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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.
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Stadhuis open van 8 tot 18 uur en
donderdagavond tot 20 uur
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Meer informatie op www.deventer.nl/contact

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. 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.

Opening 2e tentoonstelling buurtmuseum Borgele

IJsseltrap geplaatst
Ter hoogte van de Moreelsestraat is een trap
geplaatst en deze is op vrijdag 31 augustus ge
opend door wethouder Frits Rorink. Deze trap
is een initiatief van de werkgroep Kwaliteits
verbetering Rembrandtkade. Veel bewoners
gebruiken de afgang ter hoogte van de Moreel
sestraat. Deze afgang wordt erg glad en is voor
veel mensen moeilijk begaanbaar. Daarom heeft
de werkgroep een aanvraag ingediend bij het

wijkteam Zandweerd en deze aanvraag is in sep
tember 2017 gehonoreerd. Hierna is de groep
met de nodige vergunningen bezig gegaan. Er is
veel overleg geweest met instanties en bedrij
ven. Met name Bert ten Voorde heeft met zijn
doorzettingsvermogen veel bereikt, anders was
de trap er waarschijnlijk niet gekomen. De be
woners van de Zandweerd kunnen nu veilig de
dijk oversteken.

Gerard Balk vertelt over zijn werk, geïnterviewd door Marianne de Bakker.
Links staat Dick Achtereekte (foto: WijDeventer)

Met een drukbezochte opening van de twee
de tentoonstelling in het buurtmuseum in de
Schalm is de nieuwe expositie een feit. Twee
buurtbewoners tonen hier hun werk. Gerard
Balk is al jaren een begenadigd schilder en de
expositie beslaat werk uit diverse periodes. Zijn
voorkeur gaat uit naar het schilderen met olie
verf van stillevens, maar hij heeft ook periodes
aquarellen gemaakt. Daarnaast maakt hij ook

Initiatiefnemer Bert ten Voorde en wijkwethouder Frits Rorink samen op de nieuwe trap (foto: WijDeventer)
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houtsnijwerken. Van heel andere orde zijn de
maquettes van Dick Achtereekte, van kerken
in Deventer. Dick maakt deze met twee andere
mensen.
De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken in
buurthuis de Schalm. Loop gewoon naar binnen,
u bent altijd welkom. En als u zin heeft in een
kopje koffie kan dat natuurlijk heel goed in de
huiskamer van de Schalm.

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

De raad stelt zich voor: Anne van der Meer – GroenLinks

vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten over onderwerpen op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.
Ik vind het belangrijk om op te komen voor de kwetsbaren in de samenleving. Maar

weinig mensen kiezen voor een uitkering, maar de overheid zegt nu ‘eigen-schulddikke-bult’ als je werkloos en/of gehandicapt bent. Deze mensen worstelen vaak
om volwaardig mee te kunnen komen.
Ik heb zelf aan den lijve ondervonden hoe lastig het is om aan betaald werk te
komen met een fysieke beperking. In plaats van wantrouwen en strenge regels zou
er meer ruimte om bij te verdienen moeten zijn in een uitkeringssituatie. Dit zorgt
ervoor dat mensen de regie zelf in handen hebben en vergroot de onafhankelijk
heid. Iedereen telt mee!
Daarom ben ik woordvoerder op de portefeuilles Inkomensvoorziening & Arbeids
markt en Diversiteit. Daarnaast voer ik het woord op het gebied van Burger & Be
stuur en Cultureel Erfgoed.
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen
enin
werken
is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn
De Lindeboom
in Schalkhaar.

Waar zijn de vergaderingen?

Bereikbaarheid

Wanneer?

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergaVoor debatteren
de actuele verkeerssituatie
of informatie
over hinder en
of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
dering
de raadsleden over
allerlei onderwerpen

heden
evenementen:
www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
neemt
deofraad
besluiten. Op
de agenda staan onderwerpen die
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstaCOLOFON
fel (debat).
Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,

in De Lindeboom
in Schalkhaar

u ook de activiteitenkalender van de
raad.
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2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
Forum Deventer:
en gesprek
Op 3.deHetagenda
staanontmoeting
onder andere:
• de raad gaat in gesprek met gebruikers
Meepraten?
PGB
enDezorgaanbieders
gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereiding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u

Kijk
voor de
agenda
en
stukken op
mogelijkheid
methele
de raad
in gesprek
te gaan.
https://deventer.raadsinformatie.nl

De Raadstafel is de plek waar raadsleden zich een beeld vormen
U bent van harte welkom. Heeft u een vraag over de raad? Neem
over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
contact op met de raadsgriffie, telefoon 0570 69 32 32 of e-mail
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethounaar: griffie@deventer.nl
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
besluiten genomen door de raad.

Een klacht over de gemeente?

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petiAls u zich
behandeld
voelt door
iemand
van
de gemeente,
tiesniet
aangoed
te bieden,
in gesprek
te gaan
met
raadsleden
of een
dan kunt
een klacht
indienen.
Dit kan
schriftelijk
ofraadsop
presentatie
te ugeven.
Ook de
mondelinge
vragen
door de
www.deventer.nl
met
uw
DigiD.
leden aan het college worden in het Forum gesteld.

Meer weten?

INFORMATIE PUBLIEKSCONTACTEN
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht
Kijk voor de agenda
op:balies: ma. t/m vr. 8-18
Openingstijden
uur, raadsleden
do. 8-20 uuren hun contactgegevens. Heeft u algemene
van alle
http://gemeenteraad.deventer.nl
Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
vragen over de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, tele-

e-mail:gemeente@deventer.nl, www.deventer.nl.
Redactie: team Communicatie,
Kalender e-mail:communicatie@deventer.nl
gemeenteraad
Klachten over bezorging
kunt link
u melden
tel.het
088-0561595
(24/7, lokaal tarief)
Via deze
komt via
u bij
Raads
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt

DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
De Raadstafel:
vormen van gesprek, dialoog
en debat
de1. raad
is allerlei
12 september
2018

Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
foon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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