Deventer Nu
Thijmen Jan Buiten 100.000e inwoner van Deventer
1250 jaar nadat de eerste inwoner
in Deventer neerstreek, schreven we
afgelopen week de honderdduizendste
inwoner bij. Het is Thijmen Jan Buiten,
geboren op 26 september om 8.25 uur in
het Deventer Ziekenhuis.
De 100.000e inwoner is een mijlpaal. Deventer
behoort daarmee tot de 32 gemeenten met meer
dan 100.000 inwoners.

De eerste bewoner
In 768 stak de Engelse monnik Lebuinus de IJssel
over met de bedoeling om de heidense Saksen
te bekeren tot het Rooms-Katholieke geloof. Op
een rivierduin bouwde hij de eerste houten kerk,
vlakbij een nederzetting aan een natuurlijke ha
ven. Hij was dus 1250 jaar geleden een van de
eerste inwoners van Deventer.

Grote inzet vrijwilligers voor natuur
In Deventer zijn veel vrijwilligers actief bij landschapsbeheer, natuur en ecologisch
onderzoek. De ecoloog van de gemeente werkt nauw samen met de vrijwilligersorganisaties en maakt jaarlijks een verslag van de bereikte resultaten.
Wethouder Carlo Verhaar: “Ik ben onder de in
druk van het belangrijke werk dat wordt verzet
door de vele vrijwilligers. Van onderhoud aan na
tuur tot onderzoek naar dieren en planten. Als
Deventer prijzen wij onszelf gelukkig met al deze
betrokkenheid en inzet.”
In 2017 zijn onder meer de faunapassage Baar
lerhoek en de Douwelerkolk onderhouden en
geschoond. Ook zijn wildcamera’s in particuliere
tuinen geplaatst waarmee geïnventariseerd is
welke zoogdieren in de tuinen leven. Zo blijkt de
egel in vrijwel alle tuinen voor te komen. Ook is
samen met vrijwilligers een lijst gemaakt van bij

zondere plantensoorten en de plekken waar die
voorkomen. Hiermee wordt rekening gehouden
bij beheer en projecten.
Dit is nog maar een greep uit de behaalde re
sultaten uit 2017. Dit jaar wordt ook weer hard
gewerkt, bijvoorbeeld aan een ecologische in
richting van het Landje van Niets in de Vijfhoek
en een permanente voorziening voor de padden
oversteek op de Ceintuurbaan.
Wilt u ook vrijwilligerswerk doen voor de natuur?
Meld u dan aan bij het IVN, de KNNV, de Vogel
werkgroep of De Groene Knoop.

Overeenkomst woningbouw Bathmense Enk
getekend
Er komen nieuwe woningen bij in de
Bathmense Enk. Nebra Ontwikkeling
en Onroerend Goed en Le Clercq Planontwikkeling hebben met de gemeente
afspraken gemaakt over de bouw van
ongeveer 120 woningen. Dit sluit aan bij
de woningbehoefte in Bathmen.
De nieuwe wijk Bathmense Enk fase 3 gaat uit
van de bestaande historische elementen zoals de
houtwal, de Vogelzangsteeg en boerenerven in
het Enklandschap. Dit zijn terug te zien in de inde
ling en de vormgeving van de nieuwe woonwijk.

Start bouw
Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Indien de voorbereidingen goed verlopen, kan de
bouw van de eerste woningen mogelijk in de zo
mer van 2019 van start.

Publicatie Bestemmingsplannen
Vastgesteld bestemmingsplan Snippergroen Veenweg
Postcode
7417ZZ

Adres
Veenweg

Status
vastgesteld

Nummer
22462

Verzenddatum
3-okt-18

Publicatie Wet Milieubeheer		

Tom Dekker

Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
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Postcode
7411 LK
7411 RA
7418 HJ
7431 PS
7418 EN
7418 EE

Adres
Nieuwstraat 97
Smedenstraat 9
Nering Bogel 40
Randerstraat 16
Danzigweg 13
Londenstraat 16

Status
melding akkoord
melding akkoord
melding akkoord
melding akkoord
melding akkoord
melding akkoord

Nummer Ontvangstdatum
22463
7/10/18
22464
6/25/18
22465
8/28/18
22466
6/24/18
22467
6/22/18
22468
5/7/18

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.

Wijkteam Colmschate-Zuid bezoekt werkgroepen

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.

Op maandag 24 september bezocht het wijkteam
van Colmschate-Zuid, bestaande uit bewoners, de
nieuwe wijkwethouder Thomas Walder, nieuwe
wijkcontactraadsleden, het Sociaal team en de
wijkmanager een viertal werkgroepen in de wijk.
Bewoners presenteerden op locatie hun plan en
gingen hierover in gesprek met de wijkteamleden.
De aanvragen zijn goedgekeurd en de bewoners
kunnen er mee aan de slag. Het gaat om het vei
liger maken van een speelplek aan de Kardinaals

muts, een omheind hondenspeelveld binnen het
huidige losloopgebied, het realiseren van een
aantrekkelijk speelbosje aan de Rolklaver en een
overzichtelijkere opstelplek voor containers aan
de Roessinksweg. Mooie bewonersinitiatieven die
de wijk weer wat aantrekkelijker maakt.
Heeft u ook een leuk idee met uw buren? Stuur
dan een e-mail naar uw wijkmanager Robert Sa
ris, ra.saris@deventer.nl.

