Deventer Nu
Buitengebied Deventer voorzien van glasvezel

Overtollig water stroomt niet meer van De Heuvel

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Deventer is afgerond. Wethouder
Frits Rorink verrichte met vertegenwoordigers van bewonersinitiatief SallandGlas en
exploitant Glasvezel Buitenaf op 5 april de laatste handeling door Huize De Bannink
aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.
landgoed organiseert Trainers Academie trainingen, sessies voor coaching en assessments.
Hierbij zijn online middelen heel belangrijk. Met
de komst van glasvezel kunnen wij ons bedrijf
optimaal runnen.”
Wethouder Frits Rorink: “Dat er nu overal in ons
buitengebied glasvezel ligt is fantastisch. Ik ben
blij met de inzet van SallandGlas, die zich sinds
2011 met vele ambassadeurs heeft ingezet voor
dit project.”
Bewoner de heer Scheffer: “Voor ons is een
goede internetverbinding essentieel. Op ons

Duizenden kilometers kabel
Er is zo’n 460 kilometer aan glasvezelgeul gegraven en duizenden kilometers kabel gelegd
voor 1.600 adressen in het buitengebied. Deventer is een van de eerste gemeenten waar
vrijwel alle huishoudens kunnen beschikken
over breedbandinternet.

Nieuw duurzaam Tango tankstation aan de
Holterweg
Het tankstation Leisure Strip Deventer aan de Holterweg is na een openbare
inschrijving gegund aan Kuwait Petroleum Nederland BV voor een periode van 20
jaar. Het duurzame tankstation wordt geëxploiteerd onder de naam Tango. Dit nieuwe
tankstation vervangt het tankstation bij winkelcentrum Flora.
Zes partijen hebben ingeschreven. Bij de beoordeling van de inschrijvingen speelde naast
de hoogte van het bod (€ 1.234.567,-) het ontwerp en de duurzaamheidsmaatregelen een belangrijke rol. Nadrukkelijk is gevraagd om het
aanbod van duurzame brandstoffen zoals groen
gas en elektriciteit. Pluspunt was bovendien het
nemen van duurzaamheidsmaatregelen die bijdragen aan een CO2 neutrale footprint.

Nieuwe woningen op Aupinglocatie
Ter Steege Vastgoed Apeldoorn B.V. heeft met de gemeente Deventer een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het voormalige Aupingterrein aan de
Laan van Borgele. Op dit terrein worden circa 120 woningen en 40 zorgappartementen gebouwd. Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld die de basis vormt van
de ontwikkeling. De plannen worden nu verder uitgewerkt en binnenkort start de
bestemmingsplanprocedure.
Wethouder Liesbeth Grijsen: “Een oud bedrijfsterrein wordt een nieuwe woonbuurt. Voor
Deventer is het van belang dat we voldoende
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woningen bouwen. Zo blijven we een aantrekkelijke stad voor ons jong talent en werken we
aan een sterke economie.”
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Het regent vaker en heviger en er zijn ook meer warme en droge periodes. Om zich
aan te passen aan het veranderende klimaat, zetten steeds meer (groepen) mensen
in Deventer de zaag in de regenpijp. Regenwater stroomt daardoor niet meer rechtstreeks het riool in. Zo wordt het riool bij zware plensbuien niet overbelast, is er minder wateroverlast en kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie ook beter zijn werk doen.

Wadi of waterspeelplaats
Waar blijft het water in bijvoorbeeld de Vogelslag, De Hoven, Zandweerd en Diepenveen dan?
Bewoners vangen de regen nu op in regentonnen, in de eigen tuin of in lager gelegen plekken
in de buurt (zogenaamde wadi’s). Het opslaan
van hemelwater helpt tegen het verdrogen van
tuinen en het openbaar groen. In de Hoven gebruiken ze het overtollige water voor een waterspeelplaats. Regenwater kan natuurlijk ook
gebruikt worden om kamerplanten mee water
te geven.

pijp laten afzagen. Om wateroverlast elders te
voorkomen en om het hemelwater langer vast
te houden voor droge periodes. Op initiatief van
de bewoners is de samenwerking opgezocht met
het waterschap, de gemeente en aannemers.

De Heuvel

Water2Keep en Unicom zijn ruim vijf weken bezig geweest met het afkoppelen van de woningen. Door het collectief uit te voeren, was het
mogelijk voor de aannemer om de aanleg en de
infiltratievoorzieningen goedkoper uit te voeren. Waterschap Drents Overijsselse Delta en de
gemeente betaalden mee aan de klimaatmaatregelen op de Heuvel.

