Deventer Nu
College wil Stadspoortgarage snel opknappen
Het college wil de Stadspoortgarage nog dit voorjaar grondig opknappen en vraagt
daarvoor budget van de gemeenteraad. Het college wil de begane grond van de
garage afsluiten om buurtbewoners tegemoet te komen. Die ervaren nu overlast van
hangjongeren.
Alleen mensen met een parkeerkaart voor de
garage hebben dan toegang tot de begane
grond.

Parkeren
De Stadspoortgarage is van verschillende ei

Inschrijving kavels Het Eikendal-Zuid fase 2
van start

genaren waaronder de gemeente en bestaat
uit verschillende delen. De begane grond van
de garage is nu openbaar en geldt als straat
parkeren. Door de begane grond met ruim 30
parkeerplekken af te sluiten, kunnen alleen be
zoekers met een parkeerkaart binnen.

Kavels in de 2e fase van Het EikendalZuid in Diepenveen zijn nu op de markt.
Inschrijven op een kavel kan tot en met 7
maart 2018. Op www.heteikendal.nl/zuid
staat alle informatie, zoals het kaveloverzicht, kavelpaspoorten, de uitgiftevoorwaarden en het inschrijfformulier.
Het Eikendal-Zuid fase 2 wordt aardgasloos aan
gelegd. Bouwers worden aangemoedigd een (bij
na) energieneutrale woning te bouwen. Mensen

die hun huis aantoonbaar (bijna) energieneutraal
bouwen, beloont de gemeente met een bijdrage.

Kavels
De kavelgrootte voor een vrijstaande woning is
circa 800 m2. Op Het Eikendal-Zuid fase 2 is het
ook mogelijk om samen een twee-onder-één-kap
villa te bouwen op een kavel vanaf circa 600 m2.
De toewijzing van een kavel vindt plaats door mid
del van loting. Deze loting wordt gehouden op 15
maart.

Wielerploeg Team Sunweb naar A1 Bedrijvenpark
Deventer
De internationale wielerformatie Team Sunweb vestigt zich najaar 2018 op A1 Bedrijvenpark Deventer. Op een zichtlocatie langs de A1 verschijnt het nieuwe duurzame bedrijfspand, inclusief een ‘Experience Center’ voor bezoekers en gasten.

Cursus eerste hulp bij psychische problemen
Circa 50 geïnteresseerden, van professionals tot vrijwilligers, waren aanwezig
tijdens de kick-off van het Mental Health
First Aid (MHFA) programma in Deventer.
Burgemeester Andries Heidema benadrukte het belang van bekendheid met,
begrip voor en acceptatie van mensen
met verward gedrag in Deventer.
“Wij willen een stad zijn die ruimte geeft om an
ders te zijn, waar je altijd een plek hebt in de
maatschappij. We willen het stigma op verward
gedrag verminderen en de samenleving hande
lingsvaardig maken in het omgaan met perso
nen met verward gedrag. Mooi dat we één van
de eerste gemeenten zijn waar we MHFA-cursus
aan kunnen bieden aan inwoners, vrijwilligers
en professionals.”

Tijdig signaleren voorkomt
problemen
Steeds vaker halen extreme situaties met ver
warde personen het nieuws. Maar die situaties
zijn meestal niet representatief voor mensen
met verward gedrag. De insteek van MHFA is
dit soort situaties door tijdige signalering en in
grijpen te voorkomen. Hoe meer mensen kennis
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hebben van eerste hulp bij psychische proble
men, hoe kleiner de kans wordt op situaties die
uit de hand lopen.

“Door groei en successen van het team moesten
we op zoek naar een nieuwe locatie met meer
ruimte voor ons kantoorpersoneel en voor opslag
en logistiek”, vertelt Iwan Spekenbrink, teamma
nager van Team Sunweb. “We voelen ons thuis in
Deventer. De nuchterheid, trots en handelsgeest
passen bij ons. A1 Bedrijvenpark Deventer is ide

Cursus met korting
In de cursus Mental Health First Aid (MHFA)
leer je eerste hulp te bieden aan mensen met
(beginnende) psychische problemen. Je krijgt
informatie over psychische problemen en hoe
je kunt handelen wanneer iemand in een crisis
verkeert.

aal. De bereikbaarheid en zichtbaarheid, direct
aan de A1 en de duurzaamheidsambities sluiten
perfect aan bij onze wensen.”

