Deventer Nu
Nieuwe toekomst voor Vogeleiland
Het beheer en de exploitatie van het Vogeleiland weer terug in handen van de gemeente. Dat is de oplossing die het college aan de gemeenteraad voorstelt. Het eiland
in het Rijsterborgherpark kampt met problemen op het gebied van sociale veiligheid
en beheer. Er zijn gesprekken gevoerd met Stichting Vogeleiland om tot een duurzame
oplossing te komen.
Wethouder Frits Rorink: “Wij kiezen voor een
mooi opgeknapt eiland waar de stichting activiteiten kan organiseren en onze inwoners kunnen wandelen en een drankje drinken in het paviljoen. Veel Deventenaren zijn gehecht aan het
eiland met de vogels. Het houden van vogels en
dieren betekent echter forse professionele inzet
en kosten. Wij kiezen daar dan ook niet voor.”

Tijdelijke maatregelen
De laatste maanden van 2018 heeft de gemeente al gezorgd voor tijdelijke maatregelen om de
situatie te verbeteren. Zo zijn dierenverblijven

provisorisch opgeknapt, is de dierverzorging
door de gemeente betaald en is extra gecontroleerd door team Handhaving.

Kosten
Het voorstel is dat de gemeente de opstallen
van Stichting Vogeleiland overneemt. De kooien
worden afgebroken, er komen hekken om het
eiland ’s nachts af te sluiten en het eiland wordt
opgeknapt. Het gaat hierbij om een investering
van ruim €130.000. Ook investeert de gemeente
in het paviljoen dat daarna verhuurd kan worden.

Inloopavond geluidswerende maatregelen
Bathmen
De A1 wordt de komende jaren verbreed. De gemeente trekt samen met de provincie
Overijssel € 2,4 miljoen uit voor extra geluidsmaatregelen bij Bathmen.
Een goede doorstroming op de A1 Oost tussen
Apeldoorn en Azelo is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de
regio. Er is echter veel vertraging door toenemend (vracht)verkeer. Daarom werkt Rijkswaterstaat (RWS) samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio tussen
2018 en 2020 (fase 1) aan de verbreding van de
A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Er wordt gestart
met de verbreding naar 2x4 rijstroken tussen
Twello en Deventer en naar 2x3 rijstroken tussen Deventer-Oost en Rijssen. Fase 2 start in
2024.

Leefbaarheid in Bathmen
Door RWS zijn geluidsonderzoeken uitgevoerd
langs het hele tracé. Daaruit bleek dat er bij
Bathmen alleen wettelijke geluidsmaatregelen
nodig waren. De belangenvereniging Bathmen
(BVB) heeft het bewonersinitiatief genomen
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om extra (bovenwettelijke) geluidsmaatregelen
langs de A1 te realiseren en zo de geluidsoverlast in Bathmen te beperken. In juli 2018 hebben RWS, gemeente Deventer, provincie Overijssel en BVB daarvoor een intentieovereenkomst
getekend.

Inloopavond
Hoe de geluidsmaatregelen er uit gaan zien,
wordt uitgewerkt samen met inwoners van Bathmen. In opdracht van de gemeente Deventer
heeft Witteveen+Bos het ontwerp voor de geluidswal met schermen uitgewerkt. Dit ontwerp
wordt op 14 februari in Boode te Bathmen gepresenteerd en toegelicht. De zaal is open vanaf
19.15 uur. De avond start om 19.30 uur met een
korte toelichting door gemeente, provincie en
RWS. Vanaf 19.45 uur tot 21.00 uur wordt bij de
informatiepanelen antwoord gegeven op vragen. Belangstellenden zijn van harte welkom.
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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: Peter Onvlee – Gemeentebelang

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.
Er gebeurt van alles in onze directe leefomgeving dat door de lokale politiek ge-

ïnitieerd is. In plaats van aan de zijlijn te staan wil ik betrokken zijn in die lokale
besluitvorming. Samen met mijn fractie werken we aan een sterke, sociale en
financieel gezonde gemeente.
Voor mij is het belangrijk dat Deventer financieel gezond blijft, alleen dan is er
ruimte om verantwoord te investeren in de wijken, dorpen en kernen. Vandaar
dat de thema’s Financiën, Burger & Bestuur en Openbare Orde & Veiligheid tot
mijn aandachtsgebied horen.
Wat ik wil bereiken is dat Deventer een bloeiende stad is, waar iedereen een bijdrage levert en zich niet buitengesloten voelt. Waar het goed is om te wonen en
te werken, waar je s’ochtends wakker wilt worden.

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.

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

Stuur mee 27 augustus 2014
aan de toekomst
van Deventer!

De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en

in De Lindeboom
in Schalkhaar

neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen die
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstafel (debat).

2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
Het Forum
Deventer:
ontmoeting
gesprek
De 3.raad
spreekt
onder
andere en
over
de gezondheidsnota, een zonnepark en de omgevingsvisie.

Meepraten?

De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorberei-

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
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
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouder) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
besluiten genomen door de raad.

De volgende vergadering is op:

Wanneer?

De volgende vergadering van
Hoe vergadert de raad?
de
raad is 13 februari 2019
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat

Kijk voor de agenda op:
http://gemeenteraad.deventer.nl

Kalender gemeenteraad

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
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadsleden aan het college worden in het Forum gesteld.

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.

Via deze link komt u bij het Raads
Informatie Systeem (RIS). Hier vindt

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.
Presenteer uw voorstel
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
op de motiemarkt
u ook de activiteitenkalender van de
raad.

Woensdag 17 april 2019 van 19-21 uur
Stadhuis Deventer
Meld u aan via griffie@deventer.nl

Adviseur Medezeggenschap
voor 24 uur per week

Publicatie Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan en besluit op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling
Danzigweg 10 Deventer

maximaal € 4.225,- bruto per maand
Kijk voor alle informatie over deze vacature op www.deventer.nl/vacatures
reageren kan tot en met zondag 10 februari

Postcode Adres
7418EN Danzigweg 10
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Nummer
23073

Verzenddatum
6-feb-19

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode Adres
7418 EW Rigastraat 19
7433 RA Raalterweg 28

Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden

Status
ontwerp

Status
Nummer Ontvangstdatum
melding afgehandeld 23074
12/12/18
melding afgehandeld 23075
1/8/19

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.

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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