Deventer Nu
Meer maatregelen tegen overlast langs de IJssel
De gemeente zet in de zomers van 2018 en 2019 meer in op schone IJsseloevers.
Circulus-Berkel krijgt 80.000 euro om daar het zwerfafval weg te halen. Ook trekt de
gemeente 10 duizend euro uit voor extra inzet van toezichthouders, vooral ‘s avonds
en in de weekenden.

Dat heeft het college besloten. Zij ziet de IJsseloevers als een prachtige plek waar, tussen de
bruggen, ruimte is voor recreatie met respect
voor de natuur.

fietsparkeervakken gemaakt met duct tape.
Deze zomer moet duidelijk worden welke aanpak het beste werkt.

Gedrag
Pop-up inzamelpunt
Een van de extra maatregelen is een Pop-up
inzamelpunt waar bezoekers diverse soorten
afval kwijt kunnen. Tijdens warme weekenden
en vakantieperiodes worden op twee locaties
inzamelpunten ingezet. Inmiddels is de eerste
geplaatst. De eerste ervaringen zijn positief.

Fietsen
Om de overlast van geparkeerde fietsen bij het
IJsselhotel tegen te gaan wordt tijdens enkele
warme dagen een proef gedaan met tijdelijke

Naast de extra inzet van afvalverwijdering en
toezicht, onderzoekt de gemeente deze zomer
op enkele locaties het gedrag van bezoekers en
met welke maatregelen ongewenst gedrag kan
worden bijgestuurd.

Inzet vrijwilligers
De afgelopen jaren hebben veel vrijwilligers zich
ingezet om de IJsseloevers bij Deventer afvalvrij
te houden. De Gemeente waardeert deze inzet
enorm, en hoopt dat zij zich ook de komende tijd
in willen blijven zetten voor het gebied.

Nieuwe invulling bibliotheek aan de Brink
Andries Heidema voorgedragen als CvdK Overijssel
Burgemeester Andries Heidema is door Provinciale Staten voorgedragen als nieuwe
Commissaris van de Koning van Overijssel.
Andries Heidema: “Ik ben hier heel blij mee!
Gelijktijdig betekent het dat ik na 11 jaar bur-

gemeesterschap afscheid moet nemen van mijn
gemeente Deventer waarmee ik me zo verbonden voel!”
De Commissaris van de Koning wordt, net als
een burgemeester, bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Het advies wordt voorgelegd aan minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. Doorgaans volgt
de minister voordracht door Provinciale Staten.
Wanneer Andries Heidema afscheid neemt bij
de gemeente Deventer is nog niet bekend.

Museum en woningen in het Hegius
Het pand van het voormalige Alexander Hegius Gymnasium aan de Nieuwe Markt
wordt verkocht aan 1618 Vastgoed. Samen met EICAS (European Institute for Contemporary Art and Sciences) wil deze ontwikkelaar een museum voor moderne kunst
realiseren in het pand. Daarnaast is er
ruimte voor appartementen, kantoren,
ateliers en praktijkruimten.
Wethouder Frits Rorink: “Dit plan is een mooie
aanvulling voor de cultuurdriehoek en van
meerwaarde voor Deventer als Boeiende Beleefstad.”

Voor de verkoop van de bibliotheek aan de Brink zijn vier plannen geselecteerd die in
juni worden gepresenteerd. De gemeente verkoopt aan de partij met het plan met de
meeste meerwaarde voor Deventer.
Wethouder Frits Rorink: “Deze zomer verhuist
de bibliotheek naar de Stromarkt. De panden
aan de Brink verkopen we. We kijken hierbij niet
zozeer naar de prijs maar meer naar de meerwaarde voor Deventer. Ook de inwoners vragen
we daarom hun mening over de plannen.”

Vier plannen
Er zijn vier plannen geselecteerd:
• Woningen voor ouderen met een zorgbehoefte.
• Een museum in combinatie met een museumwinkel en brasserie met daarboven woningen.
• Een combinatie van maatschappelijke en commerciële functies met daarboven woningen.
• Een casino met daarboven appartementen

Hoe verder?
De inschrijvers gaan in juni een presentatie geven. Dan krijgen inwoners twee weken de tijd
om hun mening te geven. Daarna doet de gunningscommissie een voorstel aan het college.

Voordragen Koninklijke
onderscheiding
Kent u iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? U kunt die persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. U kunt tot 1 juli iemand voorstellen
voor de Lintjesregen in 2019. Kijk voor meer informatie op https://www.deventer.nl/loketten/
digitaal-loket/onderscheidingen-voordragen

COLOFON

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode
7421ZA
7437SN
7421ZR

Adres
Maagdenburgstraat 9 Deventer
Leemkuilsweg 3 Bathmen
Solingenstraat 43 Deventer

Status
melding akkoord
melding akkoord
melding akkoord

Nummer Ontvangstdatum
21657
4/11/2018
21658
2/2/2018
21659
4/9/2018

U kunt de bekendmakingen inzien via www.deventer.nl/bekendmakingen. Daar vindt u alle bekendmakingen 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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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.

