Deventer Nu
IJsseloevers klaar voor zomer
Natuurpark Deventer IJsseloevers - het natuurgebied rond de IJssel - is klaar voor de
zomer. De eerste afvalbakken staan langs de IJsselstranden. De boodschap is helder:
strandgasten zijn van harte welkom in de uiterwaarden, maar ze zijn ‘te gast’ in de
natuur.
Tijdens de zomermaanden zijn de IJsseloevers
populaire recreatieplekken. Aan het eind van
een warme dag blijft er geregeld afval achter.
Dat zorgt voor overlast. Met acties en maatregelen hebben bewonersgroepen, Circulus-Berkel,
Stichting IJssellandschap en team Toezicht van
de gemeente Deventer afgelopen jaar het aantal klachten weten te beperken.
Wethouder Frits Rorink “Bewoners helpen ons
het gebied schoon te houden, dat verdient een
groot compliment!”

Meer maatregelen
Bij de ingangen van het natuurpark komen borden met spelregels. Er komen extra afvalbakken
en bij het Zwarte Pad / Ossenweerdstraat (on-

deraan de spoorbrug) komen fietsenrekken. Dit
om fiets parkeren op de spoorbrug te verminderen. Bij de Melksterweide staan al fietsenrekken. Ook bij de ingang van het gebied aan de
achterzijde van het IJsselhotel komt een fietsenstalling.
Tot slot start er een proef waarbij mensen afvalzakjes kunnen meenemen, die ze bij het verlaten kunnen achterlaten in een container.

Kom IJsselen!
Bezoekers van het natuurpark krijgen de uitnodiging te komen ‘IJsselen’. “IJsselen betekent
voor mij dat iedereen welkom is in het gebied”,
zegt wethouder Rorink. “Dat iedereen kan genieten van de prachtige natuur in de uiterwaarden. Het betekent ook dat strandgasten het

Bijeenkomsten over Wmo-voorzieningen in de
wijken en dorpen
Hoe kunnen we de maatwerkvoorziening zo inrichten dat er minder gefragmenteerde
daginvulling is, minder 1 op 1 ondersteuning nodig is en mensen een netwerk in hun
eigen wijk krijgen? Hoe organiseren we de ondersteuning met een mix van algemene
voorzieningen/vrijwilligers/maatjes en professionals? In de praktijk blijkt dat mensen
met een hulpvraag deze hulp niet altijd binnen de eigen wijk (of in het dorp) kunnen
krijgen. De gemeente ziet dit graag anders.

Van harte welkom
Bovenstaande vragen staan centraal op 8 bijeenkomsten die de gemeente in de wijken en
dorpen organiseert. Bent u als vrijwilliger of
professional betrokken bij (Wmo-)voorzieningen in de wijk? Dan bent u van harte welkom op
een van de bijeenkomsten mee te denken.

Kies zelf uw bijeenkomst
U kunt zich aansluiten bij de bijeenkomst in de
wijk of in het dorp waarin u het meest actief
bent. Hieronder de data van de bijeenkomsten.
Elke bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot
21.30 uur.

• Maandag 6 mei: Borgele/Platvoet
• Dinsdag 7 mei: Lettele/Okkenbroek/Bathmen/Oude Molen/Loo/Oxe
• Woensdag 8 mei: Rivierenwijk
• Maandag 20 mei: Zandweerd
• Dinsdag 21 mei: De hoven/Binnenstad/Voorstad
• Woensdag 22 mei: Keizerslanden
• Donderdag 23 mei: Diepenveen/Schalkhaar/
Averlo
• Maandag 27 mei: Colmschate/De Vijfhoek
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen
naar verkenningwmo@deventer.nl.

gebied netjes houden. Met deze maatregelen
hopen we dat te stimuleren.”

Street-art
De trap van de spoorbrug zit vol met graffiti.

Onderaan de trap ligt vaak afval. Dat geeft een
onbehagelijk gevoel. De plek wordt opgeruimd
en de trap krijgt een make-over door een streetartist met een schildering die past bij het natuurgebied.

