Deventer Nu
Grote Kerkhof autovrij per 2 januari 2019

Wonen in het groen langs de Snipperlingsdijk

Het college heeft het besluit genomen dat het Grote Kerkhof per 2 januari 2019
autovrij wordt. Dit was afgesproken in het Collegeakkoord ‘Met lef en liefde voor
Deventer’. Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage en staat open voor bezwaar
en beroep.
Carlo Verhaar – wethouder binnenstad: “Met
het verdwijnen van de parkeerplaatsen wordt
het Grote Kerkhof weer een echt plein. Een plek
waar je rustig kunt wandelen, genieten van de
prachtige omliggende gebouwen en waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. Dat
is even wennen voor de mensen die nu op het
Grote Kerkhof parkeren, maar het draagt bij aan
een aantrekkelijkere binnenstad.”
In de afgelopen periode zijn alle direct be-

langhebbenden, zoals de bewonersvereniging
Polstraat e.o., de Lebuinuskerk, Sociëteit de
Hereeniging, SDBM en de horeca aan het plein,
geïnformeerd over de plannen.
Het Grote Kerkhof wordt vooralsnog afgezet met
paaltjes. Dit vooruitlopend op een herinrichting
van het plein in samenhang met Nieuwe Markt
en Stromarkt.
Vergunninghouders, bewoners en bezoekers
van de binnenstad worden onder meer met brie-

Burgemeester en wethouders hebben de visie Rivierenwijk Aan de Dijk vastgesteld.
Een belangrijke stap in de afronding van de wijkvernieuwing. Er komen circa 130
woningen langs de Snipperlingsdijk. Het gaat om laagbouw en appartementen.
Het college legt de visie ter vaststelling voor
aan de gemeenteraad.

Groene kwaliteit

behoud van de groene kwaliteit, voldoende
parkeerplekken, speelplekken en de ontsluiting van de nieuwe woonbuurten. De bouw
start eind 2019.

Bewoners uit de buurt vroegen aandacht voor

Openingstijden winkels rondom feestdagen
Resterende koopzondagen en
koopfeestdagen 2018

gen is ook een aantal winkels geopend op RSC
De Snipperling.

Binnenstad
- zondag 9 december;
- zondag 16 december (Dickens festijn);
- zondag 23 december;
- zondag 30 december.
Openingstijden: 12.00 - 17.00 uur, individuele
winkels kunnen hiervan afwijken.

Deventer wil vraagafhankelijk vervoer bij
PlusOV houden
Het vraagafhankelijk vervoer, het taxivervoer voor Wmo-cliënten, wil het college ook
na 1 augustus 2019 bij PlusOV laten. Deze afweging is gemaakt nadat alle andere
deelnemende gemeenten in PlusOV op 1 november bekend maakten door te gaan
met het vraagafhankelijk vervoer. Daarna heeft het college afgewogen wat de meest
aantrekkelijke optie is voor Deventer.
De afgelopen weken is afgewogen wat de beste opties zijn voor het routegebonden vervoer
(leerlingenvervoer en vervoer van mensen naar
bijvoorbeeld dagbesteding) en het vraagafhankelijk vervoer (taxivervoer voor Wmo-cliënten
in de regio). Het college stelt nu aan de raad
voor om het vraagafhankelijk vervoer bij PlusOV
te laten en het routegebonden vervoer opnieuw
aan te besteden.

Extra koopavonden binnenstad in verband
met feestdagen:
dinsdag 4 december en vrijdag 21 december.
Voor meer informatie: www.deventer.info en
www.shoppenindeventer.nl
RSC De Snipperling
- zondag 23 december;
- woensdag 26 december (2e Kerstdag);
- zondag 30 december.
Dit zijn de collectieve koopzondagen. Winkels
mogen echter alle zon- en feestdagen van het
jaar geopend zijn. Op de niet genoemde zonda-
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Extra openingstijden levensmiddelenwinkels
Deze branche heeft verzocht om op de zondagen 23 december en 30 december geopend te
mogen zijn tussen 07.00 – 22.00 uur. Dit verzoek
is gehonoreerd.

Een klacht over de gemeente?
Als u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de
gemeente, dan kunt u een klacht indienen.
Dit kan schriftelijk of op www.deventer.nl met uw DigiD.