Op De Heuvel, de naam zegt het al, is geen sprake van wateroverlast. Toch hebben 23 huishoudens ook daar de afgelopen weken de regen-

Voor meer informatie kijk op
www.deventer.nl/afkoppelenregenwater.

Goede Vrijdagmarkt
Traditioneel wordt de binnenstad op Goede
Vrijdag (19 april) vanaf 9 uur bevolkt door stille
kramers en standwerkers. Het is één van de
oudste, grootste en gezelligste jaarmarkten van
Oost-Nederland.

Paasboerderij
Voor de kinderen is er een draaimolen en een
‘Paasboerderij’ met jonge dieren. De Goede
Vrijdagmarkt trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers uit Deventer en de regio.

WijDeventer, voor en door bewoners!

Themabijeenkomst Keizerslanden

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.

Afscheid van een kanjer in Rivierenwijk
Een hele actieve en enthousiaste bewoner uit
Rivierenwijk, Karla Hofman, heeft de wijk verlaten. Karla was altijd te porren voor opruimactiviteiten in de buurt, was immer geïnteresseerd
in ontwikkelingen in Rivierenwijk en stak daar
ook altijd tijd in. Bovendien is Karla jaren actief
wijkteamlid geweest. In die rol had ze een heel
positieve bijdrage aan de gesprekken en discussies die hier plaatsvonden. Bij aanvragen uit de
buurt was er vooral interesse voor de aanvragers en positieve feedback op het plan.
Het wijkteam is Karla dankbaar voor haar inzet
en betrokkenheid en mist haar. Door diverse
omstandigheden hebben we niet gelijk aandacht kunnen schenken aan het vertrek van
Karla uit het wijkteam én uit de wijk maar we
(wijkteam en wijkmanager) willen haar met terugwerkende kracht enorm bedanken!

De themabijeenkomst over scholing, werk, inkomen en geldzaken op 4 april was
een TOP avond in Keizerslanden.

Karla Hofman

Feestelijke opening speelplein Rythmeen Bathmen
Wat een feest! Woensdagmiddag 10 april werd
het eerste deel van het nieuwe schoolplein van
de Rythmeen in Bathmen geopend. Een mooi
resultaat na al het harde werk, dat begonnen is
met ontwerpen door leerlingen zelf. Met de nodige inzet van leerlingen, ouders en aannemers

is een prachtig resultaat neergezet. Een natuurlijke speelplek waarbij het regenwater afgekoppeld is en de oude stoeptegels allerlei andere
functies gekregen hebben. Met een bijdrage van
WijDeventer is een bank en een speelheuvel gerealiseerd.

Opening speelplein Rythmeen Bathmen (foto: WijDeventer)

Uitnodiging ingebruikname Communicatiekasten
Voorstad
De opmerkzame bewoner van Voorstad heeft ze
vast al gezien! De grote gele communicatiekasten in de wijk. Het zijn er welgeteld zes. En dan
staat er ook nog een in de Molentuin, alleen is
die niet geel.
De communicatiekasten zijn grote prikborden
voor activiteiten voor en door de wijk. Heb je
een leuke activiteit die je graag wilt aankondigen? Breng dan je flyer of poster naar het
buurthuis of de school in jouw buurt en vraag of
ze deze willen ophangen. Wil je jouw activiteit
in de hele wijk Voorstad kenbaar maken, dan
breng je ze naar alle zes de locaties.

De communicatiekasten zijn een gezamenlijk
cadeau van de gemeente Deventer, WijDeventer
en Voorstad Beweegt aan de bewoners van de
wijk. Bij cadeautjes hoort een feestje. Op woensdag 17 april om 14.30 uur wordt de communicatiekast bij De Driehoek, Rielerweg 110, feestelijk
uitgepakt door wethouder Carlo Verhaar en de
paashaas. Alle bewoners en belangstellenden
zijn hierbij uitgenodigd. Er wordt uitleg gegeven
over het gebruik van de kasten en er is muziek,
dans, een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er een leuke wedstrijd verbonden aan de
opening.

Een van de communicatiekasten in Voorstad (foto: WijDeventer)

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

De raad stelt zich voor: Bert Roetert – Gemeentebelang

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 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 volgende vergadering van
Hoe
devergadert
raad deisraad?
17 april 2019
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Hetde
Forum
Deventer: ontmoeting
en gesprek
Tijdens
motiemarkt
op 17 april
presenteren
bewoners hun ideeën voor Deventer aan de
Meepraten?
gemeenteraad.