Hoe ziet Deventer er straks uit?
Weten hoe we ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten over de omgevingsvisie in uw wijk of dorp.
op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur en water. Een grote verandering. Daarom
hebben we het afgelopen jaar, samen met partners en organisaties, gewerkt aan de Deventer
Omgevingsvisie.

Bathmen, Lettele, Okkenbroek en Loo
Donderdag 9 mei: 19.00 – 21.00 uur
(inloop 18.30 uur)
Boode, Brink 10, Bathmen

Binnenstad en wijken rondom het
centrum
Dinsdag 14 mei: 19.00 – 21.00 uur
(inloop 18.30 uur)
Stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer

Bedrijventerreinen
Donderdag 16 mei: 19.00 – 21.00 uur
(inloop 18.30 uur)
Dok H2O, Scheepvaartstraat 13

In de visie schetsen we op hoofdlijnen een beeld
van de opgaven en ambities in onze gemeente.
Het is een verhaal over waar we staan en waar
we samen naar toe willen. Dat is het verhaal dat
we u graag vertellen tijdens de informatieavonden. Een verhaal dat verder gaat. We nodigen u
uit om later met ons over de uitvoering van de
visie in gesprek te gaan.

100 bestemmingsplannen gebundeld
Op de informatiebijeenkomsten van 9 en 14
mei hoort u ook meer over het nieuwe bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Het
bestemmingsplan bundelt alle 100 bestaande
bestemmingsplannen in de gemeente Deventer.

Aanmelden?
De ‘nieuwbouwwijken’
Donderdag 23 mei: 19.00 – 21.00 uur
(inloop 18.30 uur)
De Scheg, Piet van Donkplein 1, Deventer

Diepenveen en Schalkhaar
Dinsdag 28 mei: 19.00 – 21.00 uur
(inloop 18.30 uur)
Theehuis Bij van Bruggen, Wechelerweg 52A

U kunt zich aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten via het platform
www.deventer.ikpraatmee.nl. Daar kunt u, als u
geïnteresseerd bent, ook alvast aangeven over
welke thema’s u bij de uitvoering van de visie
met ons in gesprek wilt. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.
U vindt de Deventer Omgevingsvisie op:
omgevingswet.deventer.nl.

Deventer Omgevingsvisie
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en regels
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Graag tot ziens op een van de informatieavonden!

WijDeventer, voor en door bewoners!

Speelveld in Roessink-Noord officieel geopend

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.

Speelplek in Keizerslanden wordt buurtplek
Donderdag 11 april is het wijkteam Keizerslanden
op bezoek geweest in de Prinses Marijkestraat. In
die straat is een groep bewoners actief om van
hun speelplek een mooie buurtplek te maken.
Rachael heeft alle wensen van de bewoners in
een prachtige tekening gezet. Er is een begroting opgesteld waarin de kosten zijn opgenomen,

maar ook de bedragen die ze verdienen met zelfwerkzaamheid tijdens het groot onderhoud van
de straat. Het was een heldere presentatie en het
wijkteam reageerde erg enthousiast. De werkgroep kan met de toezegging van een bijdrage
uit het wijkbudget weer verder met de uitvoering
van hun plan!

Zondag 14 april was het dan eindelijk zover! De
opening van de speeltuin aan de Grove Denlaan.
De werkgroep Spelen was ’s ochtends al vroeg in
de weer om alles in gereedheid te brengen voor
de opening. Ongeveer 200 adressen hadden een
uitnodiging ontvangen. De opkomst was boven
verwachting. In totaal zijn er zo’n 80 kinderen
en volwassenen op de opening afgekomen. De
speeltuin was extra feestelijk aangekleed met
slingers en ballonnen. Er was een springkussen
en speelgoed uit de banjerbak. Ook was gezorgd
voor lekkere broodjes, wat te drinken en ander
lekkers voor jong en oud.
Tijdens het officiële gedeelte is er onder an-

