Deventer Nu
Fietspad Molbergsteeg van 6 januari tot eind
april 2020 afgesloten
In verband met de uitbreiding van de A1 Apeldoorn-Azelo moet er ter hoogte van het
fietspad Molbergsteeg in Deventer grondwerk verricht worden. Met het oog op veiligheid is er in overeenstemming met gemeente Deventer besloten dit fietspad vanaf
maandag 6 januari tot eind april 2020 af te sluiten.

KAVELS HET EIKENDAL NOORD
NU IN DE VERKOOP

INSCHRIJVEN
TOT EN MET

Verkeersinformatie is te vinden op:
www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl.
Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden voor de uitbreiding van de A1 ApeldoornAzelo zijn na te lezen op www.A1Oost.nl.

Ook is er een gratis informatienummer van
Rijkswaterstaat: 0800-8002 (bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot
20:00 uur en in het weekend en op feestdagen
van 10:00 uur tot 18:30 uur).

15 JANUARI
2020

WONEN IN EEN
SCHITTERENDE
NATUURRIJKE
OMGEVING

OP EEN KAVEL VANAF CIRCA

1.400 M2 IN DIEPENVEEN
MEER WETEN? KIJK OP
WWW.HETEIKENDAL.NL/NOORD

Inkomensconsulent
Met rode kruizen is de afsluiting van de Molbergsteeg aangegeven.

voor 36 uur per week
HBO werk- en denkniveau, maximaal € 3.520,- bruto per maand
Kijk voor alle informatie over deze vacature op werkenvoor.deventer.nl/vacatures.
reageren kan tot en met 5 januari 2020

Beleidsadviseur Kunst, Cultuur en Erfgoed
voor 32 uur per week
WO werk- en denkniveau, maximaal € 5.067,- bruto per maand
Kijk voor alle informatie over deze vacature op werkenvoor.deventer.nl/vacatures.
reageren kan tot en met 8 januari 2020

Juridisch Planoloog
voor 32 uur per week
maximaal € 3.968,- bruto per maand
Kijk voor alle informatie over deze vacature op werkenvoor.deventer.nl/vacatures.
reageren kan tot en met 12 januari 2020

Wijkmanager
voor 32 - 36 uur per week
HBO werk- en denkniveau, schaal 11
Kijk voor alle informatie over deze vacature op werkenvoor.deventer.nl/vacatures.
reageren kan tot en met 12 januari 2020

COLOFON
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)

INFORMATIE PUBLIEKSCONTACTEN
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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Deventer telt af: centrale vuurwerkshow
met oud en nieuw
Het nieuwe jaar wordt ingeluid met een
centrale vuurwerkshow voor alle inwoners
van Deventer. Bezoekers zijn welkom vanaf
23.30 uur. Het spektakel begint direct in het
nieuwe jaar om 00.00 uur.
De beste plek om de vuurwerkshow te zien
is vanaf de Wellekade. Het vuurwerk wordt

afgestoken op de Worp-zijde van de Wilhelminabrug.
Naast café Terras de Tobbe wordt een tap
geplaatst zodat bezoekers onder het genot
van een drankje kunnen aftellen naar 2020.
Vanaf de Welle is een groot scherm te zien
waarop een klok aftelt naar het nieuwe jaar.

31 december • vanaf 23.30 uur
Wellekade • Deventer
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Doe jij ook mee?

Oproep zwerfvuilactie Landherenkwartier

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.

Zwerfvuil is een probleem waar we iedere dag mee geconfronteerd worden.
Zwerfaval is iets dat wij ook op ons mooie Landherenkwartier kunnen
aanpakken! Samen de handen uit de mouwen steken is een goed begin.

Inloopspreekuur Dorpsplatform Bathmen
Het dorpsplatform Bathmen vergadert op dinsdag 7 januari bij Cultuurhuus Braakhekke. De vergadering begint om 20 uur. Het eerste half uur
houdt het dorpsplatform inloopspreekuur voor

Bewoners organiseren na de succesvolle actie van de vorige keer
op zaterdag 4 januari van 11.00 tot 12.00 uur opnieuw een
zwerfvuil opruimactie op het Landherenkwartier.

