Deventer Nu
Huisfotograaf Auke Pluim overleden
Woensdagmiddag 29 januari is onze
trouwe huisfotograaf Auke Pluim overleden. Hij is tijdens het fotograferen in ons
stadhuis onwel geworden en overleden.
Auke heeft decennialang alle belangrijke gemeentelijke gebeurtenissen gefotografeerd.
Van de installatie van een nieuw college, de uitreiking van de vrijwilligersprijs, vele honderden
koninklijke onderscheidingen, maar ook belangrijke gebeurtenissen in de wijken en dorpen.
Tienduizenden foto’s beschrijven de Deventer
geschiedenis van de afgelopen decennia.
Een belangrijke gebeurtenis zonder Auke is
haast ondenkbaar, hoe bescheiden hij ook aanwezig was.

Auke was er altijd als we hem nodig hadden,
vroeg of laat, ver of dichtbij, voor een enkele
foto of een hele reportage. Hij was trouw, betrouwbaar en een kei in zijn vak.

Bijzondere Zorgteam voor mensen met
complexe zorgvraag
Het Bijzonder Zorgteam zorgt in Deventer, OlstWijhe en Raalte gaat af op mensen met een
complexe zorgvraag om het leven in de eigen
wijk weer op de rit te krijgen. Zij betrekken
daarbij de zorgpartners Dimence Groep, IrisZorg, Tactus, Pactum, Trajectum, Ribw Groep
Overijssel en MEE IJsseloevers. Donderdag 30
januari ondertekenden zij een nieuw convenant
voor samenwerking.
Zo willen gemeenten de zorg voor de meest

Programmamanager Energietransitie

We gaan Auke heel erg missen, als vakman en
als mens.

afgeronde wo-opleiding
36 uur

Voordragen Lintje

Energie/Ruimtelijk domein
€ 4.194 tot € 6.240 bruto per maand

Een lintje (Koninklijke onderscheiding) is
een blijk van waardering voor personen
die zich belangeloos inzetten voor de
samenleving.

Kijk voor informatie over deze vacature op www.deventer.nl/vacatures
Reageren kan tot en met zondag 16 februari

Bijvoorbeeld iemand die zich tomeloos inzet
voor een sportclub, muziek- of andere vereniging of de medemens in het algemeen.
Kent u zo iemand? Dan kunt u die persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.
Tot 1 juni kunt u het voorstel indienen voor de
Lintjesregen in 2021.
Kijk voor meer informatie op www.deventer.
nl/loketten/digitaal-loket/onderscheidingenvoordragen

Ken jij buren die wel een
gezellige ochtend kunnen
gebruiken?

kwetsbare mensen in onze samenleving, waaronder mensen met verward gedrag, goed organiseren.

Stadhuis open van 8 tot 18 uur en
donderdagavond tot 20 uur
Meer informatie op www.deventer.nl/contact

Ja, ik zal ze vragen!

Wat leuk!
Maak nu kans op 500 euro
via betermetjeburen.nl

Hoe win ik 500 euro?
Wil jij mooie dingen doen voor jouw buurt of vereniging? Maak kans op 500 euro!

Beter met je buren is er voor alle Deventenaren die hun
buurt een beetje mooier willen maken.
Een klusje in huis, samen boodschappen doen
of een buurt-bbq?

Meld je initiatief aan op www.betermetjeburen.nl onder het kopje ‘mijn buurt’.
COLOFON
INFORMATIE PUBLIEKSCONTACTEN
Je maakt nu een groep aan.
Gemeente
Deventer,
Postbus
5000,
7400
GC,
Tel.
14
0570,
Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18 uur, do. 8-20 uur
Nodig zoveel mogelijk mensen uit om lid van je groep te worden.
e-mail:gemeente@deventer.nl,
www.deventer.nl.
Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
Iedereen of elke vereniging
mag meerdere initiatieven indienen.
Redactie: team Communicatie, e-mail:communicatie@deventer.nl
Klachten over bezorging kunt u melden via tel. 088-0561595 (24/7, lokaal tarief)
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Regel het met je buren!

