Deventer Nu
Regionaal textielsorteercentrum naar Deventer
Het nieuwe textielsorteercentrum van Leger des Heils Reshare, dat werkt voor de
regio waarin Circulus-Berkel werkt, komt in Deventer. Een belangrijke ontwikkeling
op het gebied van duurzaamheid en sociale werkgelegenheid.

De gemeenten zijn met Legers des Heils Reshare en Deventer Werktalent overeen gekomen
een sorteercentrum voor textiel op te zetten in
Deventer.

met deze waardevolle grondstof gebeurt. De
gemeente wil daar controle op. De gemeenten
hebben afgesproken het gebruik van grondstoffen te beperken. Voor papier en glas lukt dat al
goed. Textiel komt daar nu bij.

Zoden aan de dijk
Wethouder Frits Rorink: ”Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat het sorteercentrum naar Deventer komt. Maar zeker ook dat we samen met
gemeenten, Circulus-Berkel en Leger des Heils
ReShare hebben bereikt dat we deze belangrijke grondstof verantwoord en transparant gaan
recyclen. Dat zet zoden aan de dijk.”

Zicht op waardevolle grondstof
Ingezamelde kleding wordt verkocht, doorverkocht, en verdwijnt naar alle uithoeken van de
wereld. Gebruikt textiel is ‘big business’. De
keerzijde is dat we weinig weten van wat er

Nieuwe werkgelegenheid
ReShare gaat samenwerken met Deventer Werktalent. Het sorteercentrum zorgt voor 30 tot 45
werkplekken voor mensen die zijn aangewezen
op de sociale werkvoorziening of participatiewet.

Alle textiel herbruikbaar
Veel kleding wordt via kringloopwinkels opnieuw verkocht. Overig ingezameld textiel
wordt vermalen tot bruikbare vezels. Daarom is
het belangrijk om alle textiel, ook wanneer het
kapot is of wanneer het geen kleding is, apart te
houden van restafval.

Deventenaar blijft koploper afvalscheiding

Bedrijfsplan speelgoedmuseum gereed

Deventer heeft haar doelstelling voor
afvalscheiding ruimschoots gehaald. 86
kilo restafval per inwoner per jaar is fors
lager dan het doel van 100 kg. Dat blijkt
uit de evaluatie Afval- en Grondstoffenplan 2015-2018. Hierin staan ook denkrichtingen voor het vervolg. Uiteindelijk
streven we naar 10 kg restafval per
inwoner in 2030.

Stichting Deventer Verhaal heeft het bedrijfsplan Nederlands Speelgoedmuseum en
Bouwershuis opgesteld voor de panden Brink 11 en 12. De plek van het voormalige
kantongerecht aan de Brink. Het college heeft het plan door een externe partij laten
toetsen. De gemeenteraad gaat het plan bespreken.

Wethouder Frits Rorink: “Ik feliciteer de inwoners van de gemeente met de bereikte resultaten. Steeds minder restafval en steeds meer
grondstoffen bieden de inwoners aan. Wij zijn
daarmee koploper onder de grotere steden in
Nederland. Dit betekent een enorme milieu-

winst. De komende raadsperiode gaan we vervolgstappen zetten.”

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Dit plan biedt
perspectief voor een mooi nieuw museum op
de Brink. Het moet een aanvulling worden die
de binnenstad van Deventer nog aantrekkelijker
maakt om te bezoeken.”

Steeds minder kosten
De kosten voor huishoudens die hun afval goed
scheiden dalen al jaren flink. Sinds de invoering
van Diftar is de afvalstoffenheffing voor een gemiddeld huishouden al gedaald van 273 euro in
2012 naar 213 euro in 2017.

Brink 12. Op de begane grond komen de entree,
de museumwinkel en een educatieruimte. Vanaf hier kom je ook bij de monumentale stijlkamers.  

Meer bezoekers
Indeling
Het Nederlands Speelgoedmuseum krijgt een
vaste opstelling op twee etages in het pand
Brink 11. Daarnaast komt er een tentoonstellingsruimte op de eerste etage in het pand

Deventer Verhaal kan de verschillende doelgroepen op deze manier beter bedienen. Waarschijnlijk groeit het aantal bezoekers van het
Speelgoedmuseum van 24.000 in 2017 naar
45.000 in 2020.

