Deventer Nu
Voorjaarsnota in teken uitvoeren ambities
Zoals afgesproken bij de vorming van dit college, is gezocht naar geld om de in het
bestuursakkoord opgenomen ambities uit te kunnen voeren. Het college doet in de
Voorjaarsnota 2019 voorstellen voor de begroting later dit jaar. Voorstellen voor
nieuw beleid èn om minder uit te geven aan andere zaken.
Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “We heb
ben geld gezocht en gevonden voor de ambities
uit het collegeakkoord. Het is fijn dat we de ko
mende jaren belangrijke nieuwe investeringen
kunnen doen, bijvoorbeeld in het versterken
van onze economie en in duurzaamheid.”

Levendig Deventer
Het college heeft onlangs de Cultuurvisie Boei
en en Bloeien gepresenteerd. Om deze visie te
kunnen realiseren, wordt nu voorgesteld om
niet te bezuinigen op cultuur.

Samen aan de slag

Oog voor elkaar
In het sociaal domein is bij het begin van deze
collegeperiode al geld vrijgemaakt voor preven
tie. Daar wordt in de uitvoering sterk op ingezet,
evenals op de verdere verbetering van hulp en
ondersteuning.

donderdag 6 juni, is stadhuis Deventer op
woensdag 5 juni langer open. U kunt terecht
van 08.00 tot 20.00 uur.

Online dienstverlening
Kunnen wij u online helpen? Veel zaken re
gelt u 24 uur per dag, 7 dagen per week via
www.deventer.nl/digitaal.

Vanwege de beperkte openingstijden op

Voor de ontwikkeling van de Stadscampus
wordt 4 ton vrijgemaakt. De campus zal jong
talent aantrekken en vasthouden. Ook wordt €
275.000 per jaar uitgetrokken voor citymarke
ting en de evenementenorganisatie.

Het college stelt voor om te investeren in kli
maatadaptatie, de verduurzaming van gemeen
telijke panden en de uitvoering van het energie
plan voor een duurzaam Deventer. Het gaat om
een jaarlijks bedrag van € 250.000.

Op donderdag 6 juni wordt Ron König geïn
stalleerd als burgemeester. Stadhuis Deven
ter is dan open tot 16.00 uur. De locaties Ba
thmen en Schalkhaar zijn open tot 17.00 uur.
Telefonisch zijn we donderdag 6 juni bereik
baar tot 18.00 uur.

Stadhuis 5 juni open tot 20.00 uur

Sterke economie

Duurzaamheid

Stadhuis eerder dicht op donderdag 6 juni

Het college geeft ook invulling aan de ambitie
om lokale initiatieven te ondersteunen. Voor 3
jaar wordt er ruimte vrijgemaakt voor initiatie
ven vanuit de samenleving.

Proces
Inspraak op de Voorjaarsnota is mogelijk tijdens
de raadstafel op 12 juni. Insprekers kunnen zich
aanmelden via griffie@deventer.nl. Op woens
dag 3 juli is vanaf 14.00 uur de raadvergadering
over de Voorjaarsnota. Na besluitvorming ver
taalt het college de Voorjaarsnota in de begro
ting voor komend jaar.

Directievoerder civiele werken
voor 32-36 uur per week

Publicatie Bestemmingsplannen
Auping terrein, ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, hogere grenswaarden
en m.e.r.-beoordeling
Postcode
7415DK
7415
7415

Adres
Laan van Borgele
Landsherenlaan
Keizerspad

Status
ontwerp
ontwerp
ontwerp

Nummer
23833
23833
23833

Verzenddatum
5-jun-19
5-jun-19
5-jun-19

Nummer
23832

Verzenddatum
5-jun-19

Nummer
23831

Verzenddatum
5-jun-19

Raalterweg 30, ontwerp bestemmingsplan
Postcode
7433RA

Adres
Raalterweg

Status
ontwerp

Scheepvaartstraat 8a, ontwerp wijzigingsplan
Postcode
7411MB

Adres
Scheepvaartstraat

Status
ontwerp

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.

