Deventer Nu
Deventer zoekt een burgemeester
Tussen 10 en 30 september konden inwoners van Deventer via een korte vragenlijst
hun mening geven over de nieuwe burgemeester. De vragenlijst werd 1.659 keer ingevuld. Veel genoemde vaardigheden zijn verbinden, daadkrachtig en betrokken.
Op dit moment stelt de vertrouwenscommis
sie (i.o.) de vacaturetekst op. Eerder voerde de
commissie, bestaande uit gemeenteraadsleden,
gesprekken met inwoners, bedrijven en vereni
gingen. De belangrijkste genoemde eigenschap
pen zullen een plek krijgen in het profiel. Veel
genoemde vaardigheden zijn verbinden, daad
krachtig en betrokken.

“Het is fantastisch dat bijna 1700 mensen en
organisaties de moeite hebben genomen om te
reageren”; aldus Lars Wuijster. “De commissie
wil iedereen hiervoor bedanken, we zijn blij met
zo’n grote betrokkenheid”. Veruit de meeste
respondenten geven aan dat zij graag een bur
gemeester hebben die gemakkelijk met aller
lei mensen omgaat, die benaderbaar is en een

goed inlevingsvermogen heeft. Daarnaast zou
diegene bij voorkeur een empathisch persoon
zijn die goed kan luisteren naar wat inwoners
belangrijk vinden. Iemand die boven de partijen
staat en samenwerking weet te stimuleren en
daarbij ondernemers, investeerders en creatie
ve mensen weet te interesseren voor Deventer.
In de raadsvergadering van 21 november zal de
profielschets worden besproken en vastgesteld.
Dan zal ook de hele rapportage van de vragen
lijst op de website www.deventer.nl/nieuwebur
gemeester worden geplaatst.

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 over de verdeling van het wijkbudget. Part
ners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, de sociale teams, Raster Groep,
(thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Buurtfeest Prinsenplaats en omgeving
Bewoner Danny Haulussy: “Op 29 september
was er een gezellig samenzijn van bewoners
jong en oud van de Walstraat (gedeeltelijk),
Prinsenplaats, Roggestraat en Bergkerkplein.
Deze “stuif es in”, met hapjes en drankjes, was
in de bewonerstuin tussen Prinsenplaats en
Roggestraat. De insteek voor deze ontmoeting
was om elkaar wat beter te leren kennen
en daaruit ontstond een leuk initiatief om
een bewonerscommissie nieuw leven in te
blazen. De reacties waren erg positief, mede
door de opkomst, het mooie weer en activiteiten
voor de kinderen.
Dankzij de bijdrage van WijDeventer kan de or
ganisatie spreken van een geslaagd buurtfeest.”

Festival Keizerslanden Seizoent heeft samen een
prachtige middag neergezet

Een gezellig samenzijn in de bewonerstuin tussen
de Prinsenplaats en de Roggestraat ( foto; Bouke
de Vries )

Wat een prachtig weer was het zaterdag 6
oktober tijdens het Festival Keizerslanden
Seizoent. Op het Cambio terrein was het een
vrolijke drukte. Een praatje met ‘Vrouwen voor
elkaar’, de ontmoetingsgroep voor vrouwen, de
kinderen speelden koersbal met de ouderen,
‘Vrijdag geeft kleur’ produceerden op de
zaterdag vele kunstwerkjes met de kinderen.
Hoofdbrekens kostte het de deelnemers aan de
buurtquiz van het buurtteam Ludgeruskwartier.
De Eritrese koffie smaakte prima, de
dinsdagavond hobbyclub liet prachtige breisels
zien, er werden hapjes en wafels verkocht, veel

koffie, thee en ranja werd er gedronken, er
was muziek, een jongere las een gedicht voor,
kinderen liepen er prachtig geschminkt bij,
knutsels werden gemaakt, 4 kinderen stroopten
de mouwen op voor het vuil ruimen en zo
kunnen we nog doorgaan.
Samen is er een prachtige middag neergezet
dankzij de opbouwers, deelnemers, bezoekers,
muzikanten en opruimers.
Meedoen in Keizerslanden! Het boekje met alle
activiteiten in Keizerslanden niet ontvangen? In
de bibliotheek Keizerslanden kunt u een exem
plaar ophalen.

Cheque voor het Troosthuisje

Harry Joling overhandigt de cheque aan
Boudewijn Betzema. (foto: WijDeventer)

Troostdichter Boudewijn Betzema van het
Troosthuisje werd verrast met een cheque ter
waarde van 500 euro. Voormalig wijkteamlid
Harry Joling overhandigde deze cheque op vrij
dag 5 oktober aan Boudewijn.
Harry ontving deze cheque bij zijn afscheid als
wijkteamlid, om te besteden aan een initiatief of
activiteit in de wijk Binnenstad / de Hoven. De
financiële bijdrage komt ten goede aan Stichting
Troosthuisje. Het Troosthuisje is te vinden aan
het Grote Kerkhof nummer 38, waar u van harte
welkom bent.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.troosthuisje.nl.

Voor iedereen was het een prachtige middag

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

De raad stelt zich voor: Erik Stegink – Gemeentebelang

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

Ik zal mij blijven inzetten voor Deventer met daarbij ook aandacht voor de dorpen
en het platteland. Een plaats waar je prettig en veilig kunt wonen en werken. Ik ben
een doener en wil actief mensen betrekken bij de besluitvorming van de lokale
politiek. Velen te samen weten meer dan iemand alleen. Voor nieuwe ideeën en
ontwikkelingen kun je mij ’s nachts altijd wakker maken.
Mijn visie voor Deventer:
Deventer met haar middeleeuwse binnenstad en haar prachtige platteland geven
een prettige woon- en werkomgeving met vele economische activiteiten en evene
menten. Te samen met het nuchtere boerenverstand verschaffen we bekendheid
en aanzien.

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

De raad spreekt over de cultuurdriehoek
Stedendriehoek en Kinderpardon.
De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereiMeepraten?

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 raad
Raadstafel:is
allerlei
van gesprek,2018
dialoog en debat
de
17vormen
oktober

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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