Deventer Nu
Criminaliteitscijfers verder gedaald

Eikenprocessierups vroeg door warm weer
De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar
al vroeg overlast. Door het warme weer
komen eitjes veel vroeger uit dan andere
jaren. Ook zijn er meer nesten. De rupsen
kunnen zorgen voor jeuk en irritaties aan
huid, ogen en luchtwegen.

De criminaliteitscijfers zijn in 2017 verder gedaald. Vooral het aantal woninginbraken en
auto/fietsen diefstallen daalden sterk. Ook
qua veiligheidsgevoel doet Deventer het goed.
Inwoners geven gemiddeld een 7.4 voor hun

veiligheidsgevoel, hoger dan het landelijk gemiddelde.
Dat blijkt uit de voortgangsrapportage veiligheid 2018 die het college van burgemeester en
wethouder heeft vastgesteld.

Renovatie Stadspoortgarage van start

Al enige tijd is er discussie over de sociale veiligheid van de garage. Omwonenden ervaren veel
overlast als gevolg van hangjongeren en onveiligheid door een autobrand. Om aan de wens van
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Adres
Gorsselseweg 41

Status
vastgesteld

Nummer
21830

Verzenddatum
6 jun. 18

Publicatie Bestemmingsplannen				
bewoners tegemoet te komen, wordt de toegang
op de begane grond van de garage afgesloten. Na
afsluiting kunnen alleen bezoekers met een parkeerkaart of abonnement op de begane grond
parkeren, zoals dat ook het geval is in de andere
delen van de garage.

Bewoners die parkeren in de Stadspoortgarage
kunnen hun auto gedurende de werkzaamheden
op straat parkeren of in een van de andere garages in de binnenstad.

Publicatie Wet Milieubeheer			
Postcode
7415DH
7421ZG
7411EH
7431PE
7434PX

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt
u op www.deventer.nl/eikenprocessierups
Melding kunt u doorgeven via het digitaal loket:
www.deventer.nl/digitalemeldingopenbareruimte

Publicatie Omgevingsvergunning		
Postcode
7437BE

Parkeren tijdens werkzaamheden
Veilige garage

binnenkomen kan het dat wat langer duren dan
voorgaande jaren.

Vastgestelde omgevingsvergunning Garage Groeneouwe Bathmen

De renovatie van de Stadspoortgarage is 4 juni
van start gegaan. De garage is met bouwhekken
afgesloten, waarna eerst de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden duren volgens planning tot en met 21 december.
De Stadspoortgarage is al enkele jaren in slechte
staat. Het bovendek is al geruime tijd niet meer
bruikbaar vanwege betonrot en is voor een deel
afgesloten. Als onderdeel van de renovatie wordt
de garage geschilderd en opgefrist en worden de
entrees vernieuwd. Ook wordt alle verlichting vervangen door ledverlichting. De parkeerplekken
worden aantrekkelijker en beter bereikbaar.

Op basis van meldingen haalt de gemeente de
eikenprocessierups weg uit de openbare ruimte
en op plekken waar veel mensen komen. Bijvoorbeeld langs drukke fietspaden, rondom scholen,
zwembaden of in woonwijken
Dagelijks ontvangt de gemeente zo’n 50 meldingen van de eikenprocessierups. Het Groenbedrijf
doet haar best om de rups zo snel mogelijk te bestrijden. Omdat er op dit moment veel meldingen
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melding afgehandeld
melding afgehandeld
melding afgehandeld
melding afgehandeld
melding afgehandeld
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Vastgesteld bestemmingsplan Schipbeeksweg 15-17 Bathmen en besluit vaststelling hogere grenswaarden
Postcode
7437BV
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Schipbeeksweg 15-17
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vastgesteld
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21831

Verzenddatum
6 jun. 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.

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.

WijDeventer, voor en door bewoners!

5Hoekloop voor 5e keer

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.

