Deventer Nu
Keizerstraat wordt definitief
eenrichting
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de Keizerstraat tussen Singel en Brinkpoortstraat eenrichtingsverkeer wordt richting Brink. De verkeersrichting in de Brinkpoortstraat wordt omgedraaid. Verkeerskundig onderzoek
naar aanleiding van zorgen van omwonenden en de centrumgarage, wijst uit dat dat
verkeerskundig goed mogelijk is.
Uit verkeersmetingen gedurende acht dagen
blijkt dat normaal gesproken verkeer uit de
Brinkpoortstraat (bij omdraaien éénrichtingsverkeer) de wijk prima kan verlaten richting
Singel.

Bestemmingsplan voormalige bibliotheek
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een ontwerp bestemmingsplan voor de voormalige openbare bibliotheek aan de Brink ter inzage te
leggen. Dat plan beoogt een museum, museumwinkel, horeca, winkels, ateliers en
wonen mogelijk te maken.

Plannen
De Keizerstraat wordt de rode loper naar de
binnenstad. Nieuwe rode klinkers, meer bomen
en groen, nieuwe verlichting: de Keizerstraat
wordt een gastvrije entree naar de binnenstad.
In april start de uitvoering.

In februari 2019 hebben gemeente en initiatiefnemer een overeenkomst getekend voor een
plan voor de voormalige openbare bibliotheek
aan de Brink en de Kleine Overstraat. Het plan
had de voorkeur van de bewoners van Deven-

De Goede Vrijdagmarkt (10 april) en de Paaskermis (10-19
april) gaan dit jaar niet door wegens het Coronavirus.

ter. Om dit plan te realiseren is er een nieuw
bestemmingsplan nodig.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter
inzage van 26 maart tot 6 mei via
ruimtelijkeplannen.nl.

Waterveld voor Deventer Hockey Vereniging
Het college van Deventer wil investeren in de realisatie van een waterveld op sportpark De Achterhoek. Het huidige ‘semi-waterveld’ is dringend aan vervanging toe. De
kosten van het nieuwe veld bedragen 440.000 euro.
De verwachting is dat de hockeybond het huidige veld daarom afkeurt voor het nieuwe seizoen
na de zomer.

Sportieve toekomst
Wethouder Rob de Geest: “De Deventer Hockey
Vereniging is nog de enige hockeyvereniging
in Deventer. Het vervangen van het oude veld
draagt bij aan de sportieve toekomst van deze
vitale vereniging.”

Mag het licht uit!

Publicatie Bestemmingsplannen

Tijdens Earth Hour gaat op veel plaatsen
in de wereld een uur lang het licht uit.
Earth Hour 2020 vindt plaats op zaterdag
28 maart tussen 20.30 en 21.30 uur. De
gemeente doet dan de verlichting van een
aantal monumentale gebouwen in de binnenstad uit. Doet u ook het licht uit voor
de toekomst van onze aarde?

Ontwerp bestemmingsplan Brink 69 en 70

Wethouder Carlo Verhaar: “Klimaatverandering
vraagt om anders omgaan met energiegebruik.
Dit laat vooral zien dat we de weg naar een
duurzame samenleving belangrijk vinden”.
Zie www.wnf.nl/earthhour/
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Postcode
7411BT

Adres
Brink

Status
ontwerp

Nummer
25329

Verzenddatum
25-mrt-20

Status
melding akkoord

Nummer
25303

Verzenddatum
2/17/20

melding akkoord

25304

2/18/20

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode
7434PM
7418BN

Adres
Croddendijk 9a Lettele
Osnabrückstraat 28
Deventer

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.

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.

Nuran Florissen genomineerd voor Gouden
Venus van Milo
Nuran Florissen uit Keizerslanden is een van de
10 genomineerden voor de Gouden Venus van
Milo 2020. Een prijs voor een vrijwilliger met
een verstandelijke, psychische of lichamelijke
beperking voor wie het minder vanzelfsprekend
lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar
die dat met veel passie doet. Met deze nominatie maakt Nuran kans op een prijs van € 5.000,om in te zetten voor haar vrijwilligersdoel. Op
28 maart kiest de vakjury, onder andere minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, de winnaar.
Nuran is met haar 1,44 m misschien klein van
postuur, ze is groots in haar daden. Haar lijst
van vrijwilligerswerk is bijna eindeloos. In 1989
kwam zij, toen 22 jaar, vanuit Turkije naar Deventer. Zij volgde cursussen om zich de Neder-

WijDeventer-kranten verspreid in Deventer
Buiten en Rivierenwijk
Onlangs zijn in Rivierenwijk en in Deventer Buiten (alle dorpen) nieuwe WijDeventer kranten
verspreid. Kranten vol met mooie bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge
hulp in de wijken en dorpen vergroten.