dere gesproken door opbouwwerker Carla Hobert namens het sociaal team en WijDeventer.
In haar speech benadrukte zij de multi-functie
van de speeltuin. Een plek waar kinderen lekker
en veilig kunnen spelen. Maar ook het sociale
karakter van de speeltuin: een plek waar bewoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten en
elkaar beter kunnen leren kennen.
Onder begeleiding van een djembé werd door
het oudste en het jongste kind het lint doorgeknipt en is de speeltuin officieel geopend. De
werkgroep is trots op deze mooie plek en hoopt
dat de bewoners er met z’n allen veel van gaan
genieten!

Gezellig druk bij de opening van het speelveld (foto: WijDeventer)

Het ontwerp voor de buurtplek (foto: WijDeventer)

Voorjaarsschoonmaak speeltuin Raambuurt
Op 6 april vond voor het tweede jaar de voorjaarsschoonmaak van de speeltuin in de Raambuurt plaats. Bewoner Ali Witting: “Het was
weer helemaal geslaagd! Er waren veel ouders
en kinderen en ook een stel nieuwe bewoners
had zich aangesloten. De Deventer Schoon Familie heeft ons weer geweldig ondersteund met

materialen en medailles voor de kinderen. De
ouderen hadden stapels pannenkoeken gebakken en die gingen er grif in. Dus we maken er
gewoon een traditie van. Het is leuk omdat jong
en oud elkaar ontmoet, we lekker met z’n allen
buiten zijn en de kinderen leren dat je zuinig
moet zijn op zo’n mooie plek!”

Het wijkteam op bezoek in de Marijkestraat (foto: WijDeventer)

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode Adres
7437RH nabij Baarhorsterdijk 5
Bathmen
7418CH Dordrechtweg 11
7411BM Zandpoort 10

Status

Nummer Ontvangstdatum

melding afgehandeld
melding afgehandeld
melding afgehandeld

23560
23561
23562

Ouders en kinderen aan de slag in de speeltuin (foto: Sip Witting)

1/10/19
2/19/19
2/25/19

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.
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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,

De raad stelt zich voor: Anke Hamstra – PvdA

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.
Blij ben ik met de portefeuilles die ik gekregen heb: onderwijs, cultuur en

cultureel erfgoed, sport, internationalisering en vluchtelingenopvang. Interessante thema’s, waar ik me persoonlijk bij betrokken voel. Ik maak mij
zorgen over de toenemende tweedeling, waarbij groepen elkaar niet meer
goed kennen, negatieve beeldvorming en organisatiestructuren kansen van
sommige groepen in de samenleving verminderen. We leven in een prachtige
gemeente met vele initiatieven, waar alle inwoners van Deventer aan mee
moeten kunnen doen: goed onderwijs, een divers cultureel aanbod en sport.
Zoals de inwoners van Deventer onderling verbonden zijn, zo is Deventer ingebed in een internationaal netwerk dat ons in economisch en cultureel opzicht verrijkt. De kracht van Deventer schuilt in onze onderlinge verbondenheid en bij betrokkenheid met de wereld om ons heen. Deze betrokkenheid
versterken, daar wil ik als gemeenteraadslid aan bijdragen.

Waar zijn de vergaderingen?
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in De Lindeboom
in Schalkhaar.

De gemeenteraad werkt ook voor uDe
aan volgende
een mooi Deventer
waar het goedis
wonen
vergadering
op:
en werken is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond 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
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstafel (debat).

Wanneer?

27 augustus 2014
in De Lindeboom
in Schalkhaar

Buitenbegraafplaatsen

De volgende vergadering van
Hoe
devergadert
raad deisraad?
24 april 2019
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3.
Forum
Deventer: ontmoeting
gesprek
DeHetraad
debateert
over hetenVogeleiland

en Film- en theaterhuis Mimik.

Meepraten?

De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereiding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
mogelijkheid met de raad in gesprek te gaan.

