Deventer Nu
College presenteert visie op gezondheid

Subsidies cultuureducatie stapsgewijs aangepast
aan nieuw beleid
Afgelopen zomer is door de raad nieuw beleid voor cultuureducatie vastgesteld. Dit
leidt tot een herverdeling van de beschikbare middelen die tot nu toe grotendeels
naar het Kunstcircuit gaan. 2019 wordt een
overgangsjaar. Stap voor stap wordt het
nieuwe beleid vertaald in de subsidie.

mende maanden wordt in beeld gebracht welke
consequenties het heeft wanneer het pand aan
Keizerstraat 70 en de bijbehorende verhuuror
ganisaties worden afgestoten en hoe de rol van
intermediair ingevuld wordt. Hiertoe maakt het
Kunstcircuit een nieuw plan.

Lesruimtes
Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar: “We
hebben goed geluisterd naar het veld en nieuw
beleid geformuleerd. Het Kunstcircuit krijgt een
nieuwe functie in het veld van cultuureducatie. We
bieden hen ruimte om hier zorgvuldig naar toe te
werken.”

Uit onderzoek blijkt dat er door docenten heel di
vers wordt gedacht over het huren van lesruimtes
aan de Keizerstraat en elders. Begin 2019 moet
inzichtelijk worden gemaakt welke consequenties
het afstoten van de Keizerstraat heeft.

Budget
Afstoten taken
In 2019 gaat het Kunstcircuit de omslag maken
naar het nieuwe cultuureducatiebeleid. De ko

Het college van burgemeester en wethouders heeft met de gezondheidsnota
‘Promotie van gezondheid: een kwestie
van doen!’, de Deventer visie op gezondheid en hoe we de gezondheid van inwoners willen bevorderen vastgesteld.
De visie is opgesteld door de gemeente in sa
menspraak met een groot aantal partijen op het
gebied van zorg, sport, welzijn en onderwijs.

Het college wil met de gemeenteraad in gesprek
over de visie.
Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Er gebeurt al
heel veel in Deventer en partijen weten elkaar
te vinden. Deze visie gaat over ambities, de
transformatie in zorg en sociaal domein en in
het anders denken over gezondheid. De visie
biedt een stevige basis om door te gaan op de
ingeslagen weg.”

Het totale budget cultuureducatie bedraagt onge
veer 1,2 miljoen euro per jaar. Tot nu toe gaat dit
budget naar twee organisaties: het Kunstcircuit en
naar het Theaterschip.
Voor de eerste acht maanden van 2019 blijft deze
situatie grotendeels gehandhaafd. Wel wordt een
bedrag van ruim € 27.000 dit jaar vrijgemaakt
voor andere initiatieven. Het college beslist uiter
lijk juni 2019 over de subsidieverdeling voor de
laatste vier maanden van 2019.

Gemeente onderzoekt draagvlak BIZ
bedrijventerreinen

Zelf oplossend vermogen bevorderen
Anders denken en doen over gezondheid, krijgt steeds meer vorm in de Deventer aanpak Ge
zondheid en Gedrag. De focus gezondheid, niet op ziekte, op perspectieven niet op problemen
én op de eigen regie van mensen.

Eigen gezondheid verbeteren
Vroegtijdig signaleren is ook belangrijk. Er kan dan sneller en effectiever ondersteuning wor
den geboden. Dit zorgt voor tevreden en gelukkige inwoners die eerder zelf initiatief nemen om
de eigen gezondheid te verbeteren, eventueel met ondersteuning vanuit de eigen omgeving of
algemene voorziening. Zij gaan zo minder snel een beroep doen op individuele voorzieningen.

Enexis, Enpuls en gemeente werken samen
aan energietransitie

De gemeente Deventer onderzoekt of onderne
mers een bedrijveninvesteringszone (BIZ) willen
op de bedrijventerreinen Bergweide 3, 4 en 5,
Kloosterlanden en De Weteringen. Het voorstel
is dat alle ondernemers via de BIZ mee gaan be
talen aan cameratoezicht.
Op de terreinen verzorgt de Stichting Beveili
ging Bedrijventerreinen Deventer (SBBD) het
cameratoezicht sinds 2013. De huidige camera’s
zijn aan vervanging toe en de stichting heeft
hiervoor onvoldoende geld. Bovendien wil de
stichting het netwerk uitbreiden.