Tegenprestaties
Wethouder Frits Rorink: “Er waren meerdere ge
meenten met heel aantrekkelijke aanbiedingen
voor Team Sunweb. Ik ben ontzettend blij met
blijvende keuze van Team Sunweb voor Deventer.
Een fantastisch visitekaartje voor de sport, De
venter en fietsprovincie Overijssel.”
Gemeente en provincie Overijssel betalen ge
durende drie jaar respectievelijk € 38.000 en €
27.000 per jaar mee aan de verhuizing. Daarvoor
levert Team Sunweb gedurende drie jaar tegens
prestaties op het gebied gezondheid en sport en
de promotie van Overijssel als top fietsprovincie
en van A1 Bedrijvenpark op het gebied van duur
zame energie.

Bent u ook geïnteresseerd in deze training?
Meld u dan aan via www.impluz.nl!
Of neem rechtstreeks contact op via info@im
pluz.nl of (0570) 604900.

Publicatie Wet Milieubeheer			
Postcode Adres
7411 BW Brink 72, Deventer
7418 CH Dordrechtweg 8, Deventer

Status
melding ontvangen
melding ontvangen

Nummer Ontvangstdatum
20166
12/28/17
20167
12/28/17

			
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!

Einde pilot Lijn Informele Zorg Colmschate-Zuid

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 wijkbudget.
Partners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, de sociale teams, Raster
Groep, (thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Officiële opening ‘Wijk 16 Uw buurtstation’

Officiële opening door wethouder Kolkman
(foto: WijDeventer)

Op zaterdag 20 januari opende wethouder Jan
Jaap Kolkman officieel de deuren van ‘Wijk 16
Uw buurtstation’ aan de Zutphenselaan. De
dagactiviteitenvoorziening voor senioren uit
Knutteldorp en omliggende buurten is in sep
tember 2017 van start gegaan en vindt plaats in
de nieuwe, lichte aanbouw aan het bestaande
gebouw van buurt- en speelvereniging ‘Wijk
16’. De wethouder had lovende woorden voor
dit initiatief waar het bestuur en vrijwilligers
van ‘Wijk 16’ zich enorm voor hebben ingezet.
Een enorme uitdaging voor de vereniging.

Samenwerking
Het bestuur werkt samen met de zorgorganisa
tie Beter Thuis Wonen. Medewerkers van deze
organisatie zorgen voor professionele begelei
ding van de deelnemers aan de dagactiviteiten.

De activiteiten zijn bedoeld voor bewoners die
het fijn vinden om een of twee dagen in de
week met andere bewoners uit de wijk door
te brengen en/of mee te doen aan activitei
ten. Deelnemende bewoners zijn onder andere
senioren die langdurig thuis zijn en bewoners
die mantelzorg ontvangen. De dagactivitei
ten vinden vooralsnog twee dagen in de week
plaats, op dinsdag en donderdag.

Ontstaan
Het initiatief voor ‘Wijk 16 Uw buurtstation’
komt voort uit de wens van bewoners. Zij heb
ben in gesprekken met leden van het sociaal
team binnenstad/ de Hoven aangegeven het
liefst dagactiviteiten te hebben in de buurt.
Belangrijke redenen zijn: vertrouwd in eigen
buurt, zelf bepalen wanneer je naar huis wil,
geen ‘gependel’ met busjes, laagdrempelig
buurt- en lotgenoten ontmoeten. Het contact
met kinderen die in de speeltuin spelen is een
plezierige bijkomstigheid.
Als u gebruik wilt maken van de dagactivitei
ten kunt u contact opnemen met ‘Wijk 16’, tel.
0570 624464 of e-mail: wijk16@home.nl. Ook
kunt u contact opnemen met het sociaal team,
e-mail: binnenstad@socialeteamsdeventer.nl of
tel. 14 0570.

Van oktober 2016 tot oktober 2017 was er een pi
lot Lijn Informele Zorg in Colmschate-Zuid. Er is
een centraal telefoonnummer (0570 781781) be
schikbaar gesteld onder de naam Lijn Informele
Zorg (LIZ), in eerste instantie voor alle bewoners
van Colmschate Zuid. Vragen om te helpen met
een kleine tuinklus, vragen om een boodschap
te doen, vragen om een bezoekje, vragen om …..
Kortom veel vragen waar men vaak tegen aan
loopt.
De projectgroep Colmschate Zuid aan Zet heeft
hierbij het voortouw genomen. Samen met de vrij

willigersorganisaties in Colmschate Zuid is er hard
gewerkt om de vraag en aanbod van informele
zorg beter op elkaar af te stemmen. Het is belang
rijk dat mensen die hulp kunnen gebruiken en
buurtbewoners of vrijwilligers die hulp kunnen
bieden elkaar vinden. Op donderdag 18 januari jl.
was er bij sv. Helios een slotbijeenkomst waarbij
de projectgroep haar bevindingen heeft gedeeld.
LIZ wordt op stedelijk niveau doorgezet met het
zelfde telefoonnummer. De opbrengst van de pilot
wordt hierin meegenomen. Met dank aan de vrij
willigers die zich hiervoor hebben ingezet.

