Deventer Nu
DUWO bouwt duurzaam studentencomplex in Havenkwartier
Studentenhuisvester DUWO is gestart met de bouw van een duurzaam studentencomplex met 139 studio’s in het Havenkwartier. De toekomstige bewoners wonen er straks
gasloos en nagenoeg CO2-neutraal.
In het nieuwe studentencomplex is gas inge
ruild voor duurzame energie. De studentenflat
krijgt een dak met zonnepanelen, energiezuinige
ledverlichting, studenten koken op duurzame
stroom en verwarmen gebeurt door middel van
speciale vloerverwarming. Warmte wordt opge
wekt met elektrische warmtepompen, net als het
tapwater.

Zes woonlagen
Het complex krijgt zes woonlagen. Daarin komen
132 zelfstandige studio’s van 24m2, twee studet
tes van 19m2, en vijf tweekamerappartementen
van 40m2. Daarnaast zijn er gezamenlijke ruim
tes, waaronder een wasserette en een inpandige

fietsenstalling. De huren beginnen bij 300 euro,
inclusief servicekosten, tv en internet. Als de
nieuwbouw klaar is beheert DUWO in Deventer
675 studentenwoningen.

Oplevering
Wethouder Wonen Jan Jaap Kolkman is blij met
de nieuwbouw. “Het is mooie ontwikkeling op
een bruisende plek hier in het Havenkwartier.  
Deventer wordt steeds meer een studentenstad
en deze energiezuinige woningen spelen daar
mooi op in.” Het studentencomplex in het Ha
venkwartier wordt naar verwachting eind 2019
opgeleverd.

Ineke van Oldeniel van Saxion, wethouder Jan Jaap Kolkman en Heleen de Vreese van DUWO draaien sym
bolisch de gaskraan dicht bij de start van de bouw van het energiezuinige complex.

Opruimheld met aanhanger
Hoe kwam jij in aanraking met Beter
met je buren?
‘Ik ken Donna, een van de coördinatoren, al lan
ger. Zij weet dat ik een aanhanger heb en dat
ik wel vaker mensen help. Van tevoren had ze
mij al gevraagd of zij mij mocht benaderen als
er een vraag kwam voor hulp met spullen ver
slepen. Dat mocht. Kort daarna kwam de eerste
vraag.’  

Wat was je eerste klus voor Beter
met je buren?

Gerty Stap met zijn aanhanger

De Deventer website Betermetjeburen.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar. Deventenaren helpen elkaar met kleine en grote klussen. Elke dag komen er nieuwe ‘buren’
bij. Zo ook Gerty Stap (58). Met zijn aanhanger hielp hij al meerdere mensen uit de
brand.

De gemeente Deventer zoekt een

Makelaar
voor 28-32 uur per week
hbo werk- en denkniveau, maximaal € 4.225,00 bruto per maand

‘Donna was benaderd door een oudere me
vrouw, die zware spullen uit huis wilde hebben.
Ze woonde twee hoog en de spullen moesten
naar de stort gebracht worden. Of ik wilde hel
pen. Natuurlijk! Donna gaf haar mijn telefoon
nummer en de mevrouw belde mij voor een
afspraak. Ik heb haar oude matras en diverse
andere grote dingen naar de stort gebracht.
Daarna kwam een tweede vraag. Of ik wilde
helpen om haar nieuwe matras, die nog in de
kelder stond, naar boven te brengen. Dat ding
was echt loodzwaar, dus ik heb mijn zoon ge
beld. Samen hebben we die matras naar boven

gebracht. Dolgelukkig was ze. Dat is zo mooi om
te zien, om zo’n aardige oude dame blij te zien.
Daar doe ik het voor.’

Ik hoorde dat je ook al een tweede
klus inmiddels gedaan hebt?
Gerty lacht. ‘Klopt. Een mevrouw waarvan een
familielid was overleden, zat met haar handen
in het haar. Zij moest het huis van dat familie
lid leeg opleveren, maar had geen vervoer. Al
les wat bruikbaar was, was inmiddels al weg
gehaald door andere familieleden, maar de rest
moest weggegooid worden. We hebben alles in
mijn aanhanger gelegd en ik ben naar de stort
gegaan. Ze was heel blij dat zij via Betermetjebu
ren.nl geholpen was.’

