Deventer Nu
Hinder en maatregelen voor weggebruikers

Wegwerkzaamheden uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo
vanaf 10 mei 2019
Vanaf 10 mei 2019 vinden wegwerkzaamheden plaats op de A1 Apeldoorn-Azelo
tussen Deventer-Oost en Bathmen. Er zijn dan tot en met juli 2019 vanuit Bathmen
in de richting van Deventer-Oost twee versmalde rijstroken beschikbaar. Vanaf juli
tot en met december 2019 zijn er tussen Deventer-Oost en Bathmen in totaal vier
versmalde rijstroken beschikbaar aan één zijde van de weg voor het verkeer in beide
richtingen (twee per richting)

A1 Deventer-Oost - Bathmen
Van 10 mei tot en met december 2019
werkt Rijkswaterstaat tussen Deventer-Oost
(aansluiting 25) en Bathmen (aansluiting
24) aan de wegverbreding van 2x2 naar 2x3
rijstroken. Tijdens de werkzaamheden blijven er
twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Rijstroken zijn verlegd en versmald en de
maximumsnelheid is 90 kilometer per uur.

Meer informatie
Voor verkeersinformatie:
www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl
Voor actuele projectinformatie: www.A1Oost.nl

Europese verkiezingen 23 mei
Op donderdag 23 mei kunt u stemmen voor
het Europees Parlement. Eind vorige week
heeft u van de gemeente uw stempas voor de
Europese verkiezingen ontvangen. De stempas
is het bewijs dat u mag stemmen. Heeft u geen
stempas gekregen? Neemt u dan contact op met
de gemeente, telefoon 14 0570.

Belangrijke informatie staat op de
stempas
Op de stempas vindt u alle belangrijke
informatie over het stemmen:
- hoe laat u kunt stemmen
- wat het dichtstbijzijnde stembureau voor u is
- wat u moet meenemen bij het stemmen
- hoe u iemand anders voor u kunt laten
stemmen (volmacht)

- uw stempas is kwijt. Wat nu?
- is stemmen in een andere gemeente mogelijk?

Gaat u voor iemand anders
stemmen?
Vergeet dan niet een kopie van zijn/haar
identiteitsbewijs mee te nemen.
Alle informatie over het stemmen kunt u ook
vinden op deventer.nl/verkiezingen.

Attentie
Partycentrum De Horst is geen stembureau
meer.

Overeenkomst voor minder geluid in Bathmen
Naast de wettelijk verplichte geluidsmaatregelen, komen er extra maatregelen
bij de verbreding van de A1 om in het dorp Bathmen het geluid met 9 decibel
te verminderen. Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeente Deventer en
Belangenvereniging Bathmen hebben een bestuursovereenkomst getekend.
Rijkswaterstaat (RWS) zorgt bij de verbreding
van de A1 voor de wettelijke geluidsmaatregelen.
De gemeente en de provincie Overijssel
trekken samen 2,4 miljoen uit voor extra
geluidsmaatregelen bij Bathmen en voor een

mooie landschappelijke inpassing. Door de inzet
van RWS worden wettelijke en niet-wettelijke
maatregelen slim gecombineerd en bereiken we
optimale geluidsreductie.

Verkoop van 22 bouwkavels in De Vijfde Hoek
Met een informatieavond op 14 mei geven de gemeente Deventer en ten Hag
Makelaars het startschot voor de verkoop van 22 bouwkavels. De kavels liggen in De
Vijfde Hoek, het laatste deel van de wijk De Vijfhoek dat nog in ontwikkeling is. Ze zijn
bedoeld voor zelf- en samenbouw. De kavels worden deels door de gemeente en deels
door ten Hag op de markt gebracht.
De 22 kavels liggen aan de rand van De Vijfde
Hoek, tegen het buitengebied van Deventer. Een
deel van de kavels is geschikt voor zelfbouw van
een vrijstaande woning, een deel voor samenbouw van een tweekapper. De maten van de kavels variëren van 246 m2 tot 475 m2, de prijzen
van circa € 90.000,- tot circa € 172.425,-.

Informatieavond
De verkoop start op 14 mei met een informatieavond in basisschool De Vijf-er aan de Leonard
Springerlaan 310 in Deventer. Belangstellenden
kunnen tussen 19.30-21.00 uur binnenlopen
voor meer informatie over de kavels. Medewerkers van de gemeente en van ten Hag Makelaars
zijn aanwezig voor het geven van tekst en uitleg
over formaten, prijzen en bouwmogelijkheden

Inschrijving
Inschrijven voor de gemeentelijke kavels kan
vanaf 20 mei tot en met 3 juni 2019 om 18.00
uur.

De toewijzing van de gemeentelijke kavels
gebeurt op basis van loting. Ten Hag Make
laarsgroep hanteert eigen uitgiftevoorwaarden.
Op www.devijfdehoek.nl vindt u meer informatie
over de verkoop van de gemeentelijke kavels.
Informatie over de kavels van Ten Hag is te
vinden op www.tenhag.nl.
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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!
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.

Meer groen in de Scheepvaartstraat
De straat vergroenen, dat was een wens van
bewoners van de Scheepvaartstraat. Op 30
maart werd dit werkelijkheid. Bewoner Marieke
Peet: “Het eerste en grootste deel van onze
geveltuinenactie is achter de rug. Werkelijk van

9 tot 6 doorgewerkt, het was een flinke klus! Met
15 volwassenen en 4 kinderen bezig geweest.
Met een superleuk resultaat! Nu nog een paar
regentonnen aanschaffen en nog een laatste
paar tuintjes aan het einde.”