In Memoriam Astrid Snijders
Recent hebben wij een goede docente en
vriendin verloren.
De Taalsalon Rivierenwijk heeft met het
overlijden van Astrid Snijders een belang
rijke vrijwilligster verloren. Als oud ROC
docente gaf zij ruim 10 jaar les binnen ver
schillende taalprojecten aan vrouwen met
een migratieafkomst. De laatste jaren bij
de Taalsalon in de Rivierenwijk. Astrid was
hartelijk en persoonlijk in al haar contacten.

Zoals het was en zoals het is geworden (foto: WijDeventer)

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.
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Astrid Snijders (links)

Voor iedereen had ze een arm, een knuffel
of dikke zoen. Ze deelde graag haar per
soonlijke leven door in de Taalsalon te ver
tellen over haar twee dochters waar zij zo
trots op was. Wij hebben haar leren kennen
als betrouwbaar, recht voor de raap, met
compassie en een groot rechtsgevoel.
Astrid hield van taal, van lesgeven en van
het steunen van vrouwen in hun wens naar
zelfstandigheid. Zij deelde haar eigen strijd
baarheid en maakte van iedere bijeenkomst
een feestje van onderlinge steun en gezel
ligheid.
Ter nagedachtenis is door de deelneemsters
en vrijwilligsters van de Taalsalon een bloei
ende Helleboris (kerstroos) in de tuin van
het Huis van de Wijk geplant. Wij delen vele
fijne herinneringen aan Astrid en in onze
harten zal zij ons lang blijven vergezellen.
Deelneemsters en vrijwilligsters Taalsalon,
Raster Welzijn

KOM NAAR DE INLOOPAVOND
HET EIKENDAL-ZUID FASE 2!
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DONDERDAG

FEBRUARI

Nieuw Roetertshof
in Diepenveen

Maak kennis met Het Eikendal-Zuid fase 2

19.30 - 21.00 uur

gemeentemakelaars en duurzaamheidsadviseurs.

Stel uw vragen aan de projectleider,

MEER WETEN? KIJK OP
WWW.HETEIKENDAL.NL/ZUID

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

De raad stelt zich voor:
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten
over onderwerpen
op de –
agenda
en hoe u in contact komt met raadsleden.
Carmen
Hunger
VVD

u en andere inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraad, wanneer de raad

Hoe vergadert de raad?

Volgende vergadering:
31 januari 2018

Geboren in Smallingerland, getogen in
Apeldoorn en nu enthousiast inwoner van
Deventer. Als student kwam ik in 1992
naar Deventer. Tegenwoordig woon ik
in de Vijfhoek. Nu is het de stad waar ik
samen met mijn man en twee zonen zeer
prettig woon, graag mijn vrije tijd door
breng en geniet van al haar facetten.
Namens de VVD ben ik woordvoerder voor
de thema’s: milieu, economische zaken,

onderwijs, jeugd- & kindbeleid, volkshuis 1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
vesting en toerisme & recreatie en wijk 2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
contact raadslid voor wijk vijf Noord.
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
Ik hoop dat onze gemeente bij haar bur
Kijk voor meer informatie,
gers en ondernemers zo’n warm gevoel Meepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
oproept waardoor we automatisch zuinig De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereihttp://gemeenteraad.deventer.nl
worden op alles wat wij hebben en bijdra ding op de
besluiten de mening van inwoners, instellingen en
gen aan het verbeteren van de nog voor bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
ons liggende kansen. Laten we concreet mogelijkheid met de raad in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom. Heeft u een vraag over de
een daadkrachtig zijn.
raad? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon
De Raadstafel
waar raadsleden
zich een beeld vormen
0570 69 is
32de
32plek
of e-mail
naar: griffie@deventer.nl
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen en
over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
werken is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouWaar zijn de vergaderingen?
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in De Lindeboom
besluiten genomen door de raad.
in Schalkhaar.

Carnaval in het Stadhuis

De volgende vergadering is op:

Wanneer?

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petiHet is in Deventer al vele jaren
tieseen
aangoede
te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
gewoonte dat het college vanpresentatie
burgemeeste geven. Ook de mondelinge vragen door de raads-

Stadhuis open van 8 tot 18 27
uur augustus
en
2014
donderdagavond tot 20 uur
ter en wethouders kennis maakt
de college worden in het Forum gesteld.
in De Lindeboom
ledenmet
aan het
Meer
informatie
op
www.deventer.nl/contact
Stadsprins(es)
en
zijn/haar
adjudant.
Op
deze
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
in Schalkhaar
avond worden de sleutels van deMeer
stad overge
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstaweten?
De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdag-

avond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en
neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen die

dragen door burgemeester Andries
KijkHeidema.
op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht

fel (debat).