En, kan je het aanbevelen?
‘Ik vind het heel vanzelfsprekend dat je elkaar
helpt. Gewoon, omdat het ook leuk is om te doen.
Ik kan het iedereen aanbevelen. Zo rijd ik ook
voor Vriendendiensten elke week naar voedsel
bank. Dat gevoel dat je echt mensen uit de brand
helpt en die dankbaarheid die je voelt. Daar doe
ik het voor.’
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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.

Reageren? Kijk voor alle informatie op www.deventer.nl/vacatures

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

Kinderen Looschool plantten bomen in het ‘nieuwe’ Sterrenbos in Loo

Boomplantdag De Pothaar
Met laarzen aan en schoppen mee kwamen de kin
deren van De Looschool op woensdag 17 oktober
naar De Pothaar in Loo-Bathmen. Na een warm
welkom in het boerderijmuseum, was er werk aan
de winkel. De leerlingen plantten met wijkmana
ger Johannes Vermeulen de eerste bomen in het
Sterrenbos, dat op het landgoed in ere wordt her
steld. Bertina Paalman van De Pothaar vertelde de
kinderen welke bomen in het Sterrenbos komen.
En wat ís zo’n bos eigenlijk?
Sterrenbossen hebben lanen die vanuit een mid
delpunt naar een uiteinde lopen en een ster vor

men. In de 18e eeuw waren sterrenbossen popu
lair in de barokke tuinarchitectuur, maar in Loo
was het bos functioneel. Grenzend aan het ster
renbos lagen rabatten met rijshout, ook bedoeld
voor de houthandel.
Boerderijmuseum & boerderijkamers De Pothaar
maakt er werk van om de Sallandse geschiedenis
en gebruiken weer (en meer) bekend te maken. Nu
wordt het eeuwenoude Sterrenbos in ere hersteld.
Met dank aan de jonge inwoners van Loo en om
geving!
Meer weten? Kijk op www.depothaar.nl.

Nominatie Carla Slange van de Taalsalon voor
Provinciale Taalheld
Op dinsdag 18 september ontving Carla Slange
haar nominatie voor Provinciale Taalheld. Uit
handen van Marlies Olthuis van de Stichting
Lezen en Schrijven ontving Carla een prachtige
medaille. Carla werd genomineerd door Mieke
de Lange van de Raster Groep voor haar tome
loze inzet en betrokkenheid bij de deelneem
sters.
De Taalsalon is een plek voor  taal en ontmoe
ting. De groep bestaat uit vrouwen uit verschil
lende landen en voor allen geldt dat ze willen
oefenen met de Nederlandse taal.   Ze komen
wekelijks bij elkaar. Er wordt gepraat, geluis
terd en geoefend. De onderwerpen kunnen heel
divers zijn, zoals informatie over Deventer, ge
zondheid, opvoeden, de actualiteit, enzovoort.
De deelneemsters kunnen ook zelf onderwer
pen inbrengen.
Voor meer informatie over de Taalsalon kunt
u contact met Carla opnemen,   telefoon 0612893082 of c.slange@kpnmail.nl

Carla Slange van de Taalsalon voor
Provinciale Taalheld

Buurtbewoners opgeleid tot Burgerhulpverlener
in de Vijfhoek

De eerste boom is geplant in het “nieuwe” Sterrenbos in Loo

Plantdag in de Floris van Wevelinghovenstraat
De onderhoudswerkzaamheden zijn door de aan
nemer nagenoeg (op aanbrengen nieuwe lichtas
ten, boomaanplant en groenwerkzaamheden na)
afgerond.  Restte nog het inplanten van de boom
spiegels en het groen rondom het gebouwtje Shot
’78. Zaterdag 13 oktober stonden deze verschil
lende buurtklussen op het programma.