Hard gewerkt en het resultaat mag er zijn! (foto: Marieke Peet)

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

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

De ‘nieuwbouwwijken’
Donderdag 23 mei: 19.00 – 21.00 uur
(inloop 18.30 uur)
De Scheg, Piet van Donkplein 1, Deventer
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Diepenveen en Schalkhaar
Dinsdag 28 mei: 19.00 – 21.00 uur
(inloop 18.30 uur)
Theehuis Bij van Bruggen,
Wechelerweg 52A

Deventer Omgevingsvisie
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in
werking. Deze wet bundelt de wetgeving en
regels 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.
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
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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?
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.

Graag tot ziens op een van de
informatieavonden!

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: Koen Boswinkel – GroenLinks

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.
Iedere Deventernaar is gebaat bij een ontspannen Deventer. Wanneer je openstaat

voor de ander, levert dit uiteindelijk een toffer Deventer op. Daar wil ik vol voor
gaan. Kunst en cultuur leveren een onmiskenbare bijdrage aan die ontspannenheid
en dat moet dan ook voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn.
Als raadslid voer ik onder andere het woord over kunst & cultuur en sport. Twee
zaken waar zo ongeveer iedereen wel mee te maken heeft. Ik hoop dat Deventer
meer ontspannen is over vier jaar. Deventer maken we samen: heb lol en geniet
van de mooie dingen! En als dat even niet lukt: weet dat er dan een samenleving is
die om je heen gaat staan. Dat is het Deventer dat mij trots maakt.

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?

Wanneer?

2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het
en gesprek
De Forum
raad Deventer:
spreektontmoeting
ondermeer
over de

Geertruidentuin en de cultuurvisie.
Inspreken? Neem contact op met de griffie.
Meepraten?

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

De volgende vergadering is op:
Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
Een klacht over de gemeente?
Bereikbaarheid

27 augustus 2014

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagAls u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de
avond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergagemeente, dan kunt u een klacht indienen.
dering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en
Dit kan schriftelijk of op www.deventer.nl met uw DigiD.
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).

Kijk voor de agenda op:
http://gemeenteraad.deventer.nl

Kalender gemeenteraad

Via deze link komtvan
u bijde
het
Raads
Cultuur- en natuurhistorie
Deventer
begraafplaatsen
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt

organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-

ties aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
Voor de actuele verkeerssituatie presentatie
of informatie
hinder
of mondelinge
afsluiting i.v.m.
wegwerkzaam
te over
geven.
Ook de
vragen
door de raadsheden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
leden aan het college worden in het Forum gesteld.

in De Lindeboom
in Schalkhaar

Als de doden spreken

Meer weten?
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
vragen over de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, tele-

Bestuurders, industriëlen
notabelen
foonen
0570
69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Er zijn vele bijzondere historische graven met een verhaal. Neem
bijvoorbeeld het graf van Albertus Jacobus Duymaer van Twist.
In de 19e eeuw Tweede Kamer lid en Gouverneur-Generaal van
Nederlands Indië. Hij ontsloeg assistent-resident Eduard Douwes
Dekker, beter bekend als Multatuli. Zijn boek Max Havelaar, en zijn
ontslag, zorgden voor groot maatschappelijke en politiek debat over
corruptie en wantoestanden in de kolonie.

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

Père-Lachaise,u ook
een
romantisch dorpskerkhof
in Italië, het
de activiteitenkalender
van de
praalgraf van Willem
van
Oranje.
Graftombes
en
begraafplaatsen
raad.
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.
Grafzerken en -tombes in
kerken en begraafplaatsen
laten
zien
hoe
mensen
door de tijd met de dood
omgaan. Tekens, symbolen en
grafteksten op de verschillende
begraafplaatsen
vertellen
het verhaal van onbekende
en bekende Deventenaren.
Misschien wel de meeste
bekende ‘Deventenaar’ ligt (waarschijnlijk) begraven in de Grote
Kerk: de Angelsaksische monnik Lebuinus.
Meestervervalser
Nog zo’n beroemde Deventenaar is Han van Meegeren. Hij is vooral
bekend vanwege zijn meesterlijke vervalsingen van schilderijen
van Vermeer, zoals bijvoorbeeld De maaltijd van Emmaüs ofwel
De Emmaüsgangers. In WO II
“In WO II verkocht hij het
verkocht hij het aan Hermann
aan Herman Göring, na
Göring, na Hitler de belangrijkste
Hitler de belangrijkste
man in Nazi-Duitsland. Naast veel
man in Nazi-Duitsland.”
bewondering leverde het hem na
de oorlog ook een jaar gevangenis
op. Als gevolg daarvan overleed hij in 1947. Zijn as is bijgezet in het
door zijn zoon Jacques ontworpen sobere graf nr. 948 op de Algemene
begraafplaats Steenbrugge in Diepenveen.
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De volgende vergadering van
Hoede
vergadert
raad?
raaddeis
8 mei 2019
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat

De graven en grafkelders van bijvoorbeeld (leden van de) families
Ankersmit,
Birnie,
Nering-Bögel,
Bussink en Korteling verwijzen
direct naar de Deventer textiel-,
metaal-, tapijt- en koekindustrie en
de schilderkunst. Ook zijn er tal van
graven van oud-burgemeesters te
vinden. Achter de ‘obelisk van Bruce’
gaat de geschiedenis van de familie
Schimmelpenninck en aanverwanten
schuil, zoals van George Izaak Bruce.
Als nieuw benoemd GouverneurGeneraal van Nederlands Indië stierf
hij op 47-jarige leeftijd plotseling op
zijn schip in het Hollands Diep (bij
Den helder), net onderweg naar zijn
nieuwe post.
De talloze verhalen zijn uitgezocht en
opgeschreven door vrijwilligers van
de Stichting Oude Begraafplaatsen
Deventer.
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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Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,
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