.

Het advies van de informateur was om in een latere fase een vijfde partij toe te voegen. Nu hebben de vier partijen besloten dat het bij deze
vier blijft. Daarbij heeft een aantal argumenten
de doorslag gegeven. De belangrijkste is dat de
toevoeging van een vijfde partij de verhouding
tussen coalitie en oppositie erg scheef zou trekken. De verwachting is dat zo’n grote coalitie de
duale relatie tussen college en raad belemmert.
Iedere coalitie heeft een sterke oppositie nodig.
Daarnaast verwachten de onderhandelaars dat
het met vier partijen beter lukt scherp focus te

Tegenover deze argumenten staat de afweging
dat verschillende partijen, die nu afvallen voor
deze coalitie, de afgelopen periode op verschillende manieren een kwalitatief hoge bijdrage
aan politiek en bestuur van Deventer hebben
geleverd. Dat maakte het doorhakken van de
knoop lastig, maar de onderhandelaars menen
dat vier partijen uiteindelijk de best mogelijke
coalitie voor Deventer oplevert.
De onderhandelaars gaan de komende week in
samenwerking met de fracties een coalitieakkoord uitwerken.
Tegelijkertijd werken de onderhandelaars aan
een stabiele constructie waarin met vijf wethouders het college kan worden gevormd. De partijen vinden dat nog steeds gewenst vanwege de
opgaven waar Deventer in de komende periode
voor staat.

namelijk Deventer op Stelten en de boekenmarkt. Vergeleken met andere steden eindigt
Deventer met drie activiteiten in de Top 5:

Tunnelbak Oostriklaan in Hemelvaartsweekend
op zijn plek
Van vrijdag 11 mei 01.00 uur tot maandag 14 mei 05.00 uur zijn de spoorwegovergang in de Oostriklaan en de Oostriklaan zelf afgesloten voor autoverkeer. Van Spijker Infrabouw verplaatst dat weekend de tunnelbak naar zijn definitieve plek onder
het spoor.
Vanaf vrijdag 11 mei, aan het begin van de
avond, verplaatsen cilinders met een snelheid
van ongeveer 1,5 meter per uur de betonnen kolos van 4,8 miljoen kilo over een afstand van 30
meter. De verwachte aankomsttijd op de eindbestemming is zaterdag 12 mei halverwege de
middag.

Afsluiting
Tijdens de werkzaamheden is de Oostriklaan
vanaf de rotonde bij de Leonard Springerlaan
tot aan het Koggeschip afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van het fietspad aan de oostzijde van de
Oostriklaan.
Autoverkeer naar het winkelcentrum Flora vanuit de richting Vijfhoek wordt met borden omgeleid via de Leonard Springerlaan, N348 en de
N344.

Op de kruising Hanzeweg – Amstellaan – Snipperlingsdijk worden vanaf 15 mei camera’s geplaatst. Hiermee kunnen automobilisten die te
hard rijden of door rood rijden, worden bekeurd. Aanleiding is het aantal aanrijdingen op
de kruising. Metingen gaven vervolgens aan
dat op de kruising regelmatig door rood en te
hard wordt gereden. Politie IJsselland en de
gemeente verwachten dat met deze maatregel
de verkeersveiligheid op de kruising verbetert.
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end werkzaamheden uit aan de hoofdrijbaan
en de fietspaden nabij de spoorwegovergang
Holterweg. Deze werkzaamheden vinden plaats
tussen vrijdag 11 mei 06.30 uur en zondag 13
mei 22.00 uur. Meer informatie staat op wegwerkmeldingen.nl.

Treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen in
plaats van treinen op het traject tussen Deventer en Wierden. Actuele reisinformatie staat op
www.ns.nl.

Meer informatie
Spoorwegovergang Holterweg

Roodlicht- en snelheidscamera’s op het kruispunt
Hanzeweg – Amstellaan - Snipperlingsdijk

Deventer scoort hoog als het gaat om stadswandelingen, evenementen en het bezoeken van
een sportwedstrijd.

Omdat het spoor dit weekend is afgesloten,
voert de provincie Overijssel in hetzelfde week-

Meer informatie over de werkzaamheden aan
de Oostriklaan vindt u op deventer.nl/nogknapper.

De camera’s worden geplaatst op de Hanzeweg
en Amstellaan en zijn in beheer bij het Openbaar Ministerie.
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Stadhuis open van 8 tot 18 uur en
donderdagavond tot 20 uur
Meer informatie op www.deventer.nl/contact

WijDeventer, voor en door bewoners!

Jongerenwerkers Colmschate / Vijfhoek

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.

Jongerenwerkers Fabian Schrijver en Michiel
Brus, beide van Raster, zetten zich in voor de
jeugd uit Colmschate en de Vijfhoek. Jongeren
hebben veel talenten, sommige al ontdekt en
sommige nog niet. De jongerenwerkers werken
op veel manieren samen aan die talentontwikkeling. Zodat jongeren hun talenten verder ontwikkelen én andere jongeren hun talent kunnen
ontdekken. Jongeren kunnen ook zelf ideeën
aandragen. Zo zijn er dit jaar al workshops georganiseerd in koken, website bouwen en beats
maken.
Michiel legt contact met jongeren door te zijn
waar zij zijn, ook ’s avonds op straat. Vanuit die
contacten weet hij wat er speelt onder de jeugd.
Fabian en Michiel werken ook met het Jongeren
Wijkteam. Deze groep jongeren is de verbinding
tussen het reguliere Wijkteam en jongeren. Ook
organiseren zij activiteiten voor jongeren. Van-

Wolvoorbereiders gezocht!

