Deventer Nu
Herinrichting Keizerstraat in 2020 van start
In het najaar worden in de Keizerstraat
kabels en leidingen verlegd. Het zijn de
voorbereidingen voor een herinrichting
van de Keizerstraat en het vervangen
van het riool. Die starten begin 2020. De
Keizerstraat wordt de rode loper naar de
binnenstad vanaf het station.

keer ingesteld voor automobilisten in de rich
ting van de Brink. Verkeer kan via de Brink
poortstraat en Gedempte Gracht het gebied
verlaten. De verkeersrichting in de Brinkpoort
straat wordt daarvoor omgedraaid.

Proces

Wethouder Frits Rorink: “De binnenstad van
Deventer bloeit en bruist en dat willen we zo
houden. Wij investeren daarom samen met de
provincie in mooie openbare ruimte en verlich
ting. Dit wordt een prachtige entree.”

De raad wordt om goedkeuring van de plannen
gevraagd en behandelt dit naar verwachting
kort na de zomer. De werkzaamheden duren
ongeveer vijf maanden. Er wordt uiteraard re
kening gehouden met evenementen en omwo
nenden.

Plannen

Kosten

Nieuwe verharding van rode klinkers, meer bo
men en groen, nieuwe verlichting: het ontwerp
voor de Keizerstraat is ontworpen als een gast
vrije entree naar de binnenstad. De gebruikte
materialen en lantaarnpalen sluiten aan op die
van de Brink en de stationsomgeving. Door een
smallere rijbaan ontstaat meer ruimte voor
voetgangers.

De kosten bedragen circa 1,5 miljoen euro. De
werkzaamheden worden mede mogelijk ge
maakt door subsidie van de provincie Overijssel.

Verkeer
Met de herinrichting wordt ook 1-richtingsver

Stationsomgeving
De stationsomgeving in Deventer heeft eerder,
met de herinrichting van het stationsplein, het
busstation, de nieuwe ondergrondse fietsen
stalling, en de nieuwe weginrichting, een forse
impuls gekregen. Nu wordt de Keizerstraat on
derhanden genomen als een vervolg hierop.

Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo vanaf
28 juni
Vanaf vrijdag 28 juni 2019 vinden op
twee trajecten wegwerkzaamheden
plaats op de A1 Apeldoorn-Azelo. Op het
weggedeelte tussen Markelo en Rijssen wordt het verkeer in de richting van
Deventer over twee versmalde rijstroken
geleid. Een dag later, vanaf zaterdag 29
juni gaat het verkeer tussen DeventerOost en Bathmen in beide richtingen
hinder van de werkzaamheden ervaren.
Hier leidt Rijkswaterstaat dan al het verkeer over vier versmalde rijstroken (twee
rijstroken per richting). De werkzaamheden duren tot eind 2019.

Op- en afritten Bathmen
De op- en afritten bij aansluiting Bathmen (rich
ting Hengelo) zijn afgesloten in het weekend van
vrijdag 5 juli 22.00 uur tot maandag 8 juli 05:00
uur. Omleidingsroutes worden met borden langs
de weg aangegeven.

Houd rekening met ernstige hinder
Tijdens de werkzaamheden blijven er vrijwel al
tijd twee rijstroken in beide richtingen beschik
baar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de
maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De
vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minu
ten. Verder moet het verkeer rekening houden
met:
• meer oponthoud in de spits
• een inhaalverbod voor vrachtverkeer
• zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en
afritten
• bij kortstondig werkzaamheden (zoals het plaat

sen van wegafzettingen) een maximumsnelheid
van 70 km per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of
in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook
beschikbaar is voor het verkeer.

Meer informatie?
Achtergrondinformatie en actuele werkzaamhe
den zijn na te lezen op www.A1Oost.nl. U kunt
ook bellen met het gratis informatienummer
van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maan
dag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00
uur en in het weekend en op feestdagen van
10:00 uur tot 18:30 uur.

Publiekscontacten Bathmen en Schalkhaar
gesloten in zomerperiode
Vanwege de zomerperiode zijn de locaties Publiekscontacten Bathmen en Schalkhaar gesloten
van 1 juli tot en met 31 augustus 2019.

