Deventer Nu
Met lef en liefde voor Deventer
Met deze titel presenteerde de nieuwe coalitie van Deventer vanmiddag het coalitieakkoord. De focus ligt deze raadsperiode op economie, duurzaamheid, sociaal,
cultuur en verbinding met de samenleving. De coalitie van Gemeentebelang, PvdA,
GroenLinks, D66 en CDA vormt een college met 5 wethouders.

Deventer werkt
De coalitiepartijen zien in economische ontwikkeling een voorwaarde voor een sterk Deventer.
Daarom wordt de komende jaren geïnvesteerd
om de economische potenties te benutten.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling
van A1 Bedrijvenpark, innovatieve startups op
S/Park en de ontwikkeling van de binnenhaven.
Duurzaamheid en circulaire economie ziet de

coalitie als een aanjager voor de lokale economie. Speciale aandacht is er ook voor een goed
ondernemersklimaat, de binnenstad en een vitaal platteland.

Duurzaam Deventer
De coalitie is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Denk hierbij aan de energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit,
klimaatadaptatie en milieu. De veranderingen
gaan iedereen raken en daarom kiest de coalitie voor een buurt- en wijkgerichte aanpak en
gaat in gesprek met de samenleving over het
opwekken van energie. Op voorhand worden
windenergie of andere duurzame vormen van
het opwekken van energie niet uitgesloten.

Levendig Deventer
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur
uit. De coalitie vindt dat kunst en cultuur ons
leven verrijken en onze betrokkenheid bij de
samenleving vergroten. Daarnaast hebben zij
ook een economische waarde. De waarde van
kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met
cultuurmakers. Eén van de zaken die de coalitie
wil oppakken is de vernieuwing van het Burgerweeshuis.

Samenwerken en samen leven
De laatste jaren zijn uitstekende lokale initiatieven van de grond gekomen die niet in het

gemeentehuis zijn bedacht of ontwikkeld, maar
door groepen enthousiaste inwoners en vrijwilligers. De coalitie wil dit aanmoedigen en onze
inwoners uitdagen. Ook wordt ingezet op het
verminderen van regels en het versterken van
de dienstverlening, bijvoorbeeld bij meldingen
openbare ruimte.

Installatie
Namens de coalitie worden Liesbeth Grijsen
(GemeenteBelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA),
Carlo Verhaar (GroenLinks), Thomas Walder
(D66) en Frits Rorink (CDA) wethouder. De installatie met aansluitend een debat over het akkoord is op woensdagavond 11 juli.

Oog voor elkaar
Het sociaal domein is volop in beweging en
raakt steeds meer verweven met andere domeinen. De coalitie heeft speciale aandacht voor
het begeleiden naar werk, schuldhulpverlening
en armoedebeleid, jeugd en onderwijs, sport,
preventie en zorg op maat. Zorg wordt zoveel
mogelijk dicht bij huis in de wijken georganiseerd en er is oog voor het veilig samenleven
in de wijken.

Wat vindt u het beste plan voor
Brink70?
Geef uw voorkeur aan op www.deventer.nl/brink70

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:
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten
onderwerpen op–
de agenda
en hoe u in contact
komt met raadsleden.
Royover
Haaxman
Deventer
Belang

u en andere inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraad, wanneer de raad

Hoe vergadert de raad?

Volgende vergadering:
11 juli 2018

Ik ben Roy Haaxman en sinds maart 2018
gemeenteraadslid voor Deventer Belang. Ik
kom uit Lettele, ben getrouwd en heb twee

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
bij mijn leefomgeving en ik wil meepraten en
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
-beslissen over actuele en cruciale onderwer3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
volwassen kinderen. Sinds de jaren tachtig
pen, die de lokale samenleving aangaan. Ik
Kijk voor meer informatie,
ben ik al betrokken bij de lokale politiek. Lanwil me vooral gaan inzetten om knelpunten
Meepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
ge tijd als bestuurslid en later ook als raadsop het gebied van openbare veiligheid op te
De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereilid van Algemeen Belang Diepenveen in de
lossen, zoals verbetering imago van het team
http://gemeenteraad.deventer.nl
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
gemeente Diepenveen. Deze lokale partij is
Toezicht en Handhaving en versoepeling rebedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
na de herindeling in 1999 gaan samenwerken
gelgeving bij evenementen en voor verenimogelijkheid
raadwelkom.
in gesprek
te gaan.
U bent met
van de
harte
Heeft
u een vraag over de
met Deventer Belang.
gingen.
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 werken over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
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.

De volgende vergadering
is op:PUBLIEKSCONTACTEN
INFORMATIE
Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en

COLOFON
Wanneer?

27 augustus 2014

Gemeente Deventer,
Postbus
7400 GC,
14 0570,
De gemeenteraad
komt eens
in de 5000,
drie weken
op Tel.
woensdage-mail:gemeente@deventer.nl,
www.deventer.nl.
avond bijeen
voor de officiële raadsvergadering.
In deze vergaRedactie:
team
Communicatie,
e-mail:communicatie@deventer.nl
dering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en
Klachten
over bezorging
u melden
via tel. 088-0561595
(24/7, lokaal tarief)
neemt de
raad besluiten.
Op de kunt
agenda
staan onderwerpen
die
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstafel (debat).
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Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
uur, do. 8-20
uur
organisaties
gelegenheid
initiatieven, handtekeningen of petiAfspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
ties aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadsBezoekadres: Grote Kerkhof 1.
leden aan het college worden in het Forum gesteld.

in De Lindeboom
in Schalkhaar

Kijk voor de agenda op:
http://gemeenteraad.deventer.nl
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Kalender gemeenteraad

Via deze link komt u bij het Raads

Meer weten?
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
vragen over de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.

WijDeventer, voor en door bewoners!

Feest Raamdwarsstraat

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.

Wie-Kent-Quiz in de 10 straatjes.
Op vrijdag 29 juni was het groot feest in de Raamdwarsstraat. Alle bewoners genoten samen van eten en
drinken, spelen en elkaars aanwezigheid. Foto: Marleen Roth

Buurtfeest in het Ludgeruskwartier met de bewoners uit de 10 straatjes, voor jong en oud!

Op 23 juni was het weer zover in het Ludgeruskwartier nu met de bewoners uit 10 straatjes;
een dag en avond waar iedereen welkom was.
Ook als je niet mee gedaan had met de inmiddels bekende Wie-Kent-Kwis. Overdag de kindermiddag en s’avonds een gezellig samenzijn
voor volwassenen. Hier is tevens de uitslag bekend gemaakt van de Wie-Kent-Quiz. De mooie
wisselbeker, welke 1 jaar aan de voorzijde in de
vensterbank moet staan, heeft een mooie bestemming gekregen in de Hademastraat. Bijna

200 enthousiaste bewoners hebben op een of
andere wijze een actieve bijdrage geleverd aan
deze dag. Een groot succes!

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