Op zondag 10 juni wordt voor de 5e keer in de
Vijfhoek het hardloopfeestje gevierd. Dit familie
evenement voor jong en oud heeft weer de start
en finish bij de Ulebelt.

De start van de kidsrun is om 11.00 uur, de cross
skaters starten om 11.20 uur, de 10 km-loop om
11.45 uur en de 5 km om 12.00 uur. Kijk voor
meer informatie op www.5hoekloop.nl.

Buurtpreventie verbindt bewoners
Colmschate-Zuid
Inmiddels zijn er alweer twaalf WABPgroepen (buurtpreventie) gestart in
Colmschate Zuid.

beheerders met elkaar in contact gebracht. De
wijkagent was aanwezig om een presentatie te
geven en vragen te beantwoorden.

Mooie initiatieven van bewoners om de wijk
weer wat veiliger te maken. Zij zijn de ogen en
oren in de wijk. Op donderdag 24 mei jl. zijn de

Een zinvolle avond waarbij ervaringen werden
uitgewisseld en de beheerders elkaar en de wijk
weer wat beter hebben leren kennen.

De start van de 5Hoekloop in 2017 (foto: WijDeventer).

Yoga en conditie-/looptraining bij WSV De IJssel
Hatha Yoga: je lichaam en adem
leren beheersen
Elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur voor
16+ers.
Elke donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur
voor 50+ers.
Onder leiding van yogadocente Antoinette. Matjes en blokken zijn aanwezig. Betaling vooraf
per les: € 2,- per persoon per les.

looptraining.
Onder begeleiding van Harry Visser en Jan Ackerstaff.
Alle activiteiten zijn voor zowel dames als heren, beginners en gevorderden.
Locatie: grote zaal Buurthuis De IJssel, Kersenstraat 2. Meer informatie: wsvdeijssel@home.nl
of 06 21201185.

Conditie- en looptraining voor 50+ers

De wijkagent geeft een presentatie voor de WABP beheerders (foto: WijDeventer)

Elke maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur:
conditietraining.
Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur:

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.

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

De raad stelt zich voor:
Anke Hamstra – PvdA

u en andere inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraad, wanneer de raad
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten over onderwerpen op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.

Hoe vergadert de raad?
Blij ben ik met de portefeuilles die ik gekregen heb: onderwijs, cultuur en cultureel erfgoed, sport, internationalisering en vluchtelingenopvang. Interessante thema’s, waar ik
me persoonlijk bij betrokken voel. Ik maak
mij zorgen over de toenemende tweedeling, waarbij groepen elkaar niet meer goed
kennen, negatieve beeldvorming en organisatiestructuren. We leven in een prachtige
gemeente met vele initiatieven, waar alle inwoners van Deventer aan mee moeten kun-

Volgende vergadering:
6 juni 2018

nen doen: goed onderwijs, een divers cultu- 1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
reel aanbod en sport.
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
Zoals de inwoners van Deventer onderling 3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
verbonden zijn, zo is Deventer ingebed in
Kijk voor meer informatie,
een internationaal netwerk dat ons in econo- Meepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
misch en cultureel opzicht verrijkt. De kracht De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereihttp://gemeenteraad.deventer.nl
van Deventer schuilt in onze onderlinge ver- ding op de
besluiten de mening van inwoners, instellingen en
bondenheid en bij betrokkenheid met de we- bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
reld om ons heen. Deze betrokkenheid ver- mogelijkheid met de raad in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom. Heeft u een vraag over de
sterken, daar wil ik als gemeenteraadslid aan
raad? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon
bijdragen.
De Raadstafel
waar raadsleden
zich een beeld vormen
0570 69 is
32de
32plek
of e-mail
naar: griffie@deventer.nl
over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen en werken
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouWaar zijn de vergaderingen?
is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
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?Deventer
2

De volgende vergadering is op:
Nu NIEUWS VAN DE GEMEENTE DEVENTER
- 5 JUNI 2018

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze verga-

27 augustus 2014

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petities aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een