De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereiding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en

bedrijven
horen.
Tijdens
de Raadstafel
en het Forum
Kijk
voortede
hele
agenda
en stukken
op heeft u
mogelijkheid met de raad in gesprek te gaan.
https://deventer.raadsinformatie.nl

U bent De
vanRaadstafel
harte welkom.
Heeftwaar
u een
vraag over
raad?
Neem
is de plek
raadsleden
zichdeeen
beeld
vormen
contactover
op met
raadsgriffie,
telefoon
69 32 32 of gesprek
e-mail of
een de
bepaald
onderwerp
(door0570
een oriënterend
naar: griffie@deventer.nl
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethou-

De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen
en werken is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in De Lindeboom
in Schalkhaar.

Waar zijn de vergaderingen?

der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
besluiten genomen door de raad.

De volgende vergadering
is op: sterker
Parkeren
op Melksterweide vanaf 13 mei
Sluisdeuren
danheeft
aangenomen
Het Forum
een losser karakter. Hier hebben inwoners en
Wanneer?

27 augustus 2014

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdag-

De
afgelopen
weken
werd er
al druk geparkeerd
opvergade Melksterweide op De Worp.
avond
bijeen voor
de officiële
raadsvergadering.
In deze
De
werkzaamheden
zijn echterover
nogallerlei
niet klaar.
Er is gras
dering
debatteren de raadsleden
onderwerpen
eningezaaid en dat moet nu
eerst
Daarom Op
is het
terreinstaan
nu weer
afgesloten.
neemtgroeien.
de raad besluiten.
de agenda
onderwerpen
die Vanaf 13 mei worden de 222
parkeerplaatsen
officieel
inde
gebruik
genomen.
Tot die tijd
niet eerder zijn besproken
aan
raadstafel
(hamerstukken)
en kunt u alleen langs de laan
parkeren.
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadsta-

in De Lindeboom
in Schalkhaar

fel (debat).
Vanaf 13 mei kunt u dus weer gratis parkeren op

Meer weten?

voor
dus is er geen kaartje meer voorKijk
achter
de au-de agenda op:
toruit. De Bolwerksweg terhttp://gemeenteraad.deventer.nl
hoogte van de Melk-

de Melksterweide. Rond die tijd wordt parkeren
langs de laan betaald parkeren
(1 euro per
dag).
sterweide is veranderd in een fietspad. U mag
Kalender
gemeenteraad
De automaat werkt op invoer
hetlink
kenteken
hier
dusRaads
niet meer rijden of parkeren.     
Viavan
deze
komt u bij
het
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt
u ook de activiteitenkalender van de
raad.

organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-

Er zijn geen maatregelen nodigties
om aan
de Prins
Bernhard
sluisdeuren
te bieden,
in gesprek
te gaan te
metversterken
raadsledenom
of een
ze bij extreem laag water te kunnen
bedienen
(schutten).
Dat blijkt vragen
uit aanvullend
onpresentatie
te geven.
Ook de mondelinge
door de raadsderzoek op basis van actuele inzichten.
Drents
Delta heeft op
leden aan Waterschap
het college worden
in Overijsselse
het Forum gesteld.
donderdag 11 april een nieuwe vergunning verstrekt voor het schutten tot +0.45 NAP.
In augustus 2018 leek het datvoor
door een
extreem
laag
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl
overzicht
watereninhun
de contactgegevens.
IJssel de druk vanuit
deu haven
op
van alle raadsleden
Heeft
algemene
de sluisdeuren
een bedreiging
vormde voortelede
vragen over de raad?
Neem contact
op met de raadsgriffie,
en alle
waterwegen
achter de haven.
foon 0570 69 32deuren
30 of e-mail
naar:
griffie@deventer.nl.
Het was met de kennis van toen onverantwoord

te schutten. De vergunning van het waterschap
De vergaderingen zijn voor iedereen
toegankelijk.
stond schutten bij die waterstand niet toe. De
U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig
tevanzijn.
gemeente
voldeed aan het verzoek
het waterschap om te stoppen met schutten.

Woningbouw bij garage Wolters in Colmschate
De gemeente en Klein Roessingh Deventer B.V. hebben afspraken gemaakt voor de
ontwikkeling van 12 woningen op het erf van garagebedrijf Wolters, Oude Oxersteeg
3. Omwonenden zijn onlangs geïnformeerd over het plan tijdens een informatiemiddag in de werkplaats van het garagebedrijf. Er werd overwegend positief gereageerd
op de woningbouwplannen.