Bereikbaarheid

maximaal € 3.805,- bruto per maand
Kijk voor informatie over deze vacature op www.deventer.nl/vacatures
Reageren kan tot en met zondag 16 juni

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

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

De raad stelt zich voor: Roy Haaxman - Deventer Belang

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

Mijn naam is Roy Haaxman. Sinds maart 2018 ben ik gemeenteraadslid voor
Deventer Belang. Ik kom uit Lettele, ben getrouwd en heb twee volwassen kin
deren. Sinds de jaren tachtig ben ik al betrokken bij de lokale politiek. Lange
tijd als bestuurslid en later ook als raadslid van Algemeen Belang Diepenveen
in de gemeente Diepenveen. Deze lokale partij is na de herindeling in 1999
gaan samenwerken met Deventer Belang.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij mijn leefomgeving en ik wil
meepraten en -beslissen over actuele en cruciale onderwerpen, die de lokale
samenleving aangaan. Ik wil me vooral gaan inzetten om knelpunten op het
gebied van openbare veiligheid op te lossen, zoals verbetering imago van het
team Toezicht en Handhaving en versoepeling regelgeving bij evenementen en
voor verenigingen.
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?

1Wanneer?Deventer

De volgende vergadering is op:
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De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdag-

avond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze verga-

27 augustus 2014

Hoe vergadert de raad?

In een bijzondere raadsvergadering

1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
6 juni wordt
Rondebat
König
als
2. De op
Raadsvergadering:
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ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en

bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
Kijk
voor de hele agenda en stukken op
mogelijkheid met de raad in gesprek te gaan.

https://deventer.raadsinformatie.nl
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een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
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.
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

WijDeventer, voor en door bewoners!

‘De Korenbloem’ onthuld

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.

Geslaagde actieweek M. Bossestraat in
de Vijfhoek
In de week van maandag 20 mei hebben
bewoners van de M. Bossestraat en de
P. Clausingstraat een geslaagde actieweek
gehouden. Hun doel was om meer aandacht
te vragen voor groen, afval, auto’s en spe
len in hun straat. Alle onderdelen kwamen op
verschillende manieren aan de orde.
Op maandag is er met medewerking van Veilig
Verkeer Nederland een remwegdemonstratie
gehouden. Kinderen en ouders waren erg onder
de indruk van de verschillen in remweg bij 30 of
50 km/uur rijden. Daarna konden omwonenden

hun ideeën rond verschillende onderwerpen
delen met elkaar.
Op woensdag werd door de kinderen, onder
begeleiding van Kinderwerk Raster, hun
eigen inrichtingsplan voor het speelveld
gepresenteerd. Ook hebben ze op hun speelveld de
hondendrollen gekleurd om duidelijk te
maken dat er heel veel lagen. Tenslotte hebben de
kinderen samen met toezichthouders met laser
guns de snelheid kunnen meten in hun straten.
Met veel enthousiasme werden mensen die te
hard reden aangesproken op hun rijgedrag.

Een nieuwe weergave van het oorspronkelijke ontwerp (foto: Liesbeth Groen)

Presentatie van plan speelveld (foto: WijDeventer)

Op 22 mei is de gerestaureerde plaquette ‘De
Korenbloem’ door wethouder Carlo Verhaar
onthuld. Voorafgaand aan de onthulling was
er een korte bijeenkomst in de Fermerie. De
plaquette is bevestigd op de oorspronkelijke
plaats, op de hoek Papenstraat/ Ankersteeg,
en herinnert aan de tijd dat in koffiehuis ‘De
Korenbloem’ in de jaren dertig in het weekend
jonge joodse emigranten bij elkaar kwamen om
sjabbat te vieren.
Sommigen woonden daar ook. Na de Duitse
inval en tijdens de bezetting was hier ook korte
tijd een verzamelplaats voor Joden die voor
deportatie waren opgeroepen.

De plaquette is voor veel mensen een vertrouwd
object en ook stadgidsen met groepen bezoe
kers of mensen die zelf een stadswandeling
doen van de VVV of de Joodse wandeling van
het Etty Hillesumcentrum, staan er vaak bij stil.
De plaquette was in slechte staat. Onder een
groep bewoners van het Noordenbergkwartier
ontstond het initiatief om de plaquette te
restaureren.
De
buurtvereniging
stond
erachter. Door bijdragen vanuit Rentree, sociaal
culturele fondsen, leden van de buurtvereniging,
ondernemers en WijDeventer kon de restauratie
gefinancierd worden en de onthulling op een
gepaste en feestelijke wijze plaatsvinden.

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

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