Deventer Nu
Gratis parkeren op Melksterweide vanaf 13 mei
Vanaf 13 mei zijn de 222 parkeerplaatsen
op de Melksterweide in gebruik. U kunt  
gratis parkeren op de Melksterweide. De
officiële opening werd op 7 mei verricht
door wethouder Frits Rorink.

Bolwerksweg fietspad

Vanaf dat moment wordt parkeren langs de laan
betaald parkeren (€ 1 per dag). De automaat
werkt op invoer van het kenteken. Er is dus geen

De Bolwerksweg ter hoogte van de
Melksterweide is veranderd in een fietspad.
U mag hier dus niet meer rijden of parkeren met
uw auto.

Pilot flexteam handhaving geslaagd

kaartje meer nodig voor achter de autoruit.
Bezoekers van de binnenstad kunnen snel over
steken met het pontje.

Snel en adequaat optreden op structurele overlastlocaties dringt overlast effectief
terug en werkt preventief. Dat blijkt uit de evaluatie van de inzet van een ‘flexteam’
handhaving, dat 1 mei vorig jaar van start ging. Het college stelt nu voor om deze
manier van werken voort te zetten.

Geen trampolines en zwembaden in de
openbare ruimte
De zomer komt er weer aan. Hier en daar zien
we speeltoestellen in de openbare ruimte ver
schijnen. De gemeente waarschuwt dat dergelijke
toestellen zoals trampolines en zwembaden
niet zijn toegestaan in de openbare ruimte.
Trampolinespringen blijkt een niet ongevaar
lijke hobby. Jaarlijks moeten zo’n 3000 mensen
naar de Eerste Hulp van een ziekenhuis met
verwondingen als gevolg van trampolinesprin
gen. Een trampoline plaatsen in uw eigen tuin,

dat mag natuurlijk. Maar op de stoep of een veldje
in de buurt bijvoorbeeld, is dat niet toegestaan.
Dat geldt ook voor bijvoorbeeld zwembaden.
In uw eigen tuin bent u zelf verantwoordelijk
voor mogelijk letsel door bijvoorbeeld een
trampoline of zwembad. Maar als er ongelukken
mee gebeuren in de openbare ruimte, dan is de
gemeente daar aansprakelijk voor. Daarom kan
de gemeente niet toestemmen in het plaatsen
van dergelijke toestellen op openbare grond.

Gemeentelijke belastingen
Heeft u de aanslag gemeentelijke belastin
gen van februari 2019 al betaald? Vóór 31 mei
willen we het openstaande bedrag hebben
ontvangen. Voorkom extra kosten en betaal op
tijd. Betaalt u via automatische incasso, dan
schrijven wij het bedrag automatisch af in maan
delijkse termijnen. De deadline van 31 mei geldt
dan niet voor u. De aanslag heeft u in februari
ontvangen via de post of www.mijnoverheid.nl.

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode Adres
7437RH Baarhorsterdijk 20
7418BG Zweedsestraat 10

Status
melding afgehandeld
melding afgehandeld

Nummer Ontvangstdatum
2374
24/16/19
23743
4/24/19

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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Het flexteam wordt ingezet bij “kleine erger
nissen”, zoals hondenpoep en zwerfafval, in
stad en buitengebied. De flexibele inzet, qua
locaties, tijden, in uniform of in burger, hebben
aantoonbaar resultaat.  Het flexteam kwam onder
andere in actie op het Boreelplein, waar
bezoekers en ondernemers last hadden van
bromfietsers en scooterrijders, hangjongeren

en zwerfafval. Die overlast is inmiddels flink
teruggedrongen. Ook in andere winkelcentra is
de overlast effectief gereduceerd.
De ervaring leert dat 12 locaties regelmatig
bezocht moeten worden om terugkeer van
overlast te voorkomen. Nog eens 40 tot 50
locaties zijn regelmatig gecontroleerd.

Speelparadijs en trampolinepark aan de
Holterweg
Er komt een sport- en spelcentrum aan de Hol
terweg, naast de Scheg. Janssen de Jong Pro
jectontwikkeling en EFY Group hebben hier een
kavel gekocht van de gemeente. In dit Leisurecentrum komen een speelparadijs, trampoline
park, bowling, lasergame, een escaperoom en
ondersteunende horeca.