Kijk voor de agenda op:
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
Dit jaar vindt de sleuteloverdracht
plaats
opde raad?
Stadhuis
(Grote
Kerkhof
1 inde
Deventer)
om de
http://gemeenteraad.deventer.nl
vragen
over
Neem
contact
op met
raadsgriffie,
teleKalender gemeenteraad
Via deze link komt u bij het Raads
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt
u ook de activiteitenkalender van de
raad.
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vrijdag 9 februari. Tussen 19.45 foon
en 21.00
met de carnavalsver
0570uur
69 32 sleuteloverdracht
30 of e-mail naar:samen
griffie@deventer.nl.
is iedereen welkom in de Burgerzaal van het
enigingen uit de gemeente mee te beleven.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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Vernieuwing Senzoraterrein
wordt verkend
De eigenaar van het Senzoraterrein,
Bergsingel BV, verkent de haalbaarheid
van herontwikkeling van het terrein.
Daartoe wordt met de gemeente Deventer
een overeenkomst gesloten.
De buurt zal worden geïnformeerd over plannen
en de voortgang.
Na de verkoop van de suikerwerken in 2017 (met
onder meer de alom bekende hartjes-snoepjes)
verhuizen binnenkort de sodafabriek en het la
boratorium naar de Senzora vestiging aan de
Noorwegenstraat in Deventer. Daarmee komt het

terrein in de Raambuurt vrij voor herontwikke
ling. Het kantoor van Senzora blijft voorlopig nog
op de huidige plek in de Raambuurt gehuisvest.

Karakteristiek voor Deventer
Het Senzoraterrein ligt aan de rand van de bin
nenstad aan de singel waar vroeger één van de
bolwerken van de oude stad was gelegen. Wet
houder Liesbeth Grijsen: “Het is mooi dat wordt
nagedacht over een nieuwe invulling van dit
leegkomende complex door de eigenaren. De
gemeente kijkt naar de randvoorwaarden waar
binnen dit karakteristiek stukje stad kan vernieu
wen.”

Nieuwe woningen in Bathmen

Woningen op Aupinglocatie
Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv
gaat op de voormalige locatie van
Auping aan de Laan van Borgele
woningen bouwen. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling en heeft
met Ter Steege een intentieovereenkomst gesloten.

wikkeling plaats kan vinden.
Ter Steege kan nu op basis daarvan de
plannen verder uitwerken.
De gemeente start een bestemmingsplan
procedure.

De gemeente en Ter Steege Bouw Vastgoed
bv hebben verschillende opties en model
len voor de ontwikkeling van het fabriek
sterrein onderzocht. Zij hebben een over
eenkomst vastgesteld, waarin de kaders
en voorwaarden staan waarbinnen de ont

Bouwbedrijf de Haan uit Diepenveen
is van plan om aan de Schipbeeksweg
15-17 de schuren te vervangen door twee
woningen. Het bestemmingsplan moet
hiervoor worden herzien en ligt vanaf nu
zes weken ter visie.
Wethouder Liesbeth Grijsen: “In Bathmen is be
hoefte aan levensbestendige, duurzame woon

huizen, met name voor ouderen. Dit plan draagt
bij aan een vitaal en leefbaar Bathmen.”

Duurzaam
De twee woningen krijgen geen gasaansluiting.
Dat draagt bij aan het verminderen van de CO2uitstoot. Ook vindt afwatering op eigen terrein
plaats. Het groen op het perceel wordt zoveel
mogelijk gespaard.

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

Verkiezingen Gemeenteraad

Zitting van het centraal stembureau inzake
geldigheid en nummering kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Deventer op 21 maart 2018  maakt, ingevolge artikel I 4, I 11
en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 9 februari 2018 om 16.00 uur, in een
openbare zitting zal beslissen over:
• de geldigheid van de ingeleverde kandidaten
lijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende
kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste
aanduiding van een politieke groepering.

Tevens zal de nummering van de ingeleverde
lijsten van kandidaten plaatshebben.
Deventer, 25-01-2018
De voorzitter, A.P. Heidema

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.

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
In de training leert u
-	 uw eigen emoties en die van uw partner beter
te begrijpen;
-	 negatieve patronen die voor pijn en afstand
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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 9, 16 en 23 maart

van 9.30 tot 16.30 uur. Op 22 februari, aan het
eind van de dag, vindt een intake plaats. Loca
tie van de training is het stadhuis in Deventer,
Grote 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
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ook terecht voor meer informatie over de trai
ning en opgave.