Voordelen
Het taxivervoer voor Wmo-cliënten gaat bij
PlusOV over het algemeen goed. Ook blijven de
kosten hiervoor binnen de begroting. Daarnaast
is voor dit soort vervoer regionale schaalgrootte van belang voor efficiency. Dit zijn enkele
redenen waarom het college aan de raad voorstelt om voor dit vraagafhankelijke vervoer bij
PlusOV te blijven.

Openingstijden: 11.00 - 17.00 uur, individuele
winkels kunnen hiervan afwijken.
Winkelcentrum Colmschate
- zondag 23 december;
- zondag 30 december.
Dit zijn de collectieve koopzondagen. Winkels
mogen echter alle zon- en feestdagen van het
jaar geopend zijn. Op de niet genoemde zondagen zijn ook een aantal winkels geopend op
winkelcentrum Colmschate.
Openingstijden: 12.00 - 17.00 uur, individuele
winkels kunnen hiervan afwijken.
Extra koopavond tot 21.00 uur op zaterdag 22
december (Christmasshoppen).
Voor meer informatie: www.colmschate.com

Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden

WijDeventer, voor en door bewoners!

Beweging in de Tesschenmacherstraat

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.

Dagbesteding Lettele breidt uit
Vanaf 3 januari a.s. krijgt Lettele in Kulturhus De
Spil een unieke vorm van dagbesteding. Zowel senioren als anderen zijn op dinsdagen én donderdagen welkom voor koffie, een smakelijke maaltijd
en een gezellige activiteit. Dit wordt begeleid door
Lettelse vrijwilligers en ondersteund door Zorggroep Raalte (ZGR).
Al sinds 2010 kunnen senioren bij de dagbestedingsgroep op de donderdag terecht. Verschillende organisaties, waaronder De Spil, Plaatselijk
Belang, Lettele Schakelt, ZGR en gemeente Deven-

ter, hebben nu de handen in elkaar geslagen om te
komen tot een nieuwe vorm.
Het doel is dat iedereen in en rond Lettele die dat
wil, mét of zonder zorgindicatie, terecht kan bij de
dagbesteding.
Dat kan zowel als deelnemer, als vrijwilliger of
als ondersteuner. Ook in de activiteiten wordt
onderlinge verbinding gezocht: kinderen en ouderen kunnen samen de natuur in, er kan een gezellige ochtend worden georganiseerd voor het
hele dorp etc.

Nieuwe WijDeventer
krant voor Colmschate
Noord/Vijfhoek

Remwegdemonstratie door instructeur VVN (foto: WijDeventer)

Het weer was zaterdag 24 november aan de frisse
kant maar droog. Het ideale weer om een remwegdemonstratie te doen. Deze demonstratie
werd georganiseerd door de werkgroep verkeer in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Een
ervaren instructeur demonstreerde dat de remweg wel degelijk een groot verschil maakt bij 30
km of 50 km per uur rijden. Je weet het allemaal
maar zien is zeer confronterend.

In Colmschate Noord en Vijfhoek is de nieuwe
WijDeventer krant verspreid. In deze krant kunt
u meer lezen over de mooie bewonersinitiatieven
die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de
wijk vergroten.
Heeft u geen krant ontvangen en wilt u wel graag
een exemplaar? Stuur dan een mail met uw naam
en adres naar wijdeventer@deventer.nl. Dan ontvangt u alsnog een exemplaar.
De digitale versie kunt u lezen op
www.wijdeventer.nl/wijdeventer-kranten.

De werkgroep verkeer is een van de 4 werkgroepen die in de Tesschenmacherstraat actief zijn.

Naast het thema verkeer gaat het om thema zorg
en welzijn, thema veiligheid en thema duurzaamheid. Na de remwegdemonstratie stond de deur
open in Nieuw Rollecate. Onder het genot van een
kop koffie hebben de werkgroepen verteld waar ze
mee bezig zijn. De werkgroep duurzaamheid is op
onderzoek naar mogelijkheden om mee te doen
aan het Postcoderoos project voor zonne-energie.
Het idee van een koffie-estafette komt van de
werkgroep zorg en welzijn. De werkgroep veiligheid wil een WhatsApp buurtpreventie opstarten.
En er zijn nog vele, vele andere initiatieven.

