Deventer Nu
Bewonersonderzoek: Deventenaren wonen prettig in hun buurt
Wat vindt de Deventenaar van de voorzieningen in zijn of haar buurt? Hoe veilig
vinden zij de buurt? En in hoeverre doen de inwoners van Deventer aan vrijwilligerswerk? De resultaten van een onderzoek onder 2.200 inwoners van Deventer zijn
bekend.
Door het uitvoeren van het Bewonersonderzoek
krijgt de gemeente inzicht in wat er leeft en
speelt, over wat goed gaat in onze gemeente,
maar ook waar extra aandacht nodig is. De ge
meente bedankt iedereen die meegedaan heeft
aan het onderzoek. Uw beeld van Deventer telt
en is zeer belangrijk voor de gemeente!

Leefbaarheid en veiligheid in de
buurt
Deventenaren geven gemiddeld een 7,4 voor
de veiligheid in hun buurt, een verbetering ten
opzichte van de voorgaande jaren waarin het
gemiddelde cijfer een 6,9 was. Het gemiddelde
rapportcijfer dat bewoners geven aan het wo
nen in hun buurt is een 7,9.

Tevreden over groen
De sociale cohesie in de buurt scoort gemiddeld
goed, vooral in de buitengebieden. Daar zijn be
woners ook zeer tevreden over de groenvoor
ziening. De gemeente als geheel scoort hier ook
goed; 74% vindt dat er voldoende groen is in de
buurt. Verder zijn Deventenaren zeer tevreden
met de winkels voor dagelijkse boodschappen
in de buurt (85%).

Minder tevreden over…
Deventenaren zijn minder tevreden over zaken
als verloedering en verkeersoverlast. Zij geven
veelal aan dat hondenpoep een groot probleem
is in de buurt. Daarnaast geven respondenten
vaak aan dat te hard rijden een probleem is.

‘Beter met je buren’ start spreekuur
De website www.betermetjeburen.nl brengt vraag en aanbod in de Deventer wijken
samen. Speciaal voor mensen die digitaal niet zo handig zijn, start het spreekuur
‘Beter met je buren’. Elke vrijdagmiddag kunt u van 14.30 tot 15.30 uur bij Ludgerus
(Karel de Grotelaan 1) met uw vraag of aanbod terecht bij Donna van Beter met je
buren.
Via betermetjeburen.nl kunnen buren een wan
delmaatje vinden, samen een buurtbarbecue
organiseren of elkaar helpen met klusjes. ‘Wie
het lastig vindt een vraag of aanbod digitaal te

plaatsen helpen we graag’, zegt projectleider
Edith Starrevelt. ‘We kijken of we ook spreek
uren op andere plekken in de stad kunnen re
gelen.
Betermetjeburen.nl is er voor iedereen die De
venter een beetje leuker wil maken door samen
mooie dingen te doen. Daarnaast is het moge
lijk om via dit platform een buurtcommunity op
straat- of buurtniveau op te zetten en om hulp
rond een persoon te organiseren.
Betermetjeburen.nl wordt mogelijk gemaakt
door: Vrijwilligers Centrale Deventer, Salland
Verzekeringen en gemeente Deventer.

Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
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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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Wat doen de Deventenaren in hun
vrije tijd?
Het aantal vrijwilligers is licht afgenomen in de
periode 2013-2017, terwijl het aantal mantelzor
gers in deze periode wat is gestegen. Vier op

de tien Deventenaren is lid van een sportver
eniging. In Colmschate-Zuid zijn de minste in
woners lid van een dergelijke vereniging (29%)
en in Schalkhaar de meeste (53%).

