Deventer Nu
Toekomstscenario’s Viking in de raad
Hoe nu verder met Viking Film & Theater? Voor het antwoord op deze vraag legt het
college 3 scenario’s voor aan de gemeenteraad. Voor elk scenario zijn de bouwkundige
en financiële gevolgen in kaart gebracht.

Nieuwe borden met Deventer 1250 en parkeerverbod vrachtwagens en bussen
Rond de bebouwde kom zijn nieuwe borden bevestigd met het parkeerverbod in de
bebouwde kom van de stad voor vrachtwagens en bussen. Ook laat de stad in 2018
iedereen weten dat Deventer 1250 jaar bestaat.

Verbod

De bouw van Viking Film & Theater kent veel tegenslag. Dit leidde er toe dat de gemeenteraad
twee keer extra geld beschikbaar stelde: in oktober 2016 en in juli 2017. Het totaal aan krediet
dat de raad tot nu heeft verstrekt voor de bouw
van de Viking is € 12.386.000. Om het pand af
te maken, is opnieuw aanvullend krediet nodig.
Afhankelijk van de vervolgkeuzes gaat het om
minimaal 352.000 euro en maximaal 1.226.000
euro.

Bespreking
De eerste bespreking door de raad op 24 januari
is besloten, zodat raadsleden gelegenheid hebben om vragen te stellen over de concurrentiegevoelige onderhandelingen met contractpartners.
Op 31 januari bespreekt de raad de scenario’s in
een openbare vergadering, op 7 februari volgt
naar verwachting openbare besluitvorming. De
totaalkosten per scenario zijn openbaar.

Scenario’s
Het college legt 3 scenario’s voor aan de raad:
doorgaan met de bouw, stoppen met de bouw of
de meerkosten aanvechten. De gemeenteraad
bespreekt deze scenario’s en neemt een besluit.
Het is niet voor het eerst dat scenario’s rond de

Viking in kaart gebracht zijn. Ook in mei 2016
was dit het geval, destijds was er 6,5 miljoen
euro uitgegeven. De raad besloot toen om door
te gaan met de realisatie. Inmiddels is 12 miljoen
euro uitgegeven of vastgelegd in contracten.

Totale kosten
In 2013 besloot de raad tot de bouw van Viking
Film & Theater en stelde daarvoor € 10.058.000
krediet beschikbaar. Dit is inclusief 5 miljoen
euro subsidie van de Provincie. Na problemen
met de fundering stelde de raad in 2016 nogmaals € 1.500.000 beschikbaar. In de zomer
2017 kwam daar € 828.000 bij, waarmee de teller op 12.386.000 euro staat. Of er extra geld
naar de Viking gaat en hoeveel, hangt af van de
keuzes van de raad.

Viking Film & Theater
Het nieuwe pand Viking Film & Theater brengt
Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde bij
elkaar. De nieuwbouw moet ruimte bieden aan
film, theater en horeca. Het betekent een uitbreiding van het filmaanbod en de theatercapaciteit.
Daarnaast wil de Viking ruimte gaan bieden aan
nieuwe initiatieven die het culturele klimaat in
Deventer versterken.

Sinds 1 oktober 2017 is het voor vrachtwagens
en bussen verboden om te parkeren binnen de
bebouwde kom van de stad. Het gaat om voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter. Mark van Mast, Parkmanagement Deventer:
“Met de opening van Truckpoint Deventer op het
A1 Bedrijvenpark hebben we een schoon en veilig alternatief voor het parkeren van grote voertuigen op plekken waar dat onwenselijk is zoals
bijvoorbeeld op de openbare weg van de bedrijventerreinen.”
Truckpoint is een bewaakte parkeerplaats waar
tot 100 vrachtwagens kunnen staan. Ook liggen
er langs de A1 en de A50 gratis, maar onbewaakte parkeerplaatsen van Rijkswaterstaat. Bij overtreding van het parkeerverbod lopen chauffeurs
het risico op een boete van € 90.