Willemsen de Koning en TCR gaan vervoer doen
Taxibedrijf Willemsen de Koning is bij de aanbesteding van het jeugdwetvervoer en
leerlingenvervoer van de gemeente Deventer als beste uit de bus gekomen. Aan Taxi
Centrale Raalte (TCR) is het vervoer van de Wmo-dagbesteding definitief gegund.
Dit betekent dat vanaf 1 augustus 2019 dit ver
voer niet meer wordt uitgevoerd via Plus-OV
maar gaat via deze vervoerders. Betrokkenen
worden tijdig geïnformeerd over de veranderin
gen in hun vervoer.
Plus-OV blijft het taxivervoer voor Wmo-cliën
ten uitvoeren.

Veranderingen
Ouders en verzorgers van de kinderen krijgen
persoonlijk bericht. De vervoersbedrijven gaan
op basis van de gegevens die de gemeente aan
levert, de ritten plannen, de chauffeurs indelen
en communiceren hierover met de reizigers.
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Over het vervoer naar Wmo-dagbesteding zijn
met de zorgaanbieders afspraken gemaakt om
het vervoer vanaf 1 augustus te regelen.

Wat vooraf ging
Er waren veel klachten over het leerlingen-,
Wmo-dagbesteding- en jeugdwetvervoer. Dit
vervoer dat ook wel routegebonden vervoer
wordt genoemd, was ondergebracht bij PlusOV. De gemeente Deventer heeft, net als de
gemeenten Apeldoorn en Zutphen, vorig jaar
besloten dit weer zelf op te pakken. Er volgde
een aanbesteding die nu dus is afgerond met
een definitieve gunning.
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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.

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.

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.

Kom maar op!!! - Kinderen en jongeren in actie in Voorstad
Wat een prachtige avond!! Dinsdag 25 juni wa
ren alle kinderen en jongeren uit Voorstad uit
genodigd in de businesslounge van Go Ahead
Eagles. Daar kon je inspiratie opdoen en nieuwe
ideeën bedenken voor de buurt.
Het was nog spannend, want met de tropische
temperaturen was het maar de vraag hoeveel
kinderen en jongeren zouden komen opdagen.
Er waren gelukkig heel wat die-hards die de hit
te trotseerden en de airco in de businesslounge
kwamen opzoeken. En wat ontstonden er leuke
ideeën!!
Zo was er onder andere een idee voor een wa
terschuimfestival, een DJ- workshop, de wens
om creativiteit te ontwikkelen met tekenen en
schilderen en samen leren rappen in een rap
workshop. Met de goeie ideeën was er een Gol

den ticket te verdienen. Een grote GO van het
wijkteam voor de jongeren om hun plannen te
gaan maken en uitvoeren. Burgermeester König
reikte de golden tickets uit.
Tijdens de avond konden aanwezigen ook inspi
ratie opdoen bij de activiteiten die er al zijn. Zo
waren de Bijdehandjes vertegenwoordigd, maar
ook de speeltuinen, accommodaties en Voor
stad Beweegt. Spreekstalmeester Wim Sneller,
een goede bekende in Voorstad, zorgde dat alle
ideeën onder de aandacht kwamen.
De avond was georganiseerd door WijDeventer
en Raster. Door de fantastische inzet van alle
vrijwilligers en professionals was het een zeer
geslaagde avond. Dankjewel aan iedereen!!
Kinderen en jongeren ontvangen hun Golden ticket uit handen van de Burgemeester (foto: WijDeventer).

Werkgroepen praten Bathmenaren bij over
Dorpsagenda
Burgemeester König leerde 20 juni Bathmen
kennen, zoals Bathmen is. Handen uit de mou
wen en met een gezonde dosis humor samen
werken aan een vitaal dorp! Gewerkt wordt er
aan Plan Brink, Dementievriendelijk Bathmen,
Sportvoorzieningen, Duurzaamheid en een
Treinstation. Alle Bathmenaren en gemeente
raadsleden zijn door de werkgroepen bijgepraat
over de voortgang van de projecten.
Op de avond presenteerde elke werkgroep zich

eerst in een korte pitch. Aan burgemeester Kö
nig de schone taak om de tijd te bewaken en de
snelheid er in te houden. Daarna konden alle
aanwezigen met elkaar in gesprek bij de markt
kramen.
Een geslaagde avond met veel enthousiasme
en een gezellige sfeer. Ook benieuwd naar de
voortgang van één van de werkgroepen? Houdt
dan de facebookpagina Dorpsagenda Bathmen
in de gaten!