Heeft u geen krant ontvangen, dan kunt u op de
website van WijDeventer de digitale versie van
de krant lezen
(www.wijdeventer.nl/wijdeventer-kranten).

landse taal en cultuur eigen te maken. Nuran
heeft zich ingezet bij activiteiten in buurthuis
De Elegast, op scholen, voor Turkse moeders en
organisaties, voor de Internationale Vrouwendag, voor wijkteams en is ze voorzitter van het
bestuur van Vrouwen voor Elkaar. Daarnaast
doet ze ook veel vrijwilligerswerk voor Dimence, Carinova en het Centrum Diversiteit & Samenleving. Bij al dat vrijwilligerswerk is Nuran
een rots in de branding, een warme persoonlijkheid en altijd bereid mensen te helpen.
Nuran werd geboren zonder heupkom. Hieraan
is ze 6 keer geopereerd. Bovendien heeft ze veel
rugklachten en pijn in haar armen en benen.
De prijsuitreiking is op 28 maart 2020 in de Prodentfabriek in Amersfoort. Wij wensen Nuran
heel veel succes!

Landje van Niets brengt rust
In onrustige tijden zijn er gelukkig in de wijk
ook plaatsen van rust. Een van die plaatsen is
het Landje van Niets in de Vijfhoek. Dit nieuwe
natuurgebiedje aan de rand van de Vijfhoek
is ontstaan met grote inzet van de buurt. De
afgelopen jaren is het gerealiseerd na een
lang proces van ontwerpen, voorbereiden,

munitie weghalen en aanleggen. Omwonenden
verzorgen het gebied met elkaar. Nu ligt het er
prachtig bij in deze voor veel mensen onrustige
tijden. De sloten met de mooie afgevlakte
kanten voor plant en dier, staan vol met water
evenals de paddenpoel in dit gebied. Het is
klaar voor de lente.

Nuran (helemaal vooraan) bij het 25-jarig jubileum van Vrouwen voor Elkaar (foto: WijDeventer)

Volg ons

www.facebook.com
/GemeenteDeventer

twitter.com
/DeventerGem
Het landje van Niets ligt er mooi bij (foto WijDeventer)

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

Hoe vergadert de raad?
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
De gemeenteraad van Deventer heeft in
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming

navolging van de landelijke voorschriften en
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
adviezen besloten om alle bijeenkomsten
van de gemeenteraad
Meepraten?
tot 6 aprilvindt
2020
schorten.
De gemeenteraad
het op
heelte
belangrijk
om in de voorbereiding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
Kijk
voor de
agenda
ente stukken
op
mogelijkheid
methele
de raad
in gesprek
gaan.

https://deventer.raadsinformatie.nl
De Raadstafel is de plek waar raadsleden zich een beeld vormen

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.

De volgende vergadering is op:

Wanneer?

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-

ties aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
Een klacht over de gemeente?
27
augustus
2014
Bereikbaarheid
dering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadsAls u zich niet goed behandeld voelt door iemand
van
de Lindeboom
in
De
neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen die
leden aan het college worden in het Forum gesteld.
gemeente, dan kunt u een klacht indienen.
Voor
de
actuele
verkeerssituatie
of
informatie over hinder of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
Dit kan schriftelijk of op www.deventer.nl met uw
DigiD.
in
Schalkhaar
heden
of
evenementen:
www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstaMeer weten?
De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze verga-

fel (debat).

Kalender gemeenteraadcultuur
Eén nieuwe subsidieregeling
Via deze link komt u bij het Raads

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

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, tele-

Beter met je Burenfoon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.

De website www.betermetjeburen.nl
brengt vraag en aanbod
in de Deventer wijken
De vergaderingen
zijn
voor
iedereen
toegankelijk.
samen. Iedereen in Deventer kan er een oproep plaatsen. Dit mag zowel een hulpU bent van harte
welkom
hierbij
aanwezig
te zijn.
vraag zijn als
een oproep als om
je iets voor
een ander wil
betekenen.

Informatie
Systeem (RIS).
Hier
vindt
Het college van burgemeester
en wethouders
heeft
één
nieuwe subsidieregeling vastu ook de activiteitenkalender
vanvervangt.
de
gesteld die de huidige subsidieregelingen
voor cultuur
De nieuwe regeling
ondersteunt organisaties raad.
bij culturele en creatieve ontwikkelingen in de samenleving, die een aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor gemeente, inwoners en
bezoekers.

De huidige regelingen cultuur vervallen volgend
jaar. Aanvragen worden vanaf 2021 door een
adviesraad beoordeeld. Subsidies die in de loop
van de jaren een structureel karakter gekregen

hebben, worden opnieuw onder de loep te nemen. Het college wil een divers cultureel aanbod creëren. Dit is een wens uit het culturele
veld in de cultuurvisie.

Voor mensen die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld; boodschappen doen, de hond uitlaten,
een online spelletje doen, administratie of vervoer. Alle hulpvragen zijn welkom om geplaatst
te worden.
Hulp hoeft niet per se een dienst te zijn maar
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mag ook aandacht zijn. Aandacht kunt u geven
maar mag ook gevraagd worden. Om juist in
deze tijden, een beetje op elkaar te letten.
Meer weten? Neem contact op met karienebottichio@vcdeventer.nl of 06-21316883

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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