Uitzonderingen
Het verbod geldt niet voor bussen in lijndienst
of wanneer het gebruik van een groot voertuig
noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het college kan dan een ontheffing
verlenen.
Het parkeerverbod geldt niet voor de dorpskernen. Als dat nodig blijkt, wordt ook in de dorpen
het parkeerverbod ingevoerd.

Deventer 1250 jaar
Dit jaar staat in het teken van 1250 jaar Deventer.
Een jaar waarin we terugkijken naar de geschiedenis van Deventer, én vooruitkijken. Twaalf
maanden lang is er elke dag wat te doen. Muziek, evenementen, theater, sport, congressen
en exposities.

Advies aan huis over brandpreventie in
binnenstad succes

Afsluiting Keizerstraat
De Keizerstraat is vanaf maandag 22 januari 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Halverwege april 2018 gaat de straat weer open.
Tussen het kruispunt Singel/Stationsstraat en
de Handelskade wordt een nieuwe weg aangelegd, die de ‘kronkel’ uit het Churchillplein

wegneemt. Hierdoor is de Keizerstraat onbereikbaar. Meer informatie vindt u op:
spoorzone.deventer.nl/groene-wal

De brandweer heeft het afgelopen jaar ruim vierhonderd bewoners van de binnenstad thuis advies gegeven over brandpreventie. Een mooi aantal. Nog mooier is dat
bewoners in de binnenstad zich nu bewust zijn van risico’s die wonen in de binnenstad met zich mee brengen. En welke preventieve maatregelen zij zelf kunnen nemen.
Het adviesproject was een initiatief van gemeente en brandweer. Burgemeester Heidema:
“Wonen in de historische binnenstad vraagt
extra zorg van bewoners voor brandpreventie.
Brand voorkomen en goede vluchtwegen zijn
van levensbelang.”
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Bewoners van de binnenstad die het afgelopen
jaar een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen
zich alsnog aanmelden.
Zij kunnen op werkdagen tussen 9 en 17 uur
bellen naar 088 - 119 70 00 of e-mailen:
rb.zuid@vrijsselland.nl.

WijDeventer, voor en door bewoners!

Krasse Fratsen op de Zandweerd

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.

In het atelier “Maak ’t Maar” in de Cees Wilkeshuisschool heerst volop bedrijvigheid. Dit
project, onder leiding van Josien ten Dijk in opdracht van Krasse Fratsen, werkt met 60 plussers en jongeren van 10 tot 20 jaar. De deelnemers zijn hard aan het werk met verschillende
technieken, zoals sjabloondruk, linoleumsnede,
stempelen, natuurlijk schilderen, tekenen en
meer. Naast het eigen werk wordt er ook gewerkt aan een gezamenlijk kunstwerk dat september 2018 klaar moet zijn.

Bewoners Zandweerd gaan samen kunstwerk maken
De Stichting Buurthuiskamer Zandweerd gaat
verhuizen! Ze gaan van de Albert Cuypstraat
naar Zwolseweg 190.
Eind maart wordt de Buurthuiskamer officieel geopend met een echt kunstwerk. Aan dit
kunstwerk kunnen alle bewoners van Zandweerd een bijdrage leveren, in samenwerking
met Josien ten Dijk van Krasse Fratsen.
Het begin is er. Levert u ook een fles in?

