Deventer Nu
BEST-tas gaat gewijzigd door

Keuzes maken voor de toekomst van de
culturele sector
Deventer heeft een sterk cultureel profiel en de gemeente ondersteunt veel culturele activiteiten. De komende maanden wordt een cultuurvisie uitgewerkt zodat de
gemeenteraad volgend voorjaar keuzes kan maken voor de toekomst.
Wethouder Cultuur Carlo Verhaar: “Onze cul
tuurvisie is alweer elf jaar oud en de wereld
om ons heen verandert snel. Dat vraagt om
een nieuwe afweging, zodat Deventer cultureel
aantrekkelijk blijft. We willen niet zozeer instel
lingen financieren als wel culturele activiteiten.
Daarnaast willen we vernieuwende initiatieven
stimuleren.”

In de BEST-tas kunnen inwoners boeken, elek
tronica, speelgoed en textiel aanbieden om te
voorkomen dat die goed herbruikbare spullen
bij het restafval terecht komen. Uit een evalu
atie blijkt dat inwoners dit waarderen en dat
verbetering mogelijk is door versimpeling. De
QR-code gaat van de tas af. Voortaan krijg je
een nieuwe tas in je brievenbus als je een volle

Speelgoedmuseum
Het college stelt daarnaast voor om het Speel
goedmuseum voorlopig op de huidige locatie
open te houden en over de toekomst pas een
besluit te nemen na het vaststellen van de Cul
tuurvisie. Dan ook worden ook andere keuzes ge
maakt zoals over de toekomst van de lokale om
roep en de verbouwing van het Burgerweeshuis.

aanbiedt bij je eigen voordeur. BEST-tassen zijn
straks af te halen bij afhaalpunten.
Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar:
“Het gescheiden ophalen van deze spullen zorgt
voor minder restafval en meer hergebruik van
grondstoffen. Dat is een goede zaak en daar
gaan we volgend jaar mee door.”

Proef voedselresten wordt doorgezet
Sinds anderhalf jaar draait een proef in het Bergkwartier, enkele hoogbouwcomplexen in Borgele en een deel van de wijk Steinvoorde. In deze buurten wordt bij deelnemers aan de proef alle voedselresten gescheiden opgehaald. Uit de proef blijkt dat
de proef voorkomt dat deze grondstof ten onrechte het bij het restafval terecht komt.

Bladactie
Het Groenbedrijf en Cambio gaan vanaf 12 november 2018 blad opruimen. Zij halen de
bladeren van stoepen en wegen.

De proef wordt voortgezet. Wethouder Carlo
Verhaar: “We zien dat er meer grondstoffen
van het afval worden gescheiden en dat deel
nemers tevreden zijn. Een aandachtspunt is dat
de kosten van het inzamelen hoog zijn ten op
zichte van wat de grondstof voedselresten nu
opbrengt. We verwachten dat op termijn deze
grondstof meer waarde krijgt en het scheiden in
de toekomst rendabeler wordt.”

Wanneer wordt uw buurt geveegd?

De gemeente Deventer zoekt twee

Procesregisseurs APV / Bijzondere wetten
Aandachtsveld Evenementen of Aandachtsveld Horeca
36 uur per week • hbo werk- en denkniveau • maximaal € 4.225,00 bruto per maand

Op www.deventer.nl/bladactie vindt u een
kaart met de wijken en daarbij de week wan
neer uw buurt geveegd wordt.

zamelen. Cambio haalt blad gratis op als u dit
doorgeeft via telefoonnummer 0570-622210. U
kunt een bladkorf aanvragen bij Het Groenbe
drijf, telefoonnummer 0570 - 856 400.

Blad als meststof

Blad verzamelen

De gemeente ruimt het blad op waar het moet
en laat het liggen waar dat kan. Planten groeien
beter als u in het najaar afgevallen blad ver
spreidt over uw grond onder en tussen de plan
ten.

