Deventer Nu
Deventer bereidt zich voor op
nieuwe wet Inburgering
Nieuwkomers meer kansen geven om in te burgeren en een actieve bijdrage te leveren
aan de Nederlandse maatschappij. Dat is het doel van de nieuwe wet Inburgering,
die naar verwachting per 1 januari 2021 van start gaat. De gemeente krijgt hierin de
regie, Deventer bereidt zich alvast voor.
Nederlandse gemeenten worden door de nieuwe wet regievoerder van de inburgering van
nieuwkomers. Gemeentes moeten zorgen voor
een goede intake en een persoonlijk plan voor
Inburgering en Participatie (PIP). Hierin is onder meer aandacht voor scholing, financiën,
participatie en werk. De gemeente draagt zorg
voor de begeleiding van de inburgeraar.

met onze maatschappelijke partners op het gebied van taal, activering, werk of onderwijs.”

Groot onderzoek naar koopgedrag in
Oost-Nederland
Op 31 oktober start in Oost-Nederland een grootschalig onderzoek naar het koopgedrag van consumenten. Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden
ze zijn over de verschillende locaties waar ze hun aankopen doen. Deze informatie
brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt
daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd voor meer dan
60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook Deventer
neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.
Het onderzoek loopt van 31 oktober tot en met
6 december.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden
op de website www.kso2019.nl. Mailen kan naar
helpdesk@ioresearch.nl.

Beginnen
Deelnemers gezocht

“De nieuwe wet vraagt veel van de gemeente”,
aldus wethouder Rob de Geest. “Daarom beginnen we nu al met de voorbereiding. We denken
na over wat de wet voor ons betekent, samen

Deventer stroomt
Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte
door groene daken en tuinen. In Deventer zijn al veel inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven bezig met klimaatregelen.
Om energiekosten te besparen, minder CO2 uit
te stoten, om droogte of juist wateroverlast te
voorkomen en om het zomers tijdens hele warme dagen een beetje koel te houden. Kortom,
om het wonen in ons huis, in onze buurt, wijk en
stad aangenaam en betaalbaar te houden.

Heb je zelf al klimaatregelen uitgevoerd en wil
je anderen laten zien wat zij kunnen doen? Meld
je eigen ‘project’ dan ook aan en inspireer je
buurtbewoners, Deventenaren, bedrijven en instellingen.

Filmsterren gezocht
deventerstroomt.nl
Op www.deventerstroomt.nl vind je informatie
over wat je zelf kunt doen, van kleine tot grote
klimaatregelen. Van maatregelen die niks kosten tot maatregelen die om een (grotere) investering vragen. Wil je weten welke subsidies
en leningen er zijn? Heb je advies nodig of wil
je maatregelen laten uitvoeren? Ook hierover
geeft deze website de nodige informatie.
Deventer stroomt wordt ondersteund door een
groot aantal inwoners, organisaties, bedrijven
en instellingen. Doe ook mee, zet je klimaatregel op de kaart en inspireer anderen. Deventer
stroomt.

Doeners in beeld en op de kaart
Op de site kun je voorbeelden vinden van (groepen) Deventenaren, bedrijven en instellingen
die al maatregelen hebben genomen op het gebied van bijvoorbeeld energie besparen en zelf
opwekken of regenwater afkoppelen en vasthouden in de tuin.
Die voorbeelden zijn ook te vinden op twee verschillende kaarten. Daarop kun je gemakkelijk
zien wie bijvoorbeeld bij jou in de buurt al iets
heeft gedaan en wat er is gedaan.
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Wil je mensen echt in actie zien? Onder het kopje ‘Doeners in beeld’ zijn op de site inspirerende
video’s te vinden van Deventenaren die de handen uit de mouwen steken. Alleen, samen met
de directe buren of de hele buurt, als bedrijf,
club of instelling.
De videoreeks is net begonnen, maar de opzet
staat vast. De twee voorbeelden laten mooi zien
hoe de reeks er uit gaat zien. De onderwerpen
en de mensen, bedrijven en instellingen die er
in schitteren staan voor een deel nog niet vast.
Ga jij aan de slag met energiemaatregelen? Bijvoorbeeld met zonnepanelen, isolatie of een
warmtepomp? Wil jij ook schitteren in een van
onze video’s? Laat ons weten wat je gaat doen,
wanneer, hoe en waar en met wie. En maak kans
op je eigen videoclip. Voorlopig hebben we er
twee weg te geven die gaan over energiemaatregelen. Je kunt mailen of bellen met Peter Sips
(p.sips@deventer.nl, 0612070639).