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.
Doorontwikkeling sociaal domein
Sinds 2015 heeft de gemeente veel nieuwe taken in het sociaal domein. De ambitie is
dat de hulp en ondersteuning voor inwoners toegankelijk en betaalbaar blijft. Daarvoor wordt ingezet op bijvoorbeeld preventie en meer samenhang. In het ‘Verbindend
kader Sociaal Domein’ geeft het college aan hoe het de doorontwikkeling de komende
jaren wil vormgeven.
Het college gaat met de raad in gesprek over
het Verbindend kader Sociaal Domein.
De gemeente gaat over veel zaken in het sociaal domein: van jeugdhulp, begeleid wonen,
hulp aan inwoners met psychiatrische problemen, hulp in het huishouden van ouderen, tot
hulp aan mensen met problematische schulden.
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Dure zorg voorkomen
Liesbeth Grijsen, wethouder Wmo: “Onze opgave is om hulp en ondersteuning toegankelijk en
tegelijkertijd betaalbaar te houden. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, want
daarmee pakken we problemen van inwoners
vroegtijdig aan én kan vaak dure zorg worden
voorkomen. Dat doen we stap voor stap en samen met partners in de stad.”
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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: Bert Roetert – Gemeentebelang

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

De komende periode wil ik mij inzetten voor onderwerpen die met jonge mensen
te maken hebben, zoals zorg en onderwijs. Dit is de generatie die de komende decennia de samenleving gaat vormen. Zij hebben recht op een schone, duurzame en
verantwoorde omgeving, waarin zij kunnen wonen, leven en werken.
Ik wil optimale aandacht voor jongeren met een afstand tot een arbeidsmarkt. In
samenwerking met verschillende ondersteunende instanties binnen Deventer valt
er veel te bereiken. Ook zie ik kansen in goede voorlichting en lessen, bijvoorbeeld
over verantwoorde voeding en “ways of life”. Het zou prachtig zijn, wanneer het
streven om NL in 2030 naast gasloos, ook nog obesitasvrij te laten zijn!
Deventer (stad met omringende dorpen en kernen) is een dynamische gemeente,
waar iedere bewoner zich oprecht thuis moet kunnen voelen. Wij als raad horen
ook graag van u, wat u hierbij bezighoudt, zodat we als uw vertegenwoordiger
hieraan de juiste aandacht kunnen besteden.
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?

Publicatie
Bestemmingsplannen
Wanneer?
Ontwerpbestemmingsplan
Hemelzicht
De gemeenteraad komt eens Landgoed
in de drie weken
op woensdag-

DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
Raadstafel:
vormen van gesprek, dialoog
en debat
de1. Deraad
is allerlei
12 december
2018
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

De raad spreekt aan de raadstafel

Meepraten?
over duurzaamheid, bedrijventerreinen

De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereien de WMO verordening
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.

De volgende vergadering
op:
Nieuw isLandgoed
Hemelzicht
Het
Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en

27 augustus 2014

avond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergaPostcode
Adres
Status
Nummer Verzenddatum
dering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en
7434
Ikkinksweg / Marsweg / Holterweg ontwerp
22738
6-dec-18
neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen die
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
Uonderwerpen
kunt de bekendmakingen
inzienzijn
viabesproken
www.deventer.nl/bekendmakingen.
Daar vindt u alle bekend
die al wel eerder
aan de raadsta-

organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-

Tussen Deventer-Oost en Bathmen,
aantede
Ikkinksweg,
verandert
ties aan
bieden,
in gesprek
te gaan het
met jachtdomein
raadsleden ofHeeen
melzicht in een landgoed. De eigenaar
van
terrein
van
bijna 40 vragen
hectaredoor
verandert
presentatie
tehet
geven.
Ook de
mondelinge
de raadslandbouwgrond deels in natuurleden
en bouwt
eenworden
landhuis.
Het
grootste
gedeelte
aan hethier
college
in het
Forum
gesteld.
van het landgoed wordt opengesteld voor publiek.

in De Lindeboom
in Schalkhaar

Meer weten?