Kijk voor de hele agenda en stukken op
De
Raadstafel is de plek waar raadsleden zich een beeld vormen
https://deventer.raadsinformatie.nl

over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethoumaar welkom.
ook voorHeeft
debat.
Aanvraag
de Raadstafel
worden
U bent der)
van harte
u een
over de raad?
Neemgeen
genomen
door de
raad. 0570 69 32 32 of e-mail
contactbesluiten
op met de
raadsgriffie,
telefoon

naar: griffie@deventer.nl
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 raadsleden aan het college worden in het Forum gesteld.

Meer weten?
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht

Kijk voor de agenda
op:
17 begraafplaatsen
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
In de gemeente Deventer
zijn over
17 begraafhttp://gemeenteraad.deventer.nl
vragen
de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, tele-

Cultuur- en natuurhistorie
van de Deventer begraafplaatsen
Kalender gemeenteraad
Via deze link komt u bij het Raads

Père-Lachaise, een romantisch dorpskerkhof in Italië, het
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt
praalgraf van Willem van Oranje. Graftombes en begraafplaatsen
ook
de activiteitenkalender
van de
trekken, zeker uop
vakantie,
steeds meer
bezoekers. Als spannend,
raad.
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.

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

Wie gaat dat betalen?
In 1827 besluit de Deventer
gemeenteraad tot de aanleg
van een nieuwe begraafplaats:
de Oude begraafplaats aan
de Diepenveenseweg. Geen
gemakkelijk
besluit,
want
begraven in en rondom de
kerk was voor de kerken een
heel belangrijke bron van
inkomsten. Hoe moesten ze voortaan het onderhoud en herstel van
de kerkvloeren betalen? En belangrijker nog: hoe moest het gemis
aan kerkelijke inkomsten opgelost worden? Wie gaat dat betalen?
Thesaurier I.C. Lamberts (penningmeester) en H.H. Baerselman
(adjunct penningmeester) melden op 23 december 1827 aan de
raadscommissie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het
beheer van de nieuwe begraafplaats:
“De Hervormde Kerk gaat jaarlijks F. 765,36 missen uit de
opbrengsten der begrafenissen en komt zo op een jaarlijks
tekort van F. 1265,36 dat niet gedekt kan worden uit vrijwillige
bijdragen. Vandaar zeer serieuselijk te moeten aandringen dat
bij de Raad dezer Stad ofte bij zoodanige hoogere Autoriteiten
als Gijlieden zuld nodig en gepast oordelen alle mogelijke
Demarches geschieden om de kerkelijke last voor het gemis der
voor haar onvermijdelijke inkomsten schadeloos te stellen.”
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plaatsen te vinden. De foon
begraafplaatsen
0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Tjoenerhof en Roeterdsweg in Diepenveen, de Algemene begraafplaats Pr.
Margrietlaan en de Oude begraafplaats
Deventerweg te Bathmen en de Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg zijn
gemeentelijke begraafplaatsen.
De Rooms-Katholieke begraafplaatsen
zijn de ‘Heilige Lebuïnus’ aan de
Ceintuurbaan, de Heilige Nicolaaskerk
in Lettele en de Heilige Nicolaaskerk
in Schalkhaar. De begraafplaats van
de Protestantse Gemeente ligt aan de
Okkenbroekerveldweg in Okkenbroek.
De Algemene begraafplaats Steenbrugge
in Diepenveen, de Algemene begraafplaats en de Oude algemene
begraafplaats in Colmschate en de Begraafplaats Okkenbroek zijn
geprivatiseerde begraafplaatsen.
Naast de Oude begraafplaats
aan de Diepenveenseweg ligt
ook de Joodse begraafplaats
Deventer. In Diepenveen zijn nog
drie bijzondere begraafplaatsen te vinden: die van de Abdij Sion
en de familiegraven van de familie Cost Budde en de familie van
Coeverden.

“Hoe moesten ze voortaan
het onderhoud en herstel
van kerkvloeren betalen?”

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

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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