Deventer Nu
Verdere samenwerking in de
Fontein in Colmschate Zuid
Afgelopen week tekenden De Fontein in Colmschate Zuid, het sociaal team in Colmschate
Zuid en wethouder Jan Jaap Kolkman namens
de gemeente een samenwerkingsconvenant.
Hierin staat hoe de partijen de samenwerking
gaan versterken. De Fontein is een goed lopend
centrum in de wijk waar bewoners elkaar ontmoeten, ondersteuning krijgen en veel gedaan
wordt aan preventie.
Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Veel mensen
weten de weg naar de activiteiten in De Fontein
te vinden en er werken veel vrijwilligers. Het is
een goed voorbeeld van de beweging van individuele zorg naar meer algemene, collectieve

ondersteuning. Dit convenant versterkt de samenwerking tussen de betrokken partijen.”
Het samenwerkingsconvenant is opgesteld door
de initiatiefnemers van Verbindingscentrum De
Fontein, het sociaal team Colmschate Zuid en de
wijkmanager van WijDeventer.

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. Bewoners
(het wijkteam of dorpenplatform) beslissen zelf

Inloopspreekuur Dorpsplatform Bathmen
Het dorpsplatform Bathmen vergadert op
woensdag 5 september bij Cultuurhuus
Braakhekke. De vergadering begint om 20 uur.
Het eerste half uur houdt het dorpsplatform inloopspreekuur voor bewoners uit Bathmen e.o.

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode
7435PG

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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Heeft u iets te melden over leefbaarheid in uw
buurt? Of wilt u gewoon iets meer weten over
WijDeventer? Dan bent u van harte welkom op
het inloopspreekuur.

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

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)

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.
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Nummer
Oosterhuisweg 5 Okkenbroek melding afgerond 22273

Ontvangstdatum
3/23/2018

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.

Deventer Nu NIEUWS VAN DE GEMEENTE DEVENTER - 28 AUGUSTUS 2018
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