In deze periode worden inwoners uitgenodigd
om deel te nemen aan het onderzoek. Namens
de provincie Overijssel ontvangen 2400 huishoudens een uitnodiging in de brievenbus. De
huishoudens zijn willekeurig gekozen. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen.
Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag
willen meedoen kunnen de vragenlijst ook invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.
Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnewmers is gewaarborgd in
overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn
niet gekoppeld aan hun woonadres en worden
uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

Uitkomsten onderzoek varianten
Speelgoedmuseum naar de raad
Het college geeft er de voorkeur aan dat de collectie van het Speelgoedmuseum in
wisselende tentoonstellingen, op wisselende locaties wordt getoond. Het college stelt
de raad voor daarvoor jaarlijks 1,5 ton beschikbaar te stellen.
Bij de behandeling van de Cultuurvisie 20192024, Boeien en Bloeien, op 19 juni jl. heeft de
raad het college opdracht gegeven om in samenwerking met Deventer Verhaal en pandeigenaren 3 varianten voor de presentatie van de
speelgoedcollectie uit te werken met voor- en
nadelen.

Voorkeursvariant
Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de varianten
voor het Speelgoedmuseum Deventer en biedt
het rapport nu aan de raad aan. Het college
heeft een voorkeur voor wisselende tentoonstellingen, geen vaste locatie. De gemeente
gaat daarover afspraken maken met Deventer
Verhaal.
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Raad is aan zet
Het onderzoek geeft inzicht in de consequenties
en haalbaarheid van de verschillende varianten
voor de toekomst van de Deventer Speelgoedcollectie. Nadat de raad haar keuze heeft gemaakt, doet het college een voorstel voor vervolgstappen.

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.

Inloopspreekuur Dorpsplatform Bathmen
Het dorpsplatform Bathmen vergadert op dinsdag 5 november bij Cultuurhuus Braakhekke. De
vergadering begint om 20 uur. Het eerste half
uur houdt het dorpsplatform inloopspreekuur

voor bewoners uit Bathmen e.o. Heeft u iets te
melden over leefbaarheid in uw buurt? Of wilt u
gewoon iets meer weten over WijDeventer? Dan
bent u van harte welkom op het inloopspreekuur.

Succesvolle groene daken excursie op De Worp
Van de Afkoppelwerkgroep De Worp en Regenwaterambassadeurs: op 14 september organiseerden we een open tuinenmiddag. Drie bewoners van De Worp hadden hun tuin opengesteld
en ontvingen zo’n dertig buren. Dat werkte
inspirerend. Een groen dak is niet alleen mooi,
maar zorgt ook voor verkoeling, houdt het water langer vast, is goed voor insecten en zorgt
voor een hogere opbrengst van zonnepanelen.
‘Het samen bekijken en bespreken van de voorbeelden leidt tot nieuwe ideeën voor de eigen
situatie’, aldus een van de buren. Het blijft niet
alleen bij kijken. Op 28 september lieten ongeveer twintig buren hun dak inspecteren.

Op 12 oktober gingen de bewoners van de woningen waarvan de daken geschikt bleken te
zijn enthousiast aan de slag. Met professionele
begeleiding werden de daken vergroend. Natuur- en Milieueducatiecentrum Ulebelt begeleidde de inkoop van materialen en zorgde dat
subsidies worden verkregen. We hebben daarbij
gebruik gemaakt van de ervaringen die opgedaan zijn bij de Vogelslag in Colmschate. Deze
activiteit is een buurtinitiatief met ondersteuning van gemeente Deventer, WijWorp, Ulebelt,
Regenwaterambassadeurs, Waterschap Vallei
en Veluwe en lokale hoveniers. Samen kom je
verder.

Gezellige nagelverzorging in de Vijfhoek
Al enige tijd is Annelies elke donderdag vanaf
ongeveer 11.00 uur te vinden in het verbindingscentrum Vijfhoek aan het Andriessenplein 1. Zij
is er als vrijwilliger een prachtige activiteit begonnen door geheel gratis en vrijblijvend nagels
te verzorgen en te lakken voor wie dat wil. Natuurlijk gaat het niet alleen om de nagelverzor-

ging, maar ook om het lekkere kopje koffie, een
goed gesprek, een luisterend oor of gewoon voor
het plezier. Vanuit het sociaal team Colmschate
Noord / Vijfhoek en House of Hope (waar zij dit
werk ook doet) heeft ze onlangs een nagelverzorgingskoffer en een handdoek gekregen om
haar activiteit nog beter uit te kunnen voeren.

