Deventer Nu
13 maart Boomfeestdag
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Woensdag 13 maart is het Boomfeestdag. Bij zwembad de Looërmark in Loo
Bathmen planten kinderen van de 3
basisscholen in Bathmen bomen op de
ligweide. Voor het zwembad extra feestelijk, omdat het 50 jaar bestaat. In de
Vijfhoek planten kinderen van 2 scholen
bomen op het Landje van Niets, een
bewonersinitiatief voor een ecologisch
natuurgebiedje.
Gedeputeerde Hester Maij, commissaris van de
koning Andries Heidema en wethouder Frits
Rorink wonen de Boomfeestdag bij. De Ulebelt
organiseert de Boomfeestdag met de Deventer
Bomenstichting, IVN Deventer, Vogelwerkgroep
IJsselstreek, gemeente Deventer, Het Groenbedrijf, Stichting Groen en Mens en vrijwilligers
van beide plantlocaties.
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Boomfeestdag
Boomfeestdag is er om kinderen bij natuur en
bomen te betrekken. Doel is om elk kind in de
basisschooltijd minstens 1 boom te laten planten. De kinderen dragen zo ook een steentje bij
aan het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelen.

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode Adres
7437 BM Larensweg 18 BATHMEN

Status
Nummer Ontvangstdatum
melding afgehandeld 23265
19-feb-19

Meld u aan via griffie@deventer.nl

Ontwerp bestemmingsplan Snippergroen 2019
Adres

Status
ontwerp

Presenteer uw voorstel
op de motiemarkt
Woensdag 17 april 2019 van 19-21 uur
Stadhuis Deventer

Publicatie Bestemmingsplannen
Postcode
7400

Stuur mee
aan de toekomst
van Deventer!

Nummer
23307

Verzenddatum
13-mrt-19

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.

Volg ons

www.deventer.nl/motiemarkt

www.facebook.com
/GemeenteDeventer

twitter.com
/DeventerGem

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.

Bereikbaarheid

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

Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
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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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WijDeventer, voor en door bewoners!

Trapveld Groenling/Kievit aangepakt

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.

Stekjesmarkt in de
Vijfhoek
Op zaterdag 20 april wordt in de Vijfhoek een
planten-/stekjesmarkt georganiseerd. Deze
markt vindt plaats bij het Verbindingscentrum
De 5Hoek op het Andriessenplein. U kunt uw
plantjes, groenten en zaden aanbieden tussen
11.00 en 14.00 uur. Het is de bedoeling dat er
geruild wordt, zonder kosten.
Het is wel belangrijk om aan te geven wat u
heeft om te ruilen! Vermeld zo mogelijk de
kleur, hoogte, bloeitijd en naam van plant of

Samen aan het werk om het hekwerk te maken (foto: werkgroep Kievit)

20 april: stekjesmarkt in de Vijfhoek
(foto: WijDeventer)

zaad. Van tevoren aanmelden, is niet nodig. U
kunt op de dag zelf komen en uw plantjes aanbieden. In het Verbindingscentrum kunt u iets
gebruiken, tegen een redelijke prijs.

Nieuwe wijkmanager in Borgele/Platvoet
De trotse jongeren voor hun gemaakte hekwerk (foto: werkgroep Kievit)

Sinds 1 maart is Robert Saris wijkmanager in
Borgele/Platvoet. Hij volgt daar Carolien Harkema op. Robert was al wijkmanager in Colmschate Zuid en dat blijft hij ook. Carolien blijft
wijkmanager van Rivierenwijk.
Heeft u een leuk idee voor uw straat of buurt
waarmee u zelf aan de slag wilt maar u weet
eigenlijk niet goed hoe? Of wilt u gewoon kennismaken met Robert? Neem dan contact met
hem op via telefoonnummer 06 53773644 of email ra.saris@deventer.nl.

Wijkmanager Robert Saris

Op zaterdag 2 maart hebben ongeveer 12 jongeren, ouders en buren van de Groenling en Kievit
in Groot Douwel, samen met medewerkers van
het Groenbedrijf, een wilgentenenhekwerk gemaakt. Dit hebben ze gemaakt langs een trapveldje waar de jongeren uit de buurt vaak voetballen. De jongeren kwamen eind vorig jaar in
het wijkteam met de vraag of ze financiële steun
konden krijgen om een 2e goal neer te kunnen
zetten en om een afrastering langs het veldje te
maken zodat de honden er niet gemakkelijk op

kunnen lopen om er hun behoefte te doen. Dit
plan van de jongeren werd door het wijkteam
enthousiast ontvangen.
Met veel plezier is de afrastering gemaakt, de
wilgentakken werden geknipt en gevlochten
rondom de palen die door het Groenbedrijf al
geplaatst waren. De jongeren zijn heel blij met
het resultaat en hopen dat de baasjes en hun
honden nu niet meer op het veldje komen zodat
zij er schoon kunnen voetballen.

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

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

De raad stelt zich voor: Caroline Leget - PvdA

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, jeugdbeleid, 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
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?

Deventer Nu

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagNIEUWS VAN DE GEMEENTE DEVENTER - 13 MAART 2019
avond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en
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DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
1.de
De Raadstafel:
van gesprek,
dialoog en debat
raad allerlei
is 13vormen
maart
2019
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

De raad spreekt ondermeer over het
Meepraten?
Vogeleiland, de trendrapportage en de
De gemeenteraad
vindt het heel belangrijk om in de voorbereiomgevingsvisie.
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.
Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petities aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raads-