www.betermetjeburen.nl

Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
Bezoekadres: 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,

De raad stelt zich voor: Alex Gebhardt - DeventerNu

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.
Betrouwbaar, respect en transparant zijn een aantal kreten die bij mij als

raadslid zeer hoog in het vaandel staan. Als gekozen raadslid wil ik namens
de bevolking controle uit kunnen oefenen op de gang van zaken binnen de
gemeentelijke organisatie. Zoals controle bij het uitgeven van gemeenschapsgeld. Denk maar De Viking.
Hierin wil ik bereikbaar zijn voor de mensen die hun klachten of ideeën willen
bespreken. Als eenmansfractie word ik geacht over alle dossiers het woord te
kunnen voeren. Gelukkig kan ik steunen op goede fractieondersteuning.
In ons programma staat waar wij voor staan en wat wij willen bereiken. Ik
geloof in wederzijds respect en hoop dit te bereiken in de komende periode.
Deventer is een stad die een goed en betrouwbaar bestuur verdient, waarbij
de inbreng van de bevolking wel degelijk mee dient te tellen bij het besluitvormingsproces.

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?

27 augustus 2014

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).

3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

De raad spreekt onder andere de
Meepraten?
ontwikkeling
dehetsociale
teamsom
eninover
De gemeenteraadvan
vindt
heel belangrijk
de voorbereihet
endegrondstoffenplan.
ding op
de afvalbesluiten
mening van inwoners, instellingen en
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
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 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 voor de agenda op:
http://gemeenteraad.deventer.nl

WijDeventer,
voor en door bewoners!
Kalender gemeenteraad

DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
de raad is op 5 februari.
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming

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 zelf
linkaan
komt
bij met
het hun
Raads
Bij WijDeventer gaan bewoners
de uslag
ideeën. Gemeente en instellingen kunnen het initiatief ondersteunen met deskundigheid en een financiële bijdrage. Bewoners (het
Informatie
Systeem
(RIS).
Hier
vindt van het wijkbudget. Partners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, de sociale teams, Raster Groep, (thuis)
wijkteam of dorpenplatform) beslissen zelf over de verdeling
u ook
de activiteitenkalender
van de
zorgorganisaties, Politie,
woningcorporaties
en Cambio.
raad.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Buurthulpverleners Jeurlink geslaagd

Uitbreiding activiteiten Pandje 221

Na een succesvolle Buurt AED-actie in de zomer
van 2019 is Jeurlink Centraal (in de Vijfhoek) uitgerust met een AED. Inmiddels zijn, in samenwerking met Boeg Opleidingen, ook een aantal
buurtbewoners geschoold in Reanimatie en het
kunnen bedienen van de AED. Na het behalen

van het certificaat kunnen zij zich nu gaan aanmelden als buurthulpverlener. De buurt is weer
een stukje veiliger geworden. De bewoners zijn
trots op het succes van de actie en de betrokkenheid bij de wijk.

Gezellig bijpraten in Pandje 221 (foto werkgroep Pandje 221)

Het “Pandje 221” aan de Gildenburg 221 is een
klein buurthuis in het Oostrik. Hier komen
50-plussers graag samen voor bijvoorbeeld
yoga op woensdagochtend van 10 tot 12 uur of
creatief bezig zijn op donderdagochtend ook
van 10 tot 12 uur.

Nieuwe activiteiten
Er worden 2 nieuwe activiteiten opgestart.
Op dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur start een

praatgroep met onderwerpen als ‘gelukkig ouder worden, hoe doe je dat?’ of ‘wat je denkt,
ben je’. Andere gespreksonderwerpen zijn
welkom. Bij voldoende belangstelling start op
woensdagmiddag van 14 tot 16 uur een groep
met onderwerpen als: techniek, astronomie of
wat je maar wilt. Je hoeft niet altijd te komen,
kom als het jou uitkomt. Entree, koffie en/of
thee zijn gratis. Voor meer info kun je bellen
met 0570-650616.

Na de theorie moest het geleerde in de praktijk worden gebracht (foto: werkgroep AED)

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