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.

Wie wil helpen kan zich deze middag om 11.00 uur melden bij
Humanitas, Radboudlaan 1. Koffie, thee en koekjes staan klaar!
De Deventer Schoon Familie zorgt voor afvalzakken, bezems, grijpstokken etc.
Let op, het gaat uitsluitend om zwerfvuil en niet om grofvuil.

Samen eten in Huis van de Wijk

Voor de kinderen hebben wij iets leuks! Graag tot ziens op zaterdag 4 januari
2020.

In het Huis van de Wijk in Rivierenwijk is een
nieuwe traditie geboren: samen gourmetten,
de week voor kerst. Op woensdag 18 december
kwamen maar liefst 45 bewoners op dit goed
georganiseerde diner voor de wijk af. Voor
slechts € 5,- werd er een 3 gangen menu aangeboden. Iedereen genoot volop. Samen je eten

Vriendelijke groet,
Carlos bewoner van het Ansfriedpad

maken, lekker kletsen. Een mooie afsluiting van
een jaar samen koken.
U kunt ook mee eten, elke woensdag is er in het
Huis van de Wijk een gezamenlijk eetmoment,
met een grote variatie aan menu’s. Meldt u zich
tot een dag van tevoren aan bij het Huis van de
Wijk (0570 594284).

Samen aan de slag met 2000 bloembollen!! (foto: WijDeventer)

Kerstmaaltijd seniorencafé
Bij het seniorencafé is de jaarlijkse kerstmaaltijd ondertussen al jaren een traditie. Voor de
maaltijd is er altijd gezelligheid, met muziek en
dit jaar een echte polonaise.
Naast de bezoekers van het seniorencafé waren
er ook dit jaar bewoners uit het woonzorghuis
De Venen op bezoek. Zij hebben ook genoten
van de gezelligheid. De vele vrijwilligers werden ook zeer terecht even in het zonnetje gezet.
Zonder hen kan het seniorencafé niet bestaan.

Drijvende kracht achter het seniorencafé is Toos
Breedveld die er altijd weer voor zorgt dat alles tot in de puntjes geregeld is. En natuurlijk
speelt echtgenoot Bert op de achtergrond ook
altijd een onmisbare rol.
Het seniorencafé vindt het gezellig om zoveel
mogelijk senioren wekelijks een goede maaltijd aan te bieden, tegen een kleine vergoeding.
Neem gewoon eens contact op met de Toos
Breedveld (06 38089658).

Samen gourmetten is natuurlijk al snel heel gezellig (foto: WijDeventer)

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.

Volg ons
www.facebook.com
/GemeenteDeventer

twitter.com
/DeventerGem

Bereikbaarheid
Voor de actuele verkeerssituatie of informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
heden of evenementen: www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
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De sfeer zit er goed in bij de bezoekers van het seniorencafé (foto: Auke Pluim)

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

Win_VCD_DevPost.qxp_Opmaak 1 19-12-19 10:24 Pagina 1

Buurtvereniging Raambuurt
Wijk en Speeltuinvereniging Zandweerd

Sfeerteam ADHD

ik doe, wij doen

Deventer
doet

Annie Bethlehem

Ook in 2020 zijn 40.000 vrijwilligers
actief in Deventer en geven
aandacht aan hun omgeving.

Sam&ko en Zorggroep Solis

Gert van den Burg

Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders

Wijk en Speeltuinvereniging de Driehoek

Aan de Slag en Carinova Park Braband

Amivedi

Soos de Kuiperij

Stichting VoorMekaar

De Ontmoeting

Om in te lijsten: een aantal genomineerden voor de
Waarderingsprijs 2019 van de gemeente Deventer.
Deze vrijwilligers maken Deventer mooier, groener,
sportiever, zorgzamer en socialer.
Huis der Taal

Jet During