Welkom op het Festival Keizerslanden Seizoent
op zaterdag 6 oktober
Het duurt nu niet lang meer. Zaterdag 6 oktober
is het zo ver. Zorg dat je er bij bent. Kom naar
het Festival Keizerslanden Seizoent van 15.00 tot
18.00 uur op het Cambio terrein. Er is van alles te
doen en te beleven. Misschien word jij wel de win

naar van de Keizerslanden buurtquiz! Of heb jij de
activiteit gevonden waar jij je bij aan wilt sluiten.
Of vind je het gewoon leuk om een kop koffie te
drinken met anderen uit de buurt?
We zien elkaar 6 oktober.

Gratis
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Alle inwoners, van klein tot groot,
uit Keizerslanden zijn welkom!
Festivalterrein:
Cambio, ingang Meiboomstraat en Karel de Grotelaan

Bewoners presenteren op locatie hun plan.

Burendag Colmschate-Noord en Vijfhoek geslaagd
Ondanks het zeer matige weer op zaterdag 22 sep
tember waren de vele buurtfeesten, straatfeesten
en andere activiteiten een groot succes. Op zeker
12 plaatsen in de wijk was er op de nationale bu
rendag iets georganiseerd door bewoners om het
contact tussen buren te verbeteren. Het Sociaal
team Colmschate Noord / Vijfhoek en de wijkma
nager gingen bij een groot aantal op bezoek om
een praatje te maken.
Rond zorgcentrum Spikvoorde was door verschil
lende organisaties met de buurt een buurtbrade
rie opgezet. Aan de Vogelslag / Wielewaal waren
tientallen omwonenden de hele dag aan het werk
om hun plein te vergroenen met de aanleg van
nieuwe stukken plantsoen, klimplanten tegen
muren en het leggen van sedum op daken. Bij
het hondenspeelveld in het Gooikerspark was een
gezellige seizoenafsluiting met de vele bezoekers

van deze prachtige voorziening. Verder waren
er straatfeesten in onder andere de Willem Kes
straat, de Pienemanstraat, de van het Hoffstraat,
de van Rennesstraat, de Jacobus Meylinkstraat
en aan de Kannenburg. Sommige voor de 1e keer,
andere hebben al een langere traditie. Voor allen
geldt dat ze volgend jaar zeker weer iets willen
organiseren.

Impressie van het buurtfeest aan de Willem
Kesstraat (foto werkgroep Willem Kesstraat)

Burendag Binnenstad

Vraag
Meedoen in
ma
:
Keizerslanden Talent uit op ar raak:
de zeepk
ist
op de markt
de wijk:
Uitdaging: op het podium
in de sportzaal
Workshops:
backstage

Springkussen en popcorn voor onze kleine Keizerslanders
Koffie en thee gratis!

Eten een kleine bijdrage

Programma: bij de toegangspoort

laten zien op het
In Keizerslanden mag je anders zijn. Wilt u uw talent
de gehele wijk?
podium of heeft u een idee voor uw straat, buurt of
Vertel het ons. App, bel of mail naar:
nl of
Liesbeth Willems: 06 30542546, l.willems@rastergroep.
sdeventer.nl
Karin Voortman: 06 39380381, k.voortman@socialeteam

Bewoners van de binnenstadsbuurten werkten op Burendag samen in hun straat om deze netter, groe
ner en gezelliger te maken. Ook was er op meerdere plekken alle tijd om elkaar te ontmoeten onder het
genot van koffie en taart, zoals in het buurthuis in de Raambuurt.

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.
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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: Kitty Schmidt-Versteeg
					
Deventer Sociaal

Binnen de fractie ben ik woordvoerder in het sociale domein. De afgelopen jaren
heb ik me sterk gemaakt voor een sociaal en menselijk beleid in Deventer. Het
beleid van de overheid vraagt in toenemende mate zelfredzaamheid, dit is echter
niet voor iedereen weggelegd. Ik wil me daarom blijven inzetten voor de mensen
die het op eigen kracht niet redden.
Als raadslid word ik benaderd door mensen met uiteenlopende problemen. Ik pro
beer deze problemen op te lossen door mensen de juiste richting te wijzen, of hier
aandacht voor te vragen in de raad. Als dit lukt ben ik een gelukkig mens en voel ik
de inspiratie om door te gaan. Het directe contact met leden of kiezers werkt ook
inspirerend.
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
De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagWanneer?

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014

avond 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
hedendeofraad
evenementen:
www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
neemt
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).

COLOFON

in De Lindeboom
in Schalkhaar
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2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

Dit is een extra raadsbijeenkomst

Meepraten?
waar de raad speekt over de regionale
De gemeenteraad
vindt het heel belangrijk om in de voorbereivervoerscentrale  PlusOV.
ding 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 niet goed behandeld voelt door iemand van de
ties aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
gemeente, dan kunt u een klacht indienen.
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadsDit kan schriftelijk of op www.deventer.nl met uw DigiD.
leden aan het college worden in het Forum gesteld.

Meer weten?
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht

Kijk voor de agenda
op: PUBLIEKSCONTACTEN
INFORMATIE
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
http://gemeenteraad.deventer.nl
Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
uur,over
do. 8-20
uur Neem contact op met de raadsgriffie, televragen
de raad?

Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,
e-mail:gemeente@deventer.nl,
Kalender www.deventer.nl.
gemeenteraad
Redactie: team Communicatie,
e-mail:communicatie@deventer.nl
Via deze link
komt u bij het Raads
Klachten over bezorging
kunt u Systeem
melden via
tel. Hier
088-0561595
(24/7, lokaal tarief)
Informatie
(RIS).
vindt
u ook de activiteitenkalender van de
raad.

DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
1.
De Raadstafel:
van gesprek,
dialoog en debat
de
raad allerlei
is 3 vormen
oktober
2018

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

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