makingen
Wethouder Liesbeth Grijsen: “Ik ben
Landgoed
fel (debat).van deze week. Op een plattegrond kunt u zoeken op alle lopende vergunningsaanvragen
Kijkenthousiop http://gemeenteraad.deventer.nl
voor een overzicht
op:
in uw buurt. U kunt de bekendmakingen ook inzien in het stadhuis, Grote Kerkhof 1. Kijk voor de agenda
ast over Landgoed Hemelzicht omdat
nieuwe
Op circa
13 contactgegevens.
hectare van het terrein
nieuvaneralle
raadsleden
en hun
Heeft wordt
u algemene
http://gemeenteraad.deventer.nl
natuur wordt ontwikkeld die openbaar
toeganwe natuur
wordt voor
vragen
over de raad?
Neemontwikkeld.
contact op Het
metlandgoed
de raadsgriffie,
telekelijk
is
en
bovendien
aansluit
bij
een
aanwezig
90%
opengesteld
voor
publiek.
Voor
dat
publiek
foon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Kalender gemeenteraad
natuurgebied.”
worden enkele parkeerplaatsen aangelegd aan
Via deze link komt u bij het Raads
de Marsweg. Het landgoed wordt goed bereikInformatie Systeem (RIS). Hier vindt
baar en toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
u ook de activiteitenkalender van de

Stadhuis eerder dicht op donderdag
vergaderingen
13De
december

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

raad.
Op donderdag 13 december is stadhuis Deventer open tot 14.00 uur.
De locaties Bathmen en Schalkhaar zijn gesloten. Het personeel heeft een bijeenkomst.
Telefonisch is de gemeente Deventer 13 december bereikbaar tot 14.00 uur.
Stadhuis 12 december open tot 20.00 uur
Vanwege de beperkte openingstijden op donderdag 13 december, is stadhuis Deventer op
woensdag 12 december langer open. U kunt terecht van 08.00 tot 20.00 uur.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed
Hemelzicht wordt nu vrijgegeven voor inspraak.
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. De afgelopen jaren is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij in het voorjaar
van 2017 gesproken is met omwonenden, die
positief hebben gereageerd.

Openingstijden rond de feestdagen
Maandag 24 december en maandag 31 december zijn stadhuis Deventer en locatie Schalkhaar open tot 16.00 uur. Telefonisch zijn we ook bereikbaar tot 16.00 uur.
Op dinsdag 25 december en woensdag 26 december zijn alle gemeentelijke locaties dicht.
Ook op dinsdag 1 januari zijn we gesloten.

Online dienstverlening
Kunnen wij u online helpen? Veel zaken regelt u 24 uur per dag, 7 dagen per week via www.
deventer.nl/digitaal.

Stadhuis open van 8 tot 18 uur en
donderdagavond tot 20 uur
Meer informatie op www.deventer.nl/contact
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Kavels voor Koeien van start
Met de overhandiging van een gebiedskaart
door wethouder Liesbeth Grijsen aan voorzitter
Piet Dolman van de kavelruilcommissie ging op
28 november de vrijwillige kavelruil Kavels voor
Koeien Deventer van start. Het kavelruilproject
is een initiatief van LTO Noord afdeling Salland
en de gemeente Deventer. Het project loopt tot
voorjaar 2021 en beoogt de ruil van 200 hectare
grond.
Wethouder Grijsen: “Wij zetten ons samen met
LTO in voor een vitaal platteland. Er zijn minder
boerenbedrijven maar die zijn wel groter. We
willen dat zij goed kunnen boeren en tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat het mooie Sallandse landschap wordt versterkt. We zijn blij
met de Europese subsidie die we via de provincie hiervoor hebben gekregen.”

Wethouder Liesbeth Grijsen (r) en de heer Piet
Dolman (l), voorzitter van de kavelruilcommissie

COLOFON

INFORMATIE PUBLIEKSCONTACTEN

Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,
e-mail:gemeente@deventer.nl, www.deventer.nl.
Redactie: team Communicatie, e-mail:communicatie@deventer.nl
Klachten over bezorging kunt u melden via tel. 088-0561595 (24/7, lokaal tarief)

Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18 uur, do. 8-20 uur
Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1.
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