Deventer Nu
Straatverkoop binnenstad aan banden

Publiekscontacten Bathmen verhuist naar
nieuwe bibliotheek
Op dinsdag 6 februari 2018 opent Publiekscontacten Bathmen in de nieuwe
bibliotheek aan de Schoolstraat.
Publiekscontacten Bathmen verhuist van 29 ja
nuari tot en met 2 februari. Tijdens de verhuizing
is de balie gesloten. U bent van harte welkom op
de locaties stadhuis Deventer en Schalkhaar.
Vanaf 6 februari kunt u terecht op de locatie in
de nieuwe bibliotheek aan de Schoolstraat in
Bathmen. Tot de verhuizing vindt u Publiekscon
tacten Bathmen in Cultuurhuus Braakhekke.

Online dienstverlening
Kunnen wij u online helpen? Veel zaken
regelt u 24 uur per dag, 7 dagen per week via
www.deventer.nl/digitaal.

Toernooi EK vrouwenvoetbal was groot succes
Verbod geldt in het blauw gemarkeerde gebied

Het college van burgemeester en
wethouders weert verkopers, venters,
colporteurs en wervers van donateurs
in het kernwinkelgebied en het Boreelplein. Daar is voortaan een ontheffing
voor nodig. De ergernissen van bezoekers, bewoners en winkeliers geven daar
aanleiding toe.

met ontheffingen voor handel en dienstverle
ning op straat.

Het gebied
Het verbod geldt vanaf nu voor de winkelstra
ten, de aanloopstraten en stadspleinen in de
binnenstad, waaronder het Boreelplein.

Beperkte ontheffingen
Mede op verzoek van het binnenstadmanage
ment heeft het college besloten in het kernwin
kelgebied en het Boreelplein te gaan werken

Ontheffingen worden zeer beperkt verleend en
alleen voor niet commerciële doeleinden. Het
college gaat daar nog criteria voor vaststellen.

Deventer 1250 jaar flitsend van start
Ruim 10.000 belangstellenden hebben 5 januari
op de Welle-kade genoten van de spetterende
start van het Deventer jubileumjaar. De licht- en
vuurwerkshow, het speciaal voor het jubileum
jaar door Rob Dekay geschreven en gezongen

lied en het naspelen van enkele historische ge
beurtenissen waren onder andere de opmaat
voor een heel jaar lang activiteiten en evene
menten.
Meer info is te vinden op www.deventer1250.nl

Onlangs verscheen de evaluatie van het EK vrouwenvoetbal afgelopen zomer. Vijf
wedstrijden vonden in het Adelaarsnest plaats. Wethouder Liesbeth Grijsen: “Er
was een fantastische sfeer in het stadion en in de stad. Deventer heeft zich weer
van zijn beste kant laten zien.”

Goede samenwerking
De bezettingsgraad in het stadion was met
83% heel hoog. Dit was mede een gevolg van
de succesvolle actie van het bedrijfsleven ‘ie
der kind naar het EK’ waardoor 10.000 kinde
ren een wedstrijd bezochten. Dit was een voor
beeld van de talloze activiteiten en acties die
zijn georganiseerd.

Impulsen
Het toernooi heeft het vrouwenvoetbal in
Deventer een impuls gegeven. Het aantal le

den is met 10% gestegen naar boven de 600.
Ook economisch was het toernooi een impuls,
vooral voor de horeca. De terrassen en de ho
tels zaten vol in die periode.

Deventer in beeld
Door het toernooi kwam Deventer ook veel
vuldig in beeld in binnen- en buitenland. De
wedstrijd Engeland-Frankrijk trok alleen al in
Engeland 2,4 miljoen kijkers. De verwachting
is dat deze grotere bekendheid zich vertaalt in
extra bezoekers.

Publicatie Bestemmingsplannen

© FotoHissink.nl

Vastgesteld bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Leisurestrook Holterweg

Volg ons
www.facebook.com
/GemeenteDeventer
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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.

De wijkteams, het dorpenplatform en het team WijDeventer
wensen u een heel voorspoedig en gelukkig 2018!

Carolien Harkema
wijkmanager Rivierenwijk,
Borgele en Platvoet
06 51556423
c.harkema.otten@deventer.nl

Esther Lagendijk
wijkmanager Binnenstad
en de Hoven
06 51578277
e.lagendijk@deventer.nl

Johannes Vermeulen
wijkmanager Deventer Buiten
06 51339906
jw.vermeulen@deventer.nl

Joris Hendriks
wijkmanager Colmschate-Noord
en Vijfhoek
06 51554132
jo.hendriks@deventer.nl

Een idee?
Heeft u een leuk idee voor uw
buurt of straat, neem dan contact
op met de wijkmanager van uw
wijk. Hij/zij helpt u graag verder.