Warenmarkten tijdens zomerkermis 2018 verplaatst
naar de Beestenmarkt
In verband met de Zomerkermis op de Brink, Grote Kerkhof en Nieuwe Markt, worden
de wekelijkse warenmarkten van vrijdag 1 juni en 8 juni, zaterdag 2 juni en 9 juni
2018 verplaatst naar de Beestenmarkt.
Er worden de volgende maatregelen ingesteld:
•
a) Parkeerverbod voor beide zijden van de
1e Pauwelandstraat.
•
b) Parkeerverbod (vergunninghouders +
betaald parkeren) op de parkeerterrein op
de Beestenmarkt.
•
c) Afsluiting van de 1e Pauwelandstraat en
het parkeerterrein Beestenmarkt.

Parkeerverbod op betaald
parkeergedeelte van de
Beestenmarkt
Het parkeerverbod op het betaalde parkeerge
deelte van de Beestenmarkt geldt van donder

dag 31 mei 19 uur tot zaterdag 2 juni 20 uur en
op donderdag 7 juni 19 uur tot zaterdag 9 juni
20 uur.

Parkeerverbod op parkeerstrook
voor vergunninghouders van de
Beestenmarkt
Het parkeerverbod op de parkeerstrook voor
vergunninghouders van donderdag 31 mei 19
uur tot vrijdag 1 juni 16 uur en op donderdag 7
juni vanaf 19 uur tot vrijdag 8 juni 16 uur.
Voertuigen die tijdens het parkeerverbod op
deze locaties geparkeerd staan worden op kos
ten van de overtreder verwijderd.

Onderzoek beleving veiligheid
De overheid werkt dagelijks aan een gezond en veilig Nederland, zodat iedereen
zich gezond en veilig voelt. Hoe je veiligheid beleeft, is per persoon anders.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt met het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een vragenlijst om in kaart te
brengen hoe veilig mensen zich voelen in hun woonomgeving. Deventer doet mee
aan een pilot.
De peiling geeft inzicht in hoe mensen veiligheid
beleven. In mei is een pilot in twee gemeenten,
waaronder Deventer. Een aantal Deventenaren
krijgt binnenkort een brief waarin het RIVM hen
uitnodigt een vragenlijst in te vullen. Het RIVM
toetst of de vragenlijst geschikt is om de veilig
heidsbeleving van inwoners te peilen.
De resultaten worden eind 2018 op www.rivm.
nl/veiligheidsbeleving gepubliceerd. Het minis

terie van IenW neemt vervolgens een besluit
over het vervolg.

Praktische informatie
Deelnemen aan het onderzoek kan alleen als u
een uitnodigingsbrief met persoonlijke inlog
gegevens heeft ontvangen. Het is niet mogelijk
een inloggegevens aan te vragen.
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact
opnemen via veiligheidsbeleving@rivm.nl

WijDeventer, voor en door bewoners!

Summer Fair in 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. Bewo
ners (het wijkteam of dorpenplatform) beslissen zelf over de verdeling van het wijkbud
get. Partners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, de sociale teams,
Raster Groep, (thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Op zaterdag 2 juni is er van 10.00 tot 15.00 uur
een Summer Fair in en bij het Verbindingscen
trum de Vijfhoek, Andriessenplein 1. Voor jong
en oud zijn er vele activiteiten. Dit alles wordt

Nieuwe WijDeventer
krant voor Colmschate
Noord en Vijfhoek
In Colmschate Noord en Vijfhoek wordt momen
teel de WijDeventer krant verspreid. In deze
krant kunt u meer lezen over de mooie bewo
nersinitiatieven die de leefbaarheid en de on
derlinge hulp in de wijk vergroten.
Heeft u geen krant ontvangen en wilt u toch
graag een exemplaar? Stuur dan een mail met
uw naam en adres naar wijdeventer@deventer.
nl. U kunt de digitale versie lezen op www.wij
deventer.nl/wijdeventer-kranten.

Meer weten over
WijDeventer?
Kijk op
www.wijdeventer.nl.
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georganiseerd door een aantal actieve bewo
ners uit de wijk in samenwerking met vele orga
nisaties. Kom en doe mee!

