Deventer Nu
Inkomensconsulent

Tweede ronde cultuursubsidies toegekend

voor 36 uur per week

Deventer heeft een rijk cultureel leven en de gemeente ondersteunt de culturele
sector onder meer met een aantal subsidieregelingen. Het college heeft een besluit
genomen over de tweede ronde subsidies voor 2019. Het gaat hierbij om het Fonds
Incidentele Culturele Activiteiten, het Fonds Cultuur en Economie en de subsidie
regeling Kleintje Cultuur.
Wethouder cultuur Carlo Verhaar: “We onder
steunen in Deventer niet alleen de grote instel
lingen maar stimuleren ook nieuwe initiatieven.
Zij dragen bij aan het brede culturele aanbod. Ik
hoop dat veel inwoners weer gaan genieten van
één of meer van deze activiteiten.”

van Deventer. Een bedrag van in totaal € 5.000
wordt toegekend aan het volgende initiatief:
•

Stichting Nedsib voor de organisatie van
Focus op Roemenië

Kleintje Cultuur
Fonds Incidentele Culturele
Activiteiten en Evenementen
Dit fonds helpt (culturele) organisaties bij nieu
we culturele en creatieve ontwikkelingen. De
volgende innovatieve initiatieven worden ge
steund met in totaal € 3.000

Deze regeling richt zich op kleine bijdragen voor
activiteiten die van professionele en artistieke
kwaliteit zijn. De volgende activiteiten worden
gesteund vanuit deze regeling met in totaal €
4.900
•

•

Stichting Met Man en Muis voor de orga
nisatie van een Singer-songwritersavond
‘Kan het een tandje minder?’
•
Stichting Limoensneeuw voor de multi
disciplinaire theatervoorstelling ‘Muntjes
duiken tussen haaien’ Fonds Cultuur en
Economie
Dit fonds richt zich op initiatieven die bijdra
gen aan de culturele en economische vitaliteit

•
•
•
•

Stichting Orchestra Twente voor de uitvoe
ring van Merry Christmas on Tour
P.L. van Vliet voor The Packxsz 20th Year
Anniversary
Stichting Q-Brass Collectief voor de activi
teit Q-Brass: Fall & Rise
De Nieuwe Oost voor de organisatie van
Het Wilde Oosten
De Nieuwe Oost voor de activiteit Met An
dere Woorden

Extra plekken fietsparken bij Centrumgarage
Het college wil geld vrijmaken voor uitbreiding van het bewaakt fietsparkeren bij de
Centrumgarage. Het aantal plekken wordt verdubbeld van 500 naar 1000 plekken.
Ook wordt de bestrating en de omheining aangepakt zodat de plek weer een fris uiter
lijk krijgt.
Verantwoordelijk wethouder Frits Rorink: “Wij
leggen de rode loper uit voor de fiets. Dat
betekent dat wij niet alleen investeren in
goede fietspaden zodat je comfortabel kan fiet
sen maar ook in goede parkeerplekken zodat
fietsers hun fiets makkelijk en veilig kunnen
stallen.”

Met deze investering is de provincie Overijs
sel bereid om via het 3e stadsarrangement de
Smidsgang aan te pakken. Daarnaast gaat de
Centrumgarage de eigen toegang verbeteren.
Zodoende krijgt niet alleen de fietsparkeerplek
maar de hele omgeving door samenwerking een
flinke opknapbeurt.

Dubbellaags
De stalling trekt per jaar zo’n 400.000 bezoe
kers. Op drukke momenten, zoals zaterdag
middag, is de fietsenstalling vaak vol. Er komen
nu dubbellaagse fietsenrekken die makkelijk te
bedienen zijn. Ook komen er meer plekken voor
afwijkende fietsen en scooters die niet in de
rekken passen.

Samenwerken
Als de gemeenteraad akkoord gaat, investeert
de gemeente €300.000 in de fietsenstalling.
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maximaal € 3.805,- bruto per maand
Kijk voor informatie over deze vacature op www.deventer.nl/vacatures
Reageren kan tot en met 11 juli

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode
7431PE
7433RM
7434RG
7418EW
7435PS
7411RL

Adres
Ganzekooisweg 8 Diepenveen
Weseperweg 2 Schalkhaar
Butersdijk 17 Lettele
Rigastraat 24
t Hoge Veld 7 Okkenbroek
Broederenplein 9

Status		
melding afgehandeld
melding afgehandeld
melding afgehandeld
melding afgehandeld
melding afgehandeld
melding afgehandeld

Bekendmaking Wet geluidhinder
ONTWERP Saneringsprogramma geluid Hoge Hondstraat e.o.
Postcode
7413
7415

Adres
Hoge Hondstraat
Hoge Hondstraat

Status
ontwerp
ontwerp

Nummer
24026
24026

Verzenddatum
10-jul-19
10-jul-19

ONTWERP Saneringsprogramma geluid Johannes van Vlotenlaan e.o.
Postcode
7412

Adres
Johannes van Vlotenlaan

Status
ontwerp

Nummer
24028

Verzenddatum
10-jul-19		

Nummer
24029

Verzenddatum
10-jul-19		

ONTWERP Saneringsprogramma geluid Rembrandtkade
Postcode
7412

Adres
Rembrandtkade

Status
ontwerp

U kunt de bekendmakingen inzien via www.deventer.nl/bekendmakingen. Daar vindt u alle
bekendmakingen van deze week. Op een plattegrond kunt u zoeken op alle lopende vergunnings
aanvragen in uw buurt. U kunt de bekendmakingen ook inzien in het stadhuis, Grote Kerkhof 1.