Bijdrage
Als er genoeg draagvlak is voor een BIZ, gaat

Enexis Netbeheer en dochteronderneming Enpuls (gericht op duurzame energieoplossin
gen) gaan Deventer helpen bij de energietransitie. Nederland moet omschakelen van fossiele
brandstof zoals aardgas naar duurzame energie. Goede samenwerking tussen overheden en
energiepartners is daarbij noodzakelijk. Daarom wordt een convenant gesloten.
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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.
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iedere ondernemer meebetalen aan het came
ratoezicht via de gemeentelijke belasting. De
bijdrage per ondernemer is afhankelijk van de
WOZ-waarde van de panden en varieert tus
sen 108 en 2.095 euro per jaar. Als er geen BIZ
komt, verdwijnt het cameratoezicht op de be
drijventerreinen.

Draagvlakmeting
Ondernemers kunnen hun stem uitbrengen via
een stembiljet. De stembiljetten moeten uiter
lijk dinsdag 26 februari 2019 binnen zijn. Een
notaris ziet toe op de telling. De uitslag wordt,
onder meer via de website van de gemeente
bekend gemaakt. Meer informatie over de BIZ
staat op www.deventer.nl/biz.

WijDeventer, voor en door bewoners!

Afscheid in wijkteam Rivierenwijk van Ronald

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.

Hondenspeelweide Colmschate-Zuid

Ronald Cadogan (foto: WijDeventer)

Na 8 jaar in het wijkteam van Rivierenwijk te
hebben gezeten, heeft het wijkteam dinsdag 22
januari afscheid van Ronald genomen. Er was
veel waardering voor zijn inzet. Als vrijwilliger
vatte hij zijn rol serieus op en hij was bij nage
noeg alle overleggen aanwezig. Ook als er wat
in de wijk te doen was, was Ronald bijna altijd

aanwezig. Zijn hart voor jongeren in de wijk en
voor verbinding tussen mensen en culturen, is
hoe Ronald is.
In de discussies zorgde hij altijd voor een genu
anceerde toon en hij kon met zorgvuldig geko
zen woorden lastige dingen bespreekbaar ma
ken. Het wijkteam gaat hem missen!

Tentoonstelling buurtmuseum Borgele

Aanleg hondenspeelweide in losloopgebied Colmschate-Zuid (foto: WijDeventer)

Zaterdag 19 januari jl. was het zover. De palen
gingen de grond in voor de hondenspeelweide.
Een hondenspeelweide als extra onderdeel van
het losloopgebied, gelegen naast de kabelbaan
in Colmschate Zuid. Het gehele losloopgebied
blijft dus bestaan.
Na maanden van vergaderen, plannen maken,
voorbereiden, draagvlak zoeken, flyeren en
uiteraard een presentatie aan het wijkteam,
werd dit bewonersinitiatief steeds tastbaarder.
Na het akkoord van het wijkteam voor het plan
konden we verder met de realisatie. Met hulp
van Het Groenbedrijf en vrijwilligers uit de wijk,
waaronder enkele jongeren, verliep de aanleg
soepel. Uiteraard was er koffie, koek en soep
aanwezig om deze klus te klaren. In het voor
jaar volgt de officiële opening, met de onthul
ling van de naam van de speelweide. Daarover
leest en hoort u later meer. Uw hond kan vanaf
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dit moment al gebruik maken van deze mooie
hondenspeelweide. We wensen de viervoeters
veel speelplezier toe!
We vragen u om het gebied samen netjes en
schoon te houden en rekening te houden met
elkaar. Zo kunnen we allemaal blijven genieten
van dit mooie gebied: oud en jong, mens en dier,
wandelend en per fiets. We hopen u er vaak te
mogen ontmoeten! We bedanken de medewer
kers van Het Groenbedrijf voor hun flexibiliteit
om ons op hun vrije zaterdag te komen helpen!
En een bedankje aan de medewerkers van de
gemeente Deventer en het sociaal team van
Colmschate-Zuid voor hun hulp en enthousias
me tijdens het traject.

Het Krasse Fratsenkoor (foto: WijDeventer)

Tijdens een goed bezochte opening van de 3e
tentoonstelling van het buurtmuseum BorgelePlatvoet luisterde het Krasse Fratsenkoor mu
zikaal de bijeenkomst op. Zowel het buurtkoor
als het buurtmuseum zijn ontstaan vanuit het
project Krasse Fratsen, en houden zeker niet op
nu het project binnenkort eindigt. Evenals de
schilder- en tekengroep die tijdens het project
is opgestart. En u kunt zich er ook nog steeds
voor aanmelden. Als u er meer over wilt weten,

Andrea, Debby, Chretiénne, Hans, Henny
en Harriët
Werkgroep Hondenspeelweide Colmschate Zuid
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dan kunt u contact opnemen met Carolien Har
kema, wijkmanager (tel. 06 51556423 of e-mail
c.harkema.otten@deventer.nl. Zij helpt u verder
met contact leggen naar de activiteiten. Het
buurtmuseum is in de Schalm, en u kunt er da
gelijks gewoon binnenlopen.
U ziet er werk van bewoners dat zij hebben ge
maakt tijdens de wekelijkse cursus, onder lei
ding van Charles Michels.