Meldpunt openbare ruimte
in nieuw jasje
Deventer start met Slim Melden, een nieuw middel om het
meldproces voor de openbare ruimte te versoepelen. Het
doen van een melding openbare ruimte wordt eenvoudiger.
Het Meldpunt Openbare Ruimte is de plek waar inwoners melding kunnen maken
van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of kapotte straatverlichting. U kunt melden via
www.deventer.nl/meldpunt. Spoedsituaties geeft u telefonisch door via 14 0570.

Beter meldproces met Slim Melden
Via de webapplicatie Slim Melden kunt u op de kaart van Deventer de plek van
de ongewenste situatie aanklikken. Vervolgens kunt u de situatie beschrijven en ter
verduidelijking een foto toevoegen. Dit werkt snel en makkelijk via mobiel, tablet of pc.
Op de kaart kunt u ook zien wat andere inwoners gemeld hebben.

“ We houden Deventer samen schoon
en leefbaar”

Samen in gesprek bij de marktkramen

Meer weten over WijDeventer?
Kijk op www.wijdeventer.nl.
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Wethouder Frits Rorink: “Meldingen van inwoners helpen de
gemeente bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
We vinden het ontzettend fijn dat mensen de moeite nemen een
melding te maken. Nog fijner is het als mensen zelf iets doen,
bijvoorbeeld een tak van het fietspad halen of een blikje dat op
straat ligt in de prullenbak gooien. Dan is een melding niet altijd
nodig. Zo houden we Deventer samen schoon en leefbaar.”

www.deventer.nl/meldpunt

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: Lida Zegel - 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.

In 2014 begon ik aan het raadswerk. Ik heb mij altijd veel bezig gehouden met
onderwerpen binnen het sociale domein. Als inwoner en als (mantel-) zorgver
lener heb ik veel ervaring opgedaan met de praktische kant van het verhaal.
Dit werkt voor mij aanvullend op de papieren stukken die ik via de raad aan
geleverd krijg.
Naast het werk in het stadhuis ben ik ook veel “buiten” geweest. Ik heb veel
mensen ontmoet, veel initiatieven gezien en even zoveel verhalen gehoord.
Zo kon ik verbindingen leggen tussen mensen en initiatieven en besluiten die
werden genomen door de raad. Deze verbindingen hebben mij veel energie
gegeven. In deze nieuwe raadsperiode wil ik mijn ervaring verder inzetten. Een
vraag die mij bijvoorbeeld bezig houdt is: De omgevingswet komt eraan. Hoe
zetten we hierin de mens centraal?
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?

Bereikbaarheid

Wanneer?

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze verga-

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014

dering
de raadsleden over
allerlei onderwerpen
Voor debatteren
de actuele verkeerssituatie
of informatie
over hinder en
of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
neemt
de
raad
besluiten.
Op
de
agenda
staan
onderwerpen
die
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstafel (debat).

COLOFON

in De Lindeboom
in Schalkhaar
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2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

De raad behandelt

Meepraten?de voorjaarsnota.

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
Kijk
voor de hele agenda en stukken op
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.

Een klacht over de gemeente?

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petities Als
aanutezich
bieden,
in gesprek
te gaan
niet goed
behandeld
voelt met
doorraadsleden
iemand vanofdeeen
presentatie te geven.
Ook
de
mondelinge
vragen
door
de raadsgemeente, dan kunt u een klacht
indienen.
ledenDit
aankan
hetschriftelijk
college worden
in het Forum gesteld.
of op www.deventer.nl
met uw DigiD.

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

Kijk voor de agenda
op: PUBLIEKSCONTACTEN
INFORMATIE
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
http://gemeenteraad.deventer.nl
Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
uur,over
do. 8-20
uur Neem contact op met de raadsgriffie, televragen
de raad?

Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,
e-mail:gemeente@deventer.nl,
Kalenderwww.deventer.nl.
gemeenteraad
Redactie: team Communicatie,
e-mail:communicatie@deventer.nl
Via deze link
komt u bij het Raads
Klachten over bezorging
kunt u Systeem
melden via
tel. Hier
088-0561595
(24/7, lokaal tarief)
Informatie
(RIS).
vindt
u ook de activiteitenkalender van de
raad.

De volgende vergadering van
Hoe vergadert de raad?
raad
isvormen
3 juli
2019dialoog en debat
1. Dede
Raadstafel:
allerlei
van gesprek,

Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
foon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1.

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