Positief resultaat bouw bibliotheek
Het project van de bouw van de bibliotheek aan de Stromarkt is afgerond met een
positief resultaat van €262.210. Het beschikbare budget was ruim 15 miljoen euro.
Afgelopen september opende de nieuwe bibliotheek de deuren. Nu is het project
financieel ook afgerond.
Wethouder Liesbeth Grijsen van Financiën: “Wij
zijn erg blij met de nieuwe bibliotheek. Het is
daarbij een compliment waard aan alle betrokkenen dat dit project conform begroting is gerealiseerd. Wij kijken terug op een goede samenwerking met de Openbare Bibliotheek, de NV
Maatschappelijk Vastgoed, de architect en de
bouwers.”
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Wethouder Liesbeth Grijsen: “De gebroeders
Wolters willen op termijn hun garagebedrijf
gaan beëindigen. Er is veel behoefte aan nieuwe
woningen en we bouwen die bij voorkeur op
inbreidingslocaties zoals hier. Dit is een mooi
plan waarbij ook de oude boerderij behouden
blijft.”

De gemeente Deventer zoekt een

Beheerder Riolering en Wegen
voor 36 uur per week
maximaal € 3.805,- bruto per maand
kijk voor alle informatie over deze vacature op www.deventer.nl/vacatures
reageren kan tot en met woensdag 24 april
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Rijke stinkers

Cultuur- en natuurhistorie van de Deventer begraafplaatsen
Père-Lachaise, een romantisch dorpskerkhof in Italië, het
praalgraf van Willem van Oranje. Graftombes en begraafplaatsen
trekken, zeker op vakantie, steeds meer bezoekers. Als spannend,
leerzaam uitje of als moment van bezinning. Ook Deventer heeft
tal van begraafplaatsen die op bijzondere wijze een stukje van de
geschiedenis van Deventer of van één familie vertellen en rijk zijn
aan monumenten, flora en fauna, kunst en verhalen over rituelen.
Rijke stinkers
Tot ongeveer de val van het
Romeinse rijk in de vijfde
eeuw werden de doden gezien
als onrein. Ver buiten het
woongebied waren daarom
crematiekuilen in gebruik en
rituelen waren bedoeld om
de geest van de overledene te
verjagen. Met de verspreiding
van het christendom kwam daar snel verandering in. Doden mochten
niet meer worden verbrand, maar moesten zoveel mogelijk bij een
kerk worden begraven.
In de vroege Middeleeuwen verschenen de eerste kerken in steden
en dorpen en werd het verbod opgeheven om doden in de stad te
begraven. Zo ontstonden de eerste kerkhoven. Tot in de 19e eeuw
was het normaal om de doden in
en rond de kerk te begraven. Van Op warme dagen was de
de aardse wereld afgeschermde stank van de ‘rijke stinkers’
kerkhoven
waren
voor
de soms onverdraaglijk.
eenvoudige lieden betaalbaar. De
bevoorrechte standen zoals hoge geestelijken, vorsten, edelen en
rijke burgers konden tegen betaling een graf in de kerk krijgen.

Op den duur was menig kerkvloer een veld van aaneengesloten
grafzerken. Dat was niet altijd even goed voor de stevigheid van de
funderingen en de luchtkwaliteit
in de kerk. Op warme dagen was de
stank van de ‘rijke stinkers’ soms
onverdraaglijk.
Buitenbegraafplaatsen
Zo was tot 1664 het kerkhof rondom
de Grote Kerk of Lebuinuskerk in
gebruik. Daarna werd het geruimd en
ingericht als plein: Grote Kerkhof. De
begraafplaats rond de Bergkerk, vooral
voor de minder draagkrachtigen, was
tot 1831 in gebruik. Ter illustratie:
tussen 1823 en 1827 werden 87 doden
begraven in de Lebuinuskerk en 821
doden op het kerkhof van de Bergkerk.
Deze katholieke manier van begraven
kwam in de 18e eeuw stevig onder druk
te staan. Protestantse predikanten
ageerden, ook vanwege hygiëne, tegen deze ‘paapse’ gewoonte. In
1810 werd door Napoleon het begraven binnen de bebouwde kom
verboden. Pas sinds 1827, na een Koninklijk Besluit van Willem I, is
het echt afgelopen met het begraven in steden en dorpen van meer
dan 1000 inwoners. De buitenbegraafplaatsen ontstaan.
In dat jaar besluit de Deventer gemeenteraad tot de aanleg
van een nieuwe begraafplaats: de Oude begraafplaats aan de
Diepenveenseweg.
Weekend van de Begraafplaats
Op 24, 25 en 26 mei wordt het Weekend van de Begraafplaats –
voorheen de Week van de Begraafplaats – georganiseerd. Het
Weekend heeft een vaste plek veroverd op de culturele agenda van
Nederland. Ook in Deventer zijn er op meerdere begraafplaatsen
rondleidingen en bijzondere activiteiten.
Voor meer informatie kijk op www.deventer.nl/begraven
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