Deventer Nu
Uitvoeringsplan Van Wieg
naar Werk
Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsplan Van Wieg naar
Werk 2020 vastgesteld. In het plan staat onder andere hoe het college het extra geld
voor jeugdhulp inzet. En hoe gezamenlijk voorkomen wordt dat jongeren thuiszitten.
De gemeente zet in op preventie, de verbinding
jeugdhulp-onderwijs, de toegang tot jeugdhulpverlening, maatwerk en monitoring. Doel is te
zorgen voor een samenleving waarin jeugdigen
zorgeloos en veilig kunnen opgroeien en minder
beroep hoeven doen op specialistische hulp.

Fietsroutes Keizerslanden veiliger en
comfortabeler
De gemeente gaat de fietsroutes langs de Margijnenenk, Lebuinuslaan, Overstichtlaan en de
rotonde bij de kruising met de Laan van Borgele
veiliger maken. De fietspaden worden geasfalteerd voor meer fietscomfort.
Parallelwegen worden getransformeerd tot
fietsstraat.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de 2e
helft van dit jaar en de 1e helft van 2021.

Extra geld voor preventieprojecten
In het uitvoeringsplan staan ook projecten die
worden betaald met het extra geld dat de komende drie jaar voor jeugdhulp beschikbaar is
gesteld vanuit het Rijk.
Die projecten zijn of worden de komende tijd
ontwikkeld in samenwerking met relevante partijen in de gemeente.

Voorkomen dat jongeren thuis zitten
Er is in het plan veel aandacht voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, welzijn,

Denk mee over het concept locatieprofiel
Worpplantsoen en westelijke IJsseloeve
jeugdhulp en zorg. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente met alle betrokken
partijen afspraken maakt over het voorkomen
dat jongeren zonder startkwalificatie en zonder
baan thuis zitten.

Coördinator APV bijzondere wetten
voor 36 uur per week
HBO werk- en denkniveau,
salarisindicatie € 3.491 tot € 5.067

De gemeente Deventer stelt locatieprofielen op voor het gebruik van buitenlocaties voor evenementen. Bijvoorbeeld op het gebied van geluidsbelasting, verkeer,
parkeren en duurzaamheid. Op basis van zo’n profiel kan de gemeente beoordelen of een evenement op die locatie kan plaatsvinden.
Op maandag 2 maart kun je mee praten over
de eerste locatie: het Worpplantsoen, inclusief de westelijke IJsseloever. Bekijk het op
de gemeentelijke website www.deventer.nl/
locatieprofieldeworp.
De gemeente presenteert het concept locatieprofiel. U kunt dan aangeven wat u van het
conceptontwerp vindt. Tips, aandachtspunten, suggesties of verbeteringsvoorstellen
zijn van harte welkom.

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

Ken jij buren die wel een
gezellige ochtend kunnen
gebruiken?

Ja, ik zal ze vragen!

Wil jij mooie dingen doen voor jouw buurt of vereniging? Maak kans op 500 euro!
Meld je initiatief aan op www.betermetjeburen.nl onder het kopje ‘mijn buurt’.
Je maakt nu een groep aan.
Nodig zoveel mogelijk mensen uit om lid van je groep te worden.
Iedereen of elke vereniging mag meerdere initiatieven indienen.
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Komt u ook? Gezien de beperkte capaciteit
graag aanmelden vóór 19 februari 2020 via
www.deventer.nl/locatieprofieldeworp.
Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig
te zijn? Dan kunt u ook via www.deventer.nl/
locatieprofieldeworp op het concept locatieprofiel reageren.

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

Hoe win ik 500 euro?
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Datum: maandag 2 maart 2020
Tijd:
19.00-21.30 uur
Locatie: 	Buitensociëteit & Bowling, Twelloseweg 1a Steenenkamer

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?
Regel het met je buren!

www.betermetjeburen.nl

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: Koen Boswinkel, GroenLinks

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.
Ik ben een kind van Deventer. Mijn hele leven woon ik al in deze stad die mij alle
Hoe vergadert de raad?
kansen heeft gegeven om te worden wie ik wil zijn. En dat is het Deventer waar ik
trots op ben: een stad waar mensen alle ruimte hebben om hun eigen ding te doen
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
en waar je wordt geholpen als je het even niet alleen meer kan. Ik ben er onwijs
2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
trots op dat ik nu als raadslid kan knokken voor dat Deventer, een stad waar ik al
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
zoveel van heb gekregen en nog altijd krijg. GroenLinks staat voor een ontspannen
Deventer waarin iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien, in een eigen tempo
Meepraten?
en op een eigen manier. Kunst en cultuur leveren een onmiskenbare bijdrage aan
De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereidie ontspannenheid. Daarnaast hebben culturele makers het unieke talent om anding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
ders naar zaken te kijken en daarmee de boel op te schudden. Ik sta als GroenLinkbedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
ser voor een zelfbewust Deventer dat niet bang is om die spiegel voorgehouden
te krijgen. Als raadslid zet ik mij in voor een volwaardige en levendige culturele
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De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
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De volgende
vergadering van de raad
is op 26 februari.

besluiten genomen door de raad.

in Schalkhaar.

De volgende vergadering is op:

Wanneer?
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

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-

WijDeventer,
27 augustus
2014 voor en door bewoners!
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Bewoners (het wijkteam of dorpenplatform) beslissen zelf over de verdeling van het
in Schalkhaar
Meer
wijkbudget. Partners in WijDeventer
zijnweten?
naast de bewoners o.a. de gemeente, de soci-

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).

ale teams, Raster Groep, (thuis)zorgorganisaties,
Politie, woningcorporaties en
Cambio.
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl
voor
een overzicht

Initiatievenavond
Colmschate
Kalender
gemeenteraad Noord
Via deze link komt u bij het Raads
druk bezocht Informatie
Systeem (RIS). Hier vindt

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

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.

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

u ook de activiteitenkalender van de
De bewonersavond rond bestaande
en nieuwe
in de vorm van zelfgemaakte posters aan elkaar
raad.
initiatieven op maandag 3 februari was drukgepresenteerd. Ook enkele organisaties waren

bezocht. Meer dan 100 mensen kwamen naar
het Titus Brandsmahuis om in de vorm van een
ideeënmarkt elkaar te informeren en te inspireren over bewonersinitiatieven die de afgelopen
jaren in Colmschate Noord zijn afgerond of momenteel nog uitgevoerd worden. Wijkteamlid
Elianne Sinnebrink opende namens het wijkteam deze avond. Meer dan 20 initiatieven zijn

aanwezig met informatie. Er werd druk gepraat
en uitgewisseld. Mensen brachten elkaar op goede ideeën en er werden ook veel nieuwe ideeën
opgeschreven. De hele avond straalde uit dat
er natuurlijk nog veel zaken opgepakt kunnen
worden in de wijk, maar dat er ook al heel veel
mooie initiatieven met veel enthousiasme door
bewoners in de wijk worden uitgevoerd.
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Vanaf 18 februari
zijn wij terug!!
Tiener & jongeren inloop in
Bathmen

gemaakt door: Annika Nijboer
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Bewoners praten elkaar bij over de mooie initiatieven in Colmschate Noord (foto: WijDeventer)

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)

Iedere dinsdag (m.u.v. vakanties)
15.00 tot 17.00u 10 t/m 14 jaar
18.00 tot 21.00u 14 t/m 21 jaar

Cultuurhuus Braakhekke, Bathmen ________

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