De open tuinenmiddag (foto: werkgroep)

Beweegbanken in Borgele en langs de IJssel
Op twee plekken in de stad is een proef gestart
met een mobiele beweegbank. Deze bank maakt
het voor iedereen mogelijk om op een laagdrempelige manier te bewegen. Op en rondom
de bank kun je zelf aan de slag om eenvoudige
of iets moeilijkere oefeningen te doen. Op het
informatiebord wordt uitgelegd hoe je dat het
beste kan doen.
Ook kun je een app downloaden met een trainingsprogramma afgestemd op de individuele

(on)mogelijkheden. Er staat een beweegbank
langs de IJssel ter hoogte van de Kapjeswelle en
een bank in de tuin van Woonzorgcentrum De
Bloemendal in Borgele. Kom tijdens je wandeling of trainingsronde langs om de bank uit te
proberen. De bank is mobiel. Als er geen animo
is voor de bank op deze locatie(s), kan deze gemakkelijk naar een andere locatie worden verplaatst waar wel belangstelling is om te bewegen in de openbare ruimte.

Annelies (rechts) in actie tijdens de nagelverzorging (foto: WijDeventer

WijDeventer-kranten verspreid in Voorstad en
Borgele/Platvoet
Onlangs zijn in de wijken Voorstad en Borgele/
Platvoet nieuwe WijDeventer-kranten verspreid.
Kranten vol met mooie bewonersinitiatieven die
de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijken vergroten.
Heeft u geen krant ontvangen en wilt u toch
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graag een exemplaar? Stuur dan een mail met
uw naam en adres naar
wijdeventer@deventer.nl. Dan sturen wij u een
exemplaar. Op de website van WijDeventer kunt
u ook de digitale versie van de krant lezen
(www.wijdeventer.nl/wijdeventer-kranten).
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De beweegbank bij De Bloemendal (foto: WijDeventer)

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: Harm Korendijk – VVD

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.
Veel van wat de gemeente doet, is in mijn ogen niet per sé nodig of zou veel

beter gedaan kunnen worden door de markt of inwoners zelf. Daarnaast kan
veel beleid effectiever worden beschreven, met name door de inzet van nieuwe
technologieën, zoals blockchain, Internet of Things of gedragsbeïnvloedingstechnieken.
Door de inzet van deze technieken of middelen kan er veel bespaard worden op
bijvoorbeeld energie, kan de veiligheid verhoogd worden of kan fraude tegengegaan worden. Voor veel mensen is dit nog een ver van hun bed show, maar ik
vind dat je als bijna 100.000 + gemeente wel moet investeren op deze onderwerpen om kosten op termijn te besparen en de dienstverlening te verbeteren.
Andere onderwerpen waar ik het woord over mag voeren de komende jaren is
veiligheid en jeugd.

Waar zijn de vergaderingen?

De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn
De Lindeboom
en in
werken
is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
in Schalkhaar.

Wanneer?

Bereikbaarheid

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 debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder 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

DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
de raad is op 30 oktober.
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

De raad spreekt over Economie en
Meepraten?

internationaal
beleid
en belangrijk
laat zichom
ininhet
De
gemeenteraad vindt
het heel
de voorbereiforum
over citymarketing.
ding
op deinformeren
besluiten de mening
van inwoners, instellingen en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
mogelijkheid met de raad in gesprek te gaan.

Kijk voor de hele agenda en stukken op
https://deventer.raadsinformatie.nl
De
Raadstafel is de plek waar raadsleden zich een beeld vormen

een bepaald
(door
eenover
oriënterend
U bent over
van harte
welkom.onderwerp
Heeft u een
vraag
de raad?gesprek
Neem of
vrije
gedachtewisseling
met
inwoners,
instellingen
of
wethoucontact op met de raadsgriffie, telefoon 0570 69 32 32 of e-mail
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
naar: griffie@deventer.nl
besluiten genomen door de raad.
Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-

Een klacht over de gemeente?

ties aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
Als u zich
goed
voelt door
iemand
de
presentatie
te niet
geven.
Ookbehandeld
de mondelinge
vragen
door van
de raadsgemeente,
dan
kunt
u
een
klacht
indienen.
leden aan het college worden in het Forum gesteld.
Dit kan schriftelijk 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
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
INFORMATIE
http://gemeenteraad.deventer.nl
vragen
de raad?
Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
uur, over
do. 8-20
uur Neem contact op met de raadsgriffie, tele-

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

foon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
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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