Wethouder Economie Thomas Walder: “Jong en
oud kan hier straks terecht voor een leuke dag
uit. Met het zwembad en de schaatsbaan in de
Scheg komt hier een behoorlijk compleet pakket
aan sport, spel en ontspanning. We werken ver
der aan de ontwikkeling van het westelijk deel
om dit verder uit te bouwen.”

WijDeventer, voor en door bewoners!
Bij WijDeventer gaan bewoners zelf aan de slag met hun ideeën. Gemeente en instel
lingen kunnen het initiatief ondersteunen met deskundigheid en een financiële bijdrage.
Bewoners (het wijkteam of dorpenplatform) beslissen zelf over de verdeling van het wijk
budget. Partners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, de sociale
teams, Raster Groep, (thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Actieweek M. Bossestraat en P. Clausingstraat
In de week van maandag 20 t/m zaterdag 25
mei organiseren bewoners rond het groen van
de M. Bossestraat en de P. Clausingstraat een
actieweek! Medewerking is er van Veilig Verkeer
Nederland (VVN), kinderwerk Raster, Cambio,
sociaal team en team Handhaving van de
gemeente.

De actieweek is een vervolg op een zwerfvuilactie
in juni 2018.
Door bewoners zijn er toen meerdere punten
aangedragen, met name op het gebied van
verkeer, parkeren en afval. Een aantal bewoners
wil deze thema’s onder de aandacht brengen met
deze actieweek.

Het programma:
Maandagavond 20 mei, 19.00 uur
Aftrap met een ‘remwegdemonstratie’ met
medewerking van VVN. Er is ook gelegenheid om
iets te komen drinken en ideeën voor oplossingen
aan te dragen.
Woensdagmiddag 22 mei vanaf 14.00 uur
Kinderen presenteren hun plan voor aanpak van
de speeltoestellen. Ook hebben zij zelf leefregels
gemaakt.
Zaterdagochtend 25 mei
Lasergunactie door kinderen met medewerking
van VVN, team Handhaving en de wijkagent.
De groenstrook bij de M. Bossestraat in
Spikvoorde (foto: WijDeventer)

Ook wordt deze week extra aandacht besteed
aan het neerzetten en ophalen van afval.

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.

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

Diepenveen en Schalkhaar
Dinsdag 28 mei: 19.00 – 21.00 uur
(inloop 18.30 uur)
Theehuis Bij van Bruggen,
Wechelerweg 52A
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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
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
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bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Het
bestemmingsplan bundelt alle 100 bestaande
bestemmingsplannen in de gemeente Deventer.

over welke thema’s u bij de uitvoering van de
visie met ons in gesprek wilt. Na aanmelding
ontvangt u van ons een bevestiging.

Aanmelden?

U vindt de Deventer Omgevingsvisie op:
omgevingswet.deventer.nl.

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

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: Hennie Eltink - 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.
Als  geboren en getogen Deventerse ben ik trots op ons prachtige Deventer!  In de

steeds sneller veranderende wereld en samenleving  is het belangrijk dat we hier
als Deventer  goed op inspelen en reageren.   Als raadslid vind ik het heel belangrijk
dat we dit doen in samenspraak met de inwoners, bedrijven en instanties; ruimte
voor  initiatieven en ondernemen, samen werken aan oplossingen en gezamenlijk
zaken goed en begrijpelijk organiseren.
Een gezonde Deventer economie is cruciaal en als raadslid wil ik me inzetten zodat
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid nog verder versterkt
wordt en onze economie en werkgelegenheid nog sterker en toekomstgerichter
zal zijn. De veranderingen in de zorg vragen onverminderd veel aandacht en het is
belangrijk dat we dit goed, dichtbij en toegankelijk organiseren. Als woordvoerder
voor economie & cultuur en het sociale domein draag ik hier graag mijn steentje
aan bij.

2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum
Deventer:
ontmoeting
en gesprek
De raad
speekt
ondermeer

over de nieuwbouw Marke Zuid,
het energieplan en de cultuurvisie.