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

Onderzoek warmtenet met restwarmte uit
afvalwater voor Deventer wijken

Woe n sda g

17 a pri l

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), woningcorporaties Rentree en
Woonbedrijf ieder1, particulier verhuurder Eigen Bouw en gemeente Deventer gaan
gezamenlijk onderzoek doen naar een warmtenet op basis van restwarmte uit de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in de wijk Zandweerd. Vrijdag 25 januari hebben alle
partijen daarvoor een intentieovereenkomst getekend.
Wethouder milieu Carlo Verhaar: “We werken in
Deventer goed samen met verhuurders, provin
cie en waterschap. We gaan samen voor betaal
baar wonen met duurzame energie. De water
zuivering biedt een kans die het onderzoeken
waard is.”
Doel is dat het warmtenet toegankelijk is voor
andere duurzame warmteleveranciers, voor
bestaande bouw en de nieuwbouw in de Tuinen
van Zandweerd.
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Aardgasvrij in 2050
In 2050 moeten alle woningen in Nederland
aardgasvrij zijn. Daarvoor zijn alternatieve en
innovatieve manieren van warmtevoorziening
nodig. De inzet van restwarmte uit de rioolzui
veringsinstallatie bij Zandweerd is kansrijk als
duurzame warmtebron. De betrokken partijen
onderzoeken of en zo ja hoe een warmtenet in
Zandweerd haalbaar is. Provincie Overijssel on
dersteunt financieel de eerste fase.

Stuur mee
aan de toekomst
van Deventer!
Presenteer uw voorstel
op de motiemarkt
Woensdag 17 april 2019 van 19-21 uur
Stadhuis Deventer
Meld u aan via griffie@deventer.nl

www.deventer.nl/motiemarkt

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 be
leid effectiever worden beschreven, met name door de inzet van nieuwe techno
logieën, 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 tegenge
gaan 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
en werken is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.

2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. De
Het raad
Forumdebateert
Deventer: ontmoeting
gesprek van
over Deentuinen

Meepraten?

Wanneer?

De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorberei-

mogelijkheid met de raad in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom. Heeft u een vraag over de raad? Neem
contactDe
opRaadstafel
met de raadsgriffie,
telefoon
0570 69
32een
32 beeld
of e-mail
is de plek waar
raadsleden
zich
vormen
naar: griffie@deventer.nl
over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagVoor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
avond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergaheden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
dering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en
neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen die
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en

COLOFON
onderwerpen
die al wel eerder zijn besproken aan de raadstaGemeente
Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,
fel (debat).
e-mail:gemeente@deventer.nl, www.deventer.nl.

Een klacht over de gemeente?

Het Forum
heeft
losser
karakter.
Hier
hebben
inwoners
Als u zich
nieteen
goed
behandeld
voelt
door
iemand
van de en
organisaties gelegenheid
initiatieven,
of petigemeente,
dan kunt uhandtekeningen
een klacht indienen.
ties aan
te bieden,
in gesprek
te gaan met raadsleden
of een
Dit kan
schriftelijk
of op www.deventer.nl
met uw DigiD.
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raads-

Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
8-20 uur
Kijkuur,
op do.
http://gemeenteraad.deventer.nl
voor een overzicht

Kijk voor de agenda
op: www.deventer.nl/afspraak
Afspraak maken:
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
http://gemeenteraad.deventer.nl
vragen over de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, teleBezoekadres: Grote Kerkhof 1.

Via deze link komt u bij het Raads
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt
u ook de activiteitenkalender van de
raad.
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vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouder) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
besluiten genomen door de raad.

in De Lindeboom
leden aan het college worden in het Forum gesteld.
in Schalkhaar
INFORMATIE PUBLIEKSCONTACTEN
Meer weten?

Redactie: team Communicatie, e-mail:communicatie@deventer.nl
Klachten over bezorging
kunt u melden
via tel. 088-0561595 (24/7, lokaal tarief)
Kalender
gemeenteraad
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Zandweerd.

Kijk
heledeagenda
eninwoners,
stukken
op
dingvoor
op de de
besluiten
mening van
instellingen
en
https://deventer.raadsinformatie.nl
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in De Lindeboom
in Schalkhaar.

Bereikbaarheid

De volgende vergadering van
Hoe vergadert de raad?
de
raad is 30 januari 2019
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat

foon 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.