Thuis beginnen

(foto: Krasse Fratsen)

U kunt nu al thuis beginnen. Verzamel plastic
flessen, haal het etiket eraf, maak ze schoon
en ga aan de slag! Je kunt de fles beschilderen
maar je kunt er ook wat indoen. Bijvoorbeeld
een tekening, een foto, een haak- of breiwerkje
of een gevonden voorwerp. Maar wat schilder,
teken, brei, of fotografeer je? Het moet iets te
maken hebben met de Zandweerd: jouw straat,
jouw huis, de boom voor je huis, de fiets of auto
waarmee je rijdt, de winkel, de boodschappen

Ben je tussen de 10 en 20 jaar of 60+ en wil je
graag meedoen, dan ben je van harte welkom:
dinsdags 14.00 - 20.00 uur, vrijdags 9.00 - 12.30
uur en zaterdags van 13.00 - 17.00 uur.
Waar: Cees Wilkeshuisschool, J v Vlotenlaan 70,
(ingang tegenover de Lidl, rode deur).
Informatie: Josien ten Dijk, 06-22658618, josientendijk@gmail.com.

Creatief schrijven
Onder leiding van Sjoke Wassenaar en Gabriëlle
Groothuis leer je via leuke schrijfoefeningen om
creatief te schrijven, de goede vragen te stellen
én de vragen goed te stellen. Je gaat ook samen
de wijk in! Kom kijken, de koffie staat klaar!!
Waar: Cees Wilkeshuisschool, J v Vlotenlaan 70
(ingang tegenover de Lidl, rode deur).
Informatie: Gabriëlle Groothuis, 06-22969509,
gab.groothuis@xs4all.nl.
Krasse Fratsen wordt georganiseerd door stichting Fit-Art in samenwerking met Deventer
kunstenaars, de Sociale Teams van BorgelePlatvoet en Zandweerd, WijDeventer en de gemeente Deventer.
Zie ook: www.fitart.nl, www.facebook.com/
krassefratsen of www.facebook.com/fitartnl.

en meer! Wat vind je mooi of wat zou je anders
willen zien? Als uitgangspunt kun je jouw gedachte, fantasie en/of droom gebruiken.

Inleveren
De flessen kunnen vanaf begin maart ingeleverd worden bij de Stichting Buurthuiskamer,
Zwolseweg 190. Het is nog een verrassing wat
we met de plastic flessen gaan doen!

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.
Creatief bezig zijn in atelier ‘Maak ’t Maar’ (foto: Krasse Fratsen)

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
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten over onderwerpen op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.

De raad stelt zich voor:
Erik van Brink – Deventer Sociaal

Ik ben raadslid, niet voor mezelf, maar
vooral voor de burger. Ik streef er naar
dat niet over, maar mét de burger wordt
beslist.

Hoe vergadert de raad?

Volgende vergadering:
24 januari 2018

iedereen. Dit vertaal ik naar gelijke kan1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
sen voor iedereen: voldoende inkomen
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
en/of lagere lasten als dit nodig is.
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

Kijk voor meer informatie,
Ik zet mij in voor andere mobiliteit, enerMeepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
Het belangrijkste doel voor mij is dat Degievoorziening, energiebesparing en afDe gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereiventer socialer, rechtvaardiger en duurvalverwerking omdat ik geloof dat dit
http://gemeenteraad.deventer.nl
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
zamer wordt. In plaats van mensen te
bijdraagt aan een schone, groenere en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
verdelen, of uit elkaar te spelen, is meer
toekomstbestendige stad en dito plattemogelijkheid
raadwelkom.
in gesprek
te gaan.
U bent met
van de
harte
Heeft
u een vraag over de
saamhorigheid in de gemeente goed voor
land.
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 over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
werken is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouWaar zijn de vergaderingen?
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.
COLOFON

Wanneer?
Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,

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

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.

27 augustus 2014

De gemeenteraad
komt eens in de drie
weken op 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
debezorging
raadsleden
over
allerlei via
onderwerpen
en
Klachten over
kunt
u melden
tel. 088-0561595
(24/7, lokaal tarief)
neemt de raad 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 raadstafel (debat).

in De Lindeboom
in Schalkhaar
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Kijk voor de agenda op:
Nu NIEUWS VAN DE GEMEENTE DEVENTER
23 JANUARI 2018
http://gemeenteraad.deventer.nl

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.
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