Jongerenwerkers Michiel Brus (l) en
Fabian Schrijver (foto: WijDeventer)

uit deze brede werkwijze ondersteunen de jongerenwerkers jongeren. Op de hoogte zijn van
het jongerenwerk in deze wijken? Volg Michiel
op Instagram via ‘michiel_raster’ en Fabian op
‘Raster_Dtown of op beide op Facebook onder
hun eigen naam.

Buurtschapsborden Pierkesmars
De vachten moeten worden gesorteerd en gewassen (foto: WijDeventer)

In mei is er weer verse wol van de Deventer
Schaapskudde. Alle wol van vorig jaar is gesponnen en tot producten vervaardigd. Op 10
mei staan we op de Lentefair in Diepenveen en
verder zijn alle producten ook te zien/koop bij
ArtoMondo in de Nieuwstraat.
Met het Deventer Schaapskudde wol Project
kunnen we de wol van de Deventer schapen
weer lokaal en duurzaam verwerken tot producten. Producten die met zorg en aandacht
zijn gemaakt door mensen uit de omgeving van
Deventer. Met goede werkomstandigheden en

zorg voor de aarde en de dieren.

Pierkesmars is een van de buurtschappen van
Loo. Het is een wens van de bewoners om hun
buurtschap aan te geven met borden. Zij hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij WijDe-

venter en deze is toegekend. De buurtborden
zijn gemaakt en op zaterdag 21 april geplaatst.
Er zijn al veel leuke reacties binnengekomen via
de buurtapp.

In juni gaan we met elkaar 20 vachten, sorteren en wassen. Deze activiteiten vinden plaats
in Zandweerd. Dat is een leuk proces om met
elkaar te doen. Je leert veel van de wol en met
elkaar, meestal buiten met lekker weer, hebben
we veel plezier. Het zijn losse dagdelen, soms
dagen waar je per keer aan mee kan doen.
Vind je het leuk om te helpen? Neem contact op
met: Shanti Bouwman (shantiseton@gmail.com
/ 06 29223421) of Maaike Hoijtink (maaikehoijtink@me.com / 06 81462405).

Nieuwe poort voor speeltuin de Hoven

Met 5 man sterk was de klus snel geklaard (foto: WijDeventer)

Kinderen blij met eigen natuurspeelplek
Kinderen uit de Wilgweg in Colmschate-Zuid zijn
samen met de ouders en met ondersteuning van
Het Groenbedrijf aan de slag gegaan om een eigen natuurspeelplekje te realiseren. Een zelfgemaakt wilgenhutje, een picknickset van kleine

boomstammen en twee grotere boomstammen
om op te klimmen en te balanceren, maakt het
voor deze kinderen nog leuker om in deze straat
te wonen.

Leerlingen en leermeester bij de nieuwe poort (foto: WijDeventer)

Op 24 april is een nieuwe toegangspoort geplaatst bij de speeltuin van WSV de Hoven aan
de Leliestraat. De poort is gemaakt en geplaatst
door leerlingen samen met een leermeester van
de opleiding Bouwmensen Deventer. Samen met

vrijwilligers van WSV de Hoven zijn de plannen
voorbereid en is de bouwtekening gemaakt. De
poort is gemaakt van een stevig douglas hout
en kan weer jaren mee.
Even poseren voor het zelfgemaakte wilgenhutje (foto: WijDeventer)

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.
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Deventer studentenhuis wint Student Energy Race
Studenten uit zeven grote steden streden gedurende vijf maanden voor het laagste energieverbruik. Donderdag 19 april werd de winnaar bekend gemaakt. De Zwolseplaats 18 in
Deventer bespaarde deze winter maar liefst
57,4% energie en is daarmee de glorieuze winnaar.
De Diepenveenseweg 10 in Deventer eindigde
op de tweede plaats met een energiebesparing
van 48,7%. Vorig jaar ging de hoofdprijs van
de Student Energy Race ook al naar een De-

venter studentenhuis. De winnaar mag zelf zijn
prijs kiezen uit twee cadeaus: een grote koelkast of een led-tv van 50 inch. Beide uiteraard
heel energiezuinig.

kunnen bewoners op een website en via een
app hun eigen energiegedrag en dat van de
deelnemende huizen zien.

DUWO
De Student Energy Race
Tijdens de Student Energy Race strijden studentenhuizen uit Amsterdam, Leiden, Delft,
Deventer, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht
onderling om het laagste energieverbruik. De
deelnemende huizen worden hiervoor voorzien van ‘slimme’ energiemeters. Daarmee

De race is in het leven geroepen door studentenhuisvester DUWO. Dit jaar deden voor het
eerst ook andere studentenhuisvesters mee:
De Key in Amsterdam, de SSH in Utrecht,
Stadswonen in Rotterdam en SSH& in Nijmegen. De race wordt begeleid en ondersteund
door SME Advies en Energy Alert.

Rick (bewoner Zwolseplaats 18) en Harry Hettema
(beheerder van DUWO in Deventer)

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

Een klacht over de gemeente?

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

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. Voor hulp bij het indienen van een klacht kunt u terecht op de spreekuren van de Sociaal Raadslieden. Kijk voor
meer informatie op www.sociaalraadslieden.nl
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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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