Energietransitie in Deventer
De Routekaart Energietransitie geeft aan hoe de gemeente kan bereiken dat Deventer
aardgasvrij en energieneutraal wordt. De energietransitie betekent veel voor overheden, bedrijven en inwoners. Ook in het Regeerakkoord neemt het een belangrijke
plaats in en wordt nadruk gelegd op lokale oplossingen.     
Wethouder Frits Rorink: “We moeten de komende jaren overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, dat is onontkoombaar. Bedrijven, woningeigenaren, vervoerders,
iedereen krijgt hiermee te maken. Als gemeente
willen we partijen verbinden en de overgang zo
makkelijk mogelijk maken. We willen in 2030
energieneutraal zijn.”

Rol gemeente
De energietransitie treft zowel de gebouwde
omgeving, bedrijven als mobiliteit. Op al die
vlakken zijn er veel goede initiatieven in Deventer. De gemeente wil initiatieven met elkaar
verbinden. Door krachten te bundelen, door
planningen op elkaar af te stemmen, en door
uitvoeringsbudgetten samen te voegen, kan
veel voordeel worden gehaald.

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. 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.

Bibliotheektassen voor leerlingen in Lettele
Vorig jaar dreigde sluiting voor de bibliotheek
in Lettele. Erwin Kleine Koerkamp sloeg alarm
en schakelde Plaatselijk Belang in. Uit een samenwerking tussen de bibliotheek en basisschool Sancta Maria is een wekelijks bezoek
van alle schoolkinderen aan de bibliotheek

voortgekomen. Een mooie manier om het lezen
en het gebruik van de bibliotheek te stimuleren. Als bedankje en als stimulans kregen alle
leerlingen maandag 29 januari een bibliotheektas uitgereikt. De tas is betaald uit een bijdrage
van het bewonersbudget van WijDeventer.

Basisschoolkinderen uit Lettele krijgen een bibliotheektas (foto: WijDeventer)

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

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

Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of
afsluiting i.v.m. wegwerkzaamheden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
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Volg ons
www.facebook.com
/GemeenteDeventer

twitter.com
/DeventerGem

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:
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten
de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.
Arieoverdeonderwerpen
Niet –op ChristenUnie
Hoe vergadert de raad?
Ik zit sinds maart 2014 met veel plezier
in de gemeenteraad. Als fractie hebben
we twee zetels. Dit maakt dat ik over veel
onderwerpen het woord mag voeren. Ik
ben woordvoerder voor veiligheid, cultuur, economie en financiën. Ik strijd voor
een bestuur dat open en eerlijk is, dat oog
heeft voor de inwoners en luistert naar de
mensen die het echte werk doen.

Volgende vergadering:
7 februari 2018

Ik zet mij extra in voor duurzaamheid. 1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
Om de aarde door te kunnen geven aan de 2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
volgende generatie moeten we de omslag 3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
maken naar een duurzame economie. Ik
Kijk voor meer informatie,
geloof dat het kan, als we dat samen doen. Meepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
Concreet betekent dit vaart maken met De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereihttp://gemeenteraad.deventer.nl
energie neutrale woningbouw en ruim ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
baan voor de fietser!
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
mogelijkheid
raadwelkom.
in gesprek
te gaan.
U bent met
van de
harte
Heeft
u een vraag over de

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.

Wanneer?

Een klacht over de gemeente?

De volgende vergadering is op:

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petiDe gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagties aan te
in gesprek
tebij
gaan
raadsleden
avond
bijeen
voor
de
officiële
raadsvergadering.
In
deze
vergaAls 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
metbieden,
uw DigiD.
Voor hulp
het met
indienen
van eenof een
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadsdering
debatteren
de raadsleden
over allerlei
en
klacht
kunt u terecht
op de spreekuren
van onderwerpen
de Sociaal Raadslieden.
Kijk voor meer informatie op www.sociaalraadslieden.nl
neemt de raad 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

27 augustus 2014
in De Lindeboom
in Schalkhaar
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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.

leden aan het college worden in het Forum gesteld.

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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