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 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:
Proefreis
voor

Wanneer?
Mural op foto:

27 augustus 2014

‘Der Cellist’ door Danny Rumbl
De gemeenteraad
komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze verga-

De volgende vergadering van
Hoe
vergadert
de
raaddeisraad?
15 mei 2019
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat

senioren
meteenhet
vervoer
Het Forum heeft
losser openbaar
karakter. Hier hebben
inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-

Speciaal voor senioren organiseren
OV-ambassadeurs
op woensdag
29 raadsleden
mei een proefties aan
te bieden, in gesprek
te gaan met
of een
reis in Deventer. Tijdens de proefreis
latenteOV-ambassadeurs
senioren
oefenen
met
presentatie
geven. Ook de mondelinge
vragen
door de
raadshet reizen met bus en trein. Deleden
ambassadeurs
zijn worden
ervarenin OV-reizigers
die vrijwillig
aan het college
het Forum gesteld.
leeftijdsgenoten op weg helpen.

dering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en

in De Lindeboom
in Schalkhaar

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).

Natuurpark Deventer IJsseloevers
en Street Art Streets presenteren:

Meer weten?

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

Street art
mural
Kalender gemeenteraad

Via deze link komt u bij het Raads
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt

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, telefoon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.

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

u ook de activiteitenkalender van de
raad.

door
street artist
Danny Rumbl
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Locatie

Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u
kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij
verschillende vervoerders, en hoe de kaartauto
maat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden
van reissaldo en het ophalen van verschillende
producten, zoals een keuzedag en meereis
korting.

Aanmelden
Aanmelden kan via
www.ervaarhetov.nl/proefreis
of door te bellen met de OV-ambassadeurs:
038-4540130. Er wordt op eigen kosten
gereisd. Na aanmelding wordt u geïnformeerd
over het exacte tijdstip en opstapplaats.

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

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.
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Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden

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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Hemelboom, bostulp en vrijwilligers
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.
In 2018 was het 100 jaar geleden dat de Oude begraafplaats aan
de Diepenveenseweg werd gesloten. Reden voor de Stichting
Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD) om in het stadhuis een
minitentoonstelling te organiseren.
Vrijwilligers
Sinds 1995 beheert de SOBD met een groot aantal vrijwilligers de
Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg, de Oude algemene
begraafplaats in Colmschate en de
begraafplaats aan de Roeterdsweg in
Diepenveen. De stichting wil de vele
historische waardevolle graven en
begraafplaatsen in en rond Deventer
behouden en mensen interesseren
voor de cultuur- en natuurhistorische
waarden daarvan. De vrijwilligers
onderhouden en restaureren graven,
zoeken de historie uit, beheren het
groen en geven rondleidingen.
Flora en fauna
Begraafplaatsen hebben vaak een
bijzondere
landschapsarchitectuur,
indrukwekkende monumenten en
interessante flora. Bij de aanleg worden
vaak bijzondere bomen en planten
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gebruikt die een symbolische
betekenis hebben. Op veel, en
vooral oudere, begraafplaatsen
zijn daarom ook monumentale
bomen
te
vinden,
als
Treurbeuk, Hemelboom en
Doodsbeenderenboom.
Ook
worden
snoeitechnieken
gebruikt om bomen het
uiterlijk te geven van een meerarmige kandelaar.
Op begraafplaatsen zijn daarnaast vaak zogenaamde stinzenflora
als bostulp, daslook, holwortel en kievitsbloem, mossen en paddenstoelen te vinden en zeldzame korstmossen op grafzerken. Begraafplaatsen zijn vaak ook oases van
rust en voor allerlei diersoorten “Begraafplaatsen zijn
van belang. Vooral (broedende) vaak ook oases van rust en
vogels en schuwe zoogdieren voor allerlei diersoorten
gedijen er goed. De kleine en van belang.”
grote bonte specht, de groene
specht, houtsnippen, uilen, bunzings, boom- en steenmarters, vleermuizen en insecten als bijen en neushoornkever vinden hier een
broed- en leefplek.
Niet alle begraafplaatsen zijn te bezoeken, maar veel wel. De
vrijwilligers van de SOBD vertellen graag over de cultuur- en
natuurhistorie van de begraafplaatsen.
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