Als u een bladhoop maakt, dan gelden de vol
gende spelregels:
-	 U levert het blad aan langs de openbare weg;
-	 Leg de hoop niet vlak naast een boom;
-	 Meld uw blad bij Cambio, tel. 0570622210. Bladhopen tot 1 kuub haalt Cambio
binnen 5 werkdagen op. Bladhopen groter
dan 1 kuub halen we op met een grote kraan.
Dit gebeurt binnen 10 werkdagen na uw mel
ding aan Cambio.

Meehelpen met vegen
U kunt meehelpen tijdens de bladactie, door
vóór de bladactie de stoep schoon te vegen. Het
blad kunt u in de groene container doen of ver

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

Herfstvakantie in het Oostrik
Een trotse buurvrouw stuurde het volgende be
richt: Kinderen van de Gildenburg vermaakten
zich uitstekend in de herfstvakantie. Ze hebben
heerlijk gespeeld, maar ook hard gewerkt. Ze heb

ben de Gildenburg helemaal bladschoon geveegd.
Van achter naar voren. Alle bladeren werden ver
zameld voor Pandje 221. Helemaal geweldig! Een
dikke pluim voor dit team.

Vrijwilligers gezocht voor nieuwe duofiets
Bathmen
Alle cliënten van Zozijn op de Walnotenhof zijn
blij dat ze weer lekker naar buiten kunnen om
te fietsen op de nieuwe duofiets. Op deze ma
nier is het mogelijk om samen met een vrijwil
liger te genieten van een mooie fietstocht in de
omgeving van Bathmen. Ook de ouderen van
dagbesteding Erve de Enk uit Bathmen maken
gebruik van deze duofiets en beleven er veel
plezier aan.
Lijkt het u wat om als vrijwilliger iets te doen
bij Zozijn, zoals fietsen met een cliënt? Bel ons
gerust voor meer informatie: 088-575-2040. As
trid of Lonneke kunnen u meer vertellen.
De nieuwe duofiets is mogelijk gemaakt met
bijdragen van WijDeventer, Boeldag Bathmen,
Coöperatiefonds Rabobank Salland en De Groot
fietsen uit Heeten. Hartelijk dank namens de
gebruikers.

Samen genieten van een leuke fietstocht. Ook
iets voor u? (foto: P. Smit)

Sociaal Team Binnenstad verhuisd
naar nieuwe bibliotheek
Het Sociaal Team Binnenstad is meeverhuisd met de bibliotheek. U vindt dit team op de 1e
verdieping in de nieuwe bibliotheek, Stromarkt 18.

Het bladerveegteam v.l.n.r. Chenoah, Nathan, Jaelo en Chiara (foto: M. Beumer)

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.

Het Sociaal Team en Carinova Thuisadministratie organiseren iedere vrijdag van 13.00 tot
15.00 uur de Buurttafel Binnenstad. Inwoners van de binnenstad kunnen dan in de nieuwe
bibliotheek terecht voor vragen en advies op het gebied van financiën, administratie, wonen,
opvoeding, werk, vrije tijd, zorg en ondersteuning.

Socialeteamsdeventer.nl

Nieuwbouw school én sporthal op Marke-Zuid

Ook in de andere wijken en dorpen houden de Sociale Teams spreekuur. Heeft u een vraag of
idee, wilt u advies of zoekt u een luisterend oor? Kijk op www.socialeteamsdeventer.nl onder
‘mijn wijk’ voor het spreekuur in uw wijk of dorp. Of neem contact op met uw Sociaal Team: te
lefoon 14 0570 (of kijk voor het e-mailadres op www.socialeteamsdeventer.nl onder ‘contact’).