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

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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Nummer Ontvangstdatum
24010
5/17/19
24013
6/11/19
24014
6/14/19
23979
3/26/19
23980
6/17/19
24031
6/10/19

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
wijkbudget. Partners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, de sociale
teams, Raster Groep, (thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Vogelwiel in Groot Douwel wint
“opsteker 2019”

Groener schoolplein voor de Hovenschool
De school werd genomineerd in de wedstrijd
‘Het groenste schoolplein van Overijssel’, maar
won deze helaas niet. Toch kon er, omdat leer
lingen geld ophaalden met een sponsorloop en
er verschillende subsidies werden aangevraagd
èn ontvangen, een groener schoolplein worden
aangelegd. Uit veel inspirerende ontwerpen van
leerlingen werd één ontwerp gemaakt. Het plein
werd op 28 juni feestelijk geopend. Een leerling

uit groep 8 en uit groep 1 gleden samen voor
het eerst van de nieuwe glijbaan en openden
daarmee officieel het vernieuwde plein. De
leerlingen zijn heel blij met alle veranderingen.
Er kan met water worden gespeeld, door buizen
worden gekropen, voor voetballen is een aparte
plek en er is nog veel meer te ontdekken. Het
plein is ook toegankelijk buiten schooltijden,
tussen 15.00 en 21.00 uur.

Lesley Jeffrey ontving als initiatiefnemer de
cheque. (foto Titia Lambooij)

Een leerling uit groep 8 en 1 glijden samen van de glijbaan en openen daarmee het nieuwe schoolplein
(foto: WijDeventer)

Vorige week donderdag heeft het wijkteam
Colmschate Noord / Vijfhoek de “Opsteker
van het jaar 2019” uitgereikt. Dit is een nieuw
ingestelde prijs voor het initiatief in de wijk
Colmschate Noord / Vijfhoek dat zich extra
onderscheiden heeft in het afgelopen jaar.
De prijs voor dit jaar is gegaan naar het groen
en duurzaamheidsproject “Vogelwiel” aan de
Vogelslag en Wielewaal in Groot Douwel. Dit
bewonersinitiatief heeft zich het afgelopen
jaar op verschillende manieren onderscheiden.
Nadat ze vorig jaar op burendag al hun gevels
van schuurtjes hadden vergroend en het groen
op de parkeerplaats hadden verfraaid, zijn ze dit
jaar verder gegaan met het leggen van sedum
op de daken van de schuurtjes en carports. De

komende burendag zullen ze deze klus nog af
gaan maken. Wat ook opvalt is het grote draag
vlak in dit huizenblok van 32 woningen. Ook
hebben ze afgelopen jaar namens Deventer
meegedaan aan de provinciale wedstrijd “de
groenste straat van Overijssel’ en werden daar
niet eerste. Niet getreurd, want ze gaan vol
goede moed verder en willen hun plannen voor
vergroening en verduurzaming toch gaan uit
voeren en zijn op zoek naar verschillende geld
bronnen. Naast dat ze zelf volop aan de slag zijn
met hun buurt, willen ze het graag uitdragen en
andere buurten inspireren, zowel in de eigen wijk
als elders in de stad.
Kortom een buurt en initiatief waar we de
komende jaren nog wel meer van gaan horen.
De prijs voor de opsteker van het jaar is een
cheque van € 500,00 die zij, als steun in de
rug, mogen geven aan een ander initiatief in de
wijk. De mensen van Vogelwiel krijgen bij hun
volgende klus dag iets lekkers bij de koffie en
ieder ontving het speldje van de “WijDeventer
opsteker van het jaar”.

Wijkteamleden krijgen uitleg bij de vergroening
van de buurt (foto: WijDeventer)

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,
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

De raad stelt zich voor: Kitty Schmidt-Versteeg Deventer Sociaal
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten over onderwerpen op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.

u en andere inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraad, wanneer de raad

Binnen de fractie ben ik woordvoerder in het sociale domein. De afgelopen ja
ren heb ik me sterk gemaakt voor een sociaal en menselijk beleid in Deventer.
Het beleid van de overheid vraagt in toenemende mate zelfredzaamheid, dit is
echter niet voor iedereen weggelegd. Ik wil me daarom blijven inzetten voor de
mensen die het op eigen kracht niet redden.
Als raadslid word ik benaderd door mensen met uiteenlopende problemen. Ik
probeer deze problemen op te lossen door mensen de juiste richting te wijzen,
of hier aandacht voor te vragen in de raad. Als dit lukt ben ik een gelukkig
mens en voel ik de inspiratie om door te gaan. Het directe contact met leden of
kiezers werkt ook inspirerend.
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?Deventer
2

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

De volgende vergadering van
Hoe vergadert de raad?
de
raadallerlei
is vormen
10 juli
2019
1. De
Raadstafel:
van gesprek,
dialoog en debat
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

Raad debatteert onder meer over de
jaarrekening
Meepraten? 2018, het jaarverslag 2018
en
bestemmingsplan
snippergroen.
De het
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
de
raadsgriffie,
telefoon
0570
69
32
32
of
e-mail
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