De buurtklussen worden met z’n allen geklaard

Sinds afgelopen juli hangt er een AED in de Vijf
hoek aan de achterzijde van Basisschool de Vijfer. Een AED is 7 dagen per week, 24 uur per dag
toegankelijk op een centrale en herkenbare plek.
Dit buurtinitiatief is mogelijk gemaakt door finan
ciële bijdrages van buurtbewoners uit de wijken
Spijkvoorderenk & Spijkvoorderhout. Ook was er
een bijdrage uit het wijkbudget van het wijkteam
en een subsidie van de Rabobank Cooperatie
fonds. Bijdragen waar de buurt enorm blij en heel
erg dankbaar voor zijn. Mooi om te zien dat door
deze samenwerking in de toekomst misschien een
mensenleven gered kan worden!
De functie van de AED heeft alleen een goede kans
van slagen als er een 6 minuten zone gecreëerd
kan worden in de woonwijk. De eerste 6 minuten
zijn bij een hartstilstand van levensbelang!
Om het systeem van een 6 minute zone te laten
slagen, is het van belang dat er voldoende buurt
bewoners beschikken over een geldig AED & re
animatie diploma. Het doel was om circa
40 buurtbewoners te vinden die beschikken over
een geldig reanimatiediploma en die zich ook wil

Met een 15 tal mensen is hier hard aan gewerkt.
De zonnebloemen die op de eerste doedag zijn
geplant, en na een uitbundig bloeiende zomer er
deels uit gehaald. De vaste planten zijn er in gezet.
De Floris van Wevelinghovenstraat is in een mooi
nieuw groen jasje gestoken!

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.
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In actie tijdens de training Burgerhulpverlener
(foto: werkgroep AED Vijfhoek)

len aanmelden bij “harstslag nu” als burgerhulp
verlener. Zo is er altijd iemand in de buurt die kan
starten met reanimatie. Zodra er een 112 melding
is, worden op basis van deze melding een aantal
buurtbewoners via hartslag nu opgeroepen om of
de AED te gaan halen of om naar het slachtoffer
te gaan.
Een aantal buurtbewoners kon al reanimeren en
daarnaast zijn er in september en oktober tijdens
3 trainingsrondes nog 23 buurtbewoners opge
leid door een oud ambulance verpleegkundige.
Het was een leerzame training, voor zowel begin
ners, als voor buurtbewoners die een herhalings
les volgden. Fantastisch dat iedereen in de wijk zo
betrokken is!

Spreekuur senioren en Openbaar Vervoer
Op maandag 29 oktober van 10.00 - 11.30 uur is er in de Bibliotheek/Wijkwinkel Keizersla
den, Graaf Florisstraat 3, een inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met
het openbaar vervoer.
Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement
past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven advies en laten stap voor stap op de
computer laten zien hoe u uw reis kunt plannen.

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: Caroline Leget - PvdA

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

Samen zijn we sterker!
Graag zou ik de gemeentepolitiek dichter bij de mensen willen brengen. Samen
willen we dat het goed gaat met iedereen die woont, werkt en verblijft binnen de
gemeente. Door naar elkaar te luisteren en begrijpelijke taal te spreken, behouden
we het goede en verbeteren we dat wat nodig is.
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, (jeugd) zorg, jeugdbe
leid, en de aanpak van armoede zijn o.a. onderwerpen waarover ik het woord mag
voeren.
Ik vind het onacceptabel als kinderen buiten de boot (dreigen te) vallen. Het is
van belang dat zij optimale kansen krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Een gezonde en veilige leefomgeving met voldoende uitdagingen zijn, naast het
hebben van vriendjes en goed onderwijs, hierbij belangrijke voorwaarden. Zij zijn
onze toekomst.
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 bereidt de behandeling
Meepraten?
van de begroting voor.
De gemeenteraad
vindt het
heel
belangrijk om in de voorbereiEr is ruimte
voor
insprekers.  
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
31vormen
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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