Training ‘Houd me vast’ voor stellen in Deventer
Heeft uw relatie een oppepper nodig?
Kom dan samen met uw partner naar de
driedaagse training ‘Houd me vast’. De
training is gebaseerd op de methode en
de bestseller ‘Houd me vast’ van relatietherapeute Dr. Sue Johnson. U werkt
alleen met uw eigen partner en deelt in
de groep wat u wilt. Er kunnen maximaal
8 stellen deelnemen aan de training.

Inhoud

De Marke-Zuid (hoek Ludgerstraat/Lebuïnus
laan) is de beste plek voor nieuwbouw van de
vmbo-locatie van het Etty Hillesum Lyceum
(EHL) en de vervanging van sporthal Keizerslan
den. Dat is de conclusie na een onderzoek naar
locaties.
De Marke-Zuid scoort het best vanwege de aan
wezige ruimte, de ligging en bereikbaarheid.
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Het college legt dit voor aan de gemeenteraad.
Er zijn meerdere locaties onderzocht, zowel
voor de sporthal en de school op één plek, als
los van elkaar. De twee nieuwe gebouwen sa
men op de Marke-Zuid is volgens het college de
beste plek. Die sluit aan bij de wensen van EHL,
vanwege de mogelijkheden om onderwijs en be
weging te combineren.

In de training leert u:
-	 uw eigen emoties en die van uw partner beter
te begrijpen;
-	 negatieve patronen die voor pijn en afstand
zorgen te herkennen en te beheersen;
-	 positieve momenten te creëren, zodat er een
veilige verbinding ontstaat in de relatie.

Meer info
De training vindt plaats op 11 en 25 januari en
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op 8 februari van 9.30 tot 16.30 uur. In overleg
bepalen we een datum voor de intake. Locatie
van de training is het stadhuis in Deventer, Gro
te Kerkhof 1. Kosten bedragen € 150,- per stel.
Daarnaast schaft u zelf het boek ‘Houd me vast’
van Dr. Sue Johnson aan.
Zijn de kosten een probleem? Neem dan con
tact op met Carola Stam (06-10916756, c.stam@
socialeteamsdeventer.nl) of Toine Kappert (0630374348, t.kappert@socialeteamsdeventer.nl)
van de Sociale Teams Deventer. Bij hen kunt u
ook terecht voor meer informatie over de trai
ning en opgave.

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: Gerry Stegeman - D66

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

Voor mij is de onderlinge betrokkenheid in de gemeente erg belangrijk. Ik wil me
hard maken voor een gezonder, duurzamer én bruisender Deventer. Meedoen en
mee kúnnen doen, daar gaat het om. Samen inzetten op het versterken van een
toekomstbestendige economie, en de lusten en lasten op een faire manier verde
len.
Als D66 woordvoerder op het gebied van participatie, zorg, sport, milieu, verkeer
& vervoer hoop ik op deze terreinen samen te werken binnen de raad, maar vooral
met betrokkenen in de gemeente. Neem vooral contact op als je een idee of wens
hebt. Er zijn niet altijd makkelijke oplossingen, maar samen komen we verder, dat
is mijn overtuiging.

De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen
en in
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?

Wanneer?

Bereikbaarheid

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze verga-

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014

dering
de raadsleden over
allerlei onderwerpen
Voor debatteren
de actuele verkeerssituatie
of informatie
over hinder en
of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
neemt
de
raad
besluiten.
Op
de
agenda
staan
onderwerpen
die
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
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 behandelt de
meerjarenbegroting
2019 - 2022.
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 demethele
agenda
entestukken
op
mogelijkheid
de raad
in gesprek
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 petizich
niet goed
behandeld
voelt door
iemand van of
de een
ties Als
aanu te
bieden,
in gesprek
te gaan
met raadsleden
gemeente,
dan
kunt
u
een
klacht
indienen.
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadskan
of op www.deventer.nl
met uw DigiD.
ledenDit
aan
hetschriftelijk
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,
Kalenderwww.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:
vormen van gesprek,2018
dialoog en debat
de
raad
isallerlei
7 november

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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