Deventer Nu
29ste Dickens Festijn in Deventer

Stadhuis eerder dicht op donderdag 12 december

Voor de 29ste keer wordt dit jaar het Bergkwartier omgetoverd in het 19 eeuwse Londen van Charles Dickens. Het  festijn vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 december 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Naast het Dickens Festijn is er op de Brink op za
terdag 14 december de wekelijkse warenmarkt
in kerstsfeer. Op zondag 15 december is er
koopzondag en een kerstmarkt. Deze dag krijgt
extra sfeer door concerten in de Lebuinuskerk

en de Broederenkerk.
Voor meer informatie over de looproute (in
gang), de parkeermogelijkheden, het openbaar
vervoer en de verkeersmaatregelen tijdens het
Dickens Festijn, kijk op www.dickensfestijn.nl

Op donderdag 12 december is stadhuis
Deventer open tot 14.00 uur. De locaties
Bathmen en Schalkhaar zijn gesloten.
Het personeel heeft een bijeenkomst.
Telefonisch zijn we 12 december bereikbaar tot
14.00 uur.

Openingstijden rond de feestdagen
Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december
zijn stadhuis Deventer en locatie Bathmen open
tot 16.00 uur. Telefonisch zijn we ook bereik
baar tot 16.00 uur.
Op woensdag 25 december en donderdag 26
december zijn alle gemeentelijke locaties dicht.
Ook op woensdag 1 januari zijn we gesloten.

Stadhuis 11 december open tot 20.00 uur
Vanwege de beperkte openingstijden op don
derdag 12 december, is stadhuis Deventer op
woensdag 11 december langer open. U kunt te
recht 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.
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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.

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: Caroline Leget - PvdA

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

Graag zou ik de gemeentepolitiek dichter bij de mensen willen brengen. Sa
men willen we dat het goed gaat met iedereen die woont, werkt en verblijft
binnen de gemeente. Door naar elkaar te luisteren en begrijpelijke taal te
spreken, behouden we het goede en verbeteren we dat wat nodig is.
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, (jeugd) zorg,
jeugdbeleid, en de aanpak van armoede zijn o.a. onderwerpen waarover ik
het woord mag voeren.
Ik vind het onacceptabel als kinderen buiten de boot (dreigen te) vallen. Het
is van belang dat zij optimale kansen krijgen om zich goed te kunnen ontwik
kelen. Een gezonde en veilige leefomgeving met voldoende uitdagingen zijn,
naast het hebben van vriendjes en goed onderwijs, hierbij belangrijke voor
waarden. Zij zijn onze toekomst.

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.

3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

De gemeenteraad spreekt tijdens de

Meepraten?
raadsvergadering
onder meer over energie,

De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereide omgevingsvisie, bedrijvenpark A1 en
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
de Schouwburg.
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
gedachtewisseling
inwoners,
wethoucontactvrije
op met
de raadsgriffie,met
telefoon
0570 instellingen
69 32 32 ofofe-mail
der)
maar
ook
voor
debat.
Aan
de
Raadstafel
worden
geen
naar: griffie@deventer.nl
besluiten genomen door de raad.

De volgende vergadering is op:
Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
INFORMATIE PUBLIEKSCONTACTEN

Wanneer?
COLOFON

27 augustus 2014

De gemeenteraad
komt eens
in de 5000,
drie weken
op Tel.
woensdagGemeente Deventer,
Postbus
7400 GC,
14 0570,
avond bijeen
voor
de
officiële
raadsvergadering.
In
deze
e-mail:gemeente@deventer.nl, www.deventer.nl. vergadering debatteren
de raadsleden
overe-mail:communicatie@deventer.nl
allerlei onderwerpen en
Redactie: team
Communicatie,
neemt de
raad besluiten.
Op de kunt
agenda
staan onderwerpen
die
Klachten
over bezorging
u melden
via tel. 088-0561595
(24/7, lokaal tarief)
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstafel (debat).

organisaties
gelegenheid
initiatieven, handtekeningen of petiOpeningstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
uur, do. 8-20
uur
ties
aan
te
bieden,
in
gesprek
te gaan met raadsleden of een
Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
presentatie
te
geven.
Ook
de
mondelinge
vragen door de raadsGemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
leden aan het college worden in het Forum gesteld.
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1.

in De Lindeboom
in Schalkhaar

1

DeHoevolgende
vergadering van
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1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
de
raad is op 18 december.
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming

Deventer

Kijk voor de agenda op:
Nu NIEUWS VAN DE GEMEENTE DEVENTER
- 10 DECEMBER 2019
http://gemeenteraad.deventer.nl

Kalender gemeenteraad

Meer weten?
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
vragen over de raad? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.

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.

Kracht van Salland-cheque:
extra budget voor lokaal
initiatief in Salland
Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een
kleinschalig initiatief dat je woon-  en leefomgeving be
ter, mooier en leuker maakt? Vaak kun je bij je gemeente
goede ondersteuning krijgen. Je kunt bovendien een bij
drage tot € 1.000 vragen uit het ‘4D-budget’ van provin
cie Overijssel: de Kracht van Salland-cheque. Aanvragen
kun je indienen tot 1 maart.

Wat is 4D?
Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit
stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies
en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ont
wikkeld: Durven, Delen, Denken en Doen. 4D-makelaar
Giny Hoogeslag werkt samen met Sallandse organisaties
en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun
je makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die
er al zijn. In Salland is in 2020 € 25.000 beschikbaar voor
initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het ge
bied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk
vastgoed.

Waarvoor is de cheque bedoeld?
Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zo
als plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuur
vereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als
inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten
voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) eve
nementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid.
Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheids
onderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling. Verzoeken
die vóór 1 maart 2020 zijn ontvangen, krijgen uiterlijk
eind maart uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen.

20 december

LAMPIONNENTOCHT
Start 19.00 uur achter Akdeniz ter hoogte van de ingang. De wandeling wordt,
onder begeleiding, gehouden op de Platvoet en loopt over asfalt. Na afloop staat
er warme chocolademelk met slagroom / warme wafels klaar en voor de
volwassenen tevens glühwein. Jonge zusje of broertje mag ook mee met de tocht.
Kan je 18 december niet komen knutselen? Maak dan thuis een lampion of koop
er één. Meelopen mag altijd, de wandeling is 1km lang.

18 DECEMBER KNUTSELMIDDAG LAMPIONNEN MAKEN
Knutseltijd is 14.30 - 16.00 uur.
Akdeniz of Borgeloschool. Vermelden bij opgave je leeftijd (4 - 12 jaar).

Meer info of vragen?

Opgave uiterlijk 16 december
bij Anne Fleur van Raster
e-mail: af.nijhuis@rastergroep.nl of
telefonisch 06-23611677.

Kijk voor spelregels en aanvraagformulier op www.de
krachtvansalland.nl/4D of www.stimuland.nl/4d. Daar
vind je ook de 17 initiatieven die in 2019 een cheque
ontvingen. Neem voor meer informatie contact op met
4D-makelaar Giny Hoogeslag (06 1348 8937 of giny@de
krachtvansalland.nl).

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

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.
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Volg ons
www.facebook.com
/GemeenteDeventer

twitter.com
/DeventerGem