Karin Sluiter
wijkmanager Zandweerd
06 23760361
km.sluiter@deventer.nl

Merel Arink
wijkmanager Voorstad
06 51584631
m.arink@deventer.nl

Nelleke Hage
wijkmanager Keizerslanden
06 30466231
p.hage@deventer.nl

Robert Saris
wijkmanager Colmschate-Zuid
06 53773644
ra.saris@deventer.nl

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.

Uniek project om te leren bridgen
De bridgeclub Daventria uit Deventer en twee
bridgedocenten organiseren in samenwerking
met de gemeente Deventer bridgecursussen
voor mensen van 60 jaar of ouder, onder de
naam: het sportieve brein
Bridgen leren is niet alleen goed voor uw brein,
het is ook ontzettend gezellig.
De basisregels zijn eenvoudig te leren, maar het
spel heeft een geweldige diepgang.
Dankzij de geldelijke steun van de gemeente

Deventer kunt u dit boeiende spel leren voor
slechts 30 euro. Daarvoor krijgt u in eerste in
stantie 12 lessen, een
boekje om te leren en een cd-rom om thuis op
de computer te kunnen oefenen.
Er start een middagcursus op maandag 5 febru
ari 2018 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
En een avondcursus op woensdag 7 februari
2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
De locatie is het Hof van Colmschate, Holterweg
104 in Deventer.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met
Annemiek Reuzel van bridgeclub Daventria.
Per e-mail: amveenhuis@home.nl of per tele
foon: 0570-652944 0649375324.
Vindt u het gezellig om ook andere activiteiten

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.
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samen te doen? Als deelnemer van de
bridgecursus wordt u ook uitgenodigd om mee
te doen aan andere (sportieve) activiteiten.
Laat deze unieke kans niet voorbijgaan. Geef u
snel op, want vol is vol.

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:
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten
onderwerpen op
agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.
LarsoverWuijster
-deVVD
Je werkt hard, krijgt gelijke kansen en
hebt de vrijheid om jouw ambities waar
te maken. De normale zaken zijn goed
geregeld en jouw veiligheid is gegaran
deerd. Dat is mijn droom voor iedereen
in de mooiste stad van Nederland.

Hoe vergadert de raad?

Volgende vergadering:
24 januari 2018

vanuit het gemeentehuis. Voor een ge
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
meente die jou op de eerste plaats zet en
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
naar je luistert.
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

Kijk voor meer informatie,
Die voor je klaar staat als je het moeilijk
Meepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
hebt en je steunt of een zetje in de goede
De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereirichting geeft. Die beseft dat belasting
http://gemeenteraad.deventer.nl
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
Ik sta dan ook voor mensen die wat van
geld jouw geld is en niet meer uitgeeft
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
hun leven willen maken. Voor meer initi
dan er binnenkomt.
mogelijkheid
raadwelkom.
in gesprek
te gaan.
U bent met
van de
harte
Heeft
u een vraag over de
atieven door mijn stadgenoten en minder
raad? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon
De Raadstafel
waar raadsleden
zich een beeld vormen
0570 69 is
32de
32plek
of e-mail
naar: griffie@deventer.nl
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen en over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
werken is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouWaar zijn de vergaderingen?
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in De Lindeboom
besluiten genomen door de raad.
in Schalkhaar.
Wanneer?

Bereikbaarheid

De volgende vergadering
is op:
Een klacht

heden
evenementen:
www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
neemt
deofraad
besluiten. Op
de agenda staan onderwerpen die
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en

onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstafel (debat).

COLOFON
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organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petiAls u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de gemeente, dan kunt u een klacht
ties aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
indienen. Dit kan schriftelijk of op www.deventer.nl met uw DigiD. Voor hulp bij het indienen
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadsvan een klacht kunt u terecht op de spreekuren van de Sociaal Raadslieden. Kijk voor meer
leden aan het college worden in het Forum gesteld.
informatie op www.sociaalraadslieden.nl

in De Lindeboom
in Schalkhaar

Meer weten?
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht

Kijk voor de agenda
op: PUBLIEKSCONTACTEN
INFORMATIE
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
http://gemeenteraad.deventer.nl
Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
uur,over
do. 8-20
uur Neem contact op met de raadsgriffie, televragen
de raad?

Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,
e-mail:gemeente@deventer.nl,
Kalender www.deventer.nl.
gemeenteraad
Redactie: team Communicatie,
e-mail:communicatie@deventer.nl
Via deze link
komt u bij het Raads
Klachten over bezorging
kunt u Systeem
melden via
tel. Hier
088-0561595
(24/7, lokaal tarief)
Informatie
(RIS).
vindt
u ook de activiteitenkalender van de
raad.

overHetdeForum
gemeente?
heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en

27 augustus 2014

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergaVoor debatteren
de actuele verkeerssituatie
of informatie
over hinder en
of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
dering
de raadsleden over
allerlei onderwerpen

Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
foon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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