WijDeventer, voor en door bewoners!

Oproep zwerfvuilactie Snippeling

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.

Bewoners organiseren op zaterdag 26 mei van
10.00 tot 12.00 een zwerfvuil opruimactie op de
Snippeling. Zwerfvuil is een probleem waar we
iedere dag weer mee geconfronteerd worden.
Zwerfafval is iets dat wij ook op ons mooie Snippeling kunnen aanpakken! Vooral in het groen
tussen onze wijk en het Runshoppingcenter. Samen de handen uit de mouwen steken is een
goed begin.
De Deventer Schoon Familie zorgt voor afval-

Fietstocht wijkteam binnenstad/ de Hoven

zakken, bezems, grijpstokken etc. Let op: het
gaat uitsluitend om zwerfvuil en niet om grofvuil.
Wie wil helpen kan zich om 10.00 uur melden op
het veld met de picknickbanken naast de Kwantum op het Runshoppingcenter. Koffie, thee en
koekjes staan klaar! Voor de kinderen hebben
wij iets leuks!
Graag tot ziens op zaterdag 26 mei.

Met 5 man sterk was de klus snel geklaard (foto: WijDeventer)
Wijkteamleden in gesprek met de initiatiefnemers Gorsselsestraat (foto: WijDeventer)

De leden van het wijkteam binnenstad/de Hoven fietsten dinsdagavond 15 mei door de wijk
langs verschillende bewonersinitiatieven. In
drie straten vertelden bewoners over hun plannen. In de Gorsselsestaat hebben bewoners de
wens om de speelplek die is komen te vervallen
in te planten met verschillende soorten (bloeiende) beplanting en om het monument op te
knappen. Aan het Bellendonkplein willen bewoners onder andere graag een ontmoetingsplek
en het groen een goede snoeibeurt geven om
het daarna deels zelf te kunnen onderhouden.
Bewoners van het Lindenplein willen het plein-

tje weer ‘eigen’ maken, het voorzien van andere
bestrating en wat meer groen en variatie in de
begroeiing aanbrengen. De wijkteamleden zijn
enthousiast over de plannen en vonden het heel
leuk om de locaties met eigen ogen te zien en
met de initiatiefnemers in gesprek te gaan. De
plannen kunnen verder worden uitgewerkt. Bewoners worden hierin ondersteund door de opbouwwerker en de wijkmanager. Heeft u ook een
idee voor een beter samen-leven in uw straat of
buurt, neem dan contact op met Robert Lentelink, opbouwwerker, tel. 06 34650369, e-mail:
r.lentelink@socialeteamsdeventer.nl.

Master of Sports in de Vijfhoek
Op zondag 27 mei is er van 12.00-17.00 uur voor
jongeren van 11 tot 16 jaar in het Brands Buyspark in de Vijfhoek de Master of Sports. Een

Kom 27 mei naar het Krasse Fratsen Festival
Een Festival met senioren in de hoofdrol, die
vooral collega-senioren willen inspireren en uitdagen om samen creatief aan de slag te gaan.
Maar natuurlijk is iedereen welkom! Het programma heeft iedereen wat te bieden. Zondag
27 mei, 11-16 uur, Stadhuis Deventer, toegang
gratis!
Op het festival kun je zien, horen, voelen en
proeven wat samen creëren kan betekenen
voor je leefplezier! Samen kunst maken geeft
de kracht van plezier, houdt je brein lenig, verbreedt je horizon, brengt nieuwe ontmoetingen
en geeft zin aan en in de dag! Gun jezelf ook
een dag genieten en leefplezier.

Kom naar het Krasse Fratsen Inspiratiefestival.

sportactiviteit met onder andere een voetbalkooi, sumoworstelen, een rodeo en een stormbaan.

Deventer 1250 geeft kleur aan de stad
De Brink en Grote Kerkhof krijgen een uitstraling. Op 16 mei begonnen de vrouwen van Voorstad Verbindt, een op Franse kunstenaars geïnspireerde sociaal
kunstproject, met hun ‘Christo’-toer. De Waag, de Wilhelminafontein, lantarenpalen en het beeld van Albert Schweitzer worden ingepakt met een 3 kilometer
lange sjaal.

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.
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Van 18-27 mei staan de vrouwen van 15 tot
21 uur in hun breihuisje op de Brink om het
Nederlands record te verbreken van 3,3 kilometer! Iedereen die wil mee breien is welkom. Op maandag 21 mei 14 uur maakt een
reusachtige gebreide adelaar een ereronde
door ‘de huiskamer van de stad’ en slaat zijn
vleugels uit op de rood/geel ingepakte Brink.

