Deventer Nu
Sligro bouwt nieuw distributiecentrum op A1
Bedrijvenpark Deventer

Wat is het beste plan voor het bibliotheekgebouw op de Brink?

Sligro, marktleider in de bevoorrading van horeca en horeca gerelateerde bedrijven,
koopt voor zijn nieuwe distributiecentrum een kavel van ruim 4,8 ha op A1 Bedrijvenpark Deventer. Het duurzame gebouw wordt het centrale distributiepunt voor oost
en midden Nederland. Er gaan 200-250 mensen werken. Naar verwachting start de
bouw begin 2019.
Willem-Jan Strijbosch, directeur Foodservice:
“Het nieuwe distributiecentrum is nodig om
onze eigen groei in deze regio goed te verwerken en om de horecabevoorrading voor Heineken in het logistieke proces te kunnen integreren. Vanuit Deventer kunnen we onze klanten
en die van Heineken in oost en midden Nederland nog beter bedienen en maken we per saldo
minder kilometers.”

de regio. Deventer is niet voor niets door de
provincie Overijssel aangewezen als logistieke
hotspot. Ook is dit een mooi voorbeeld van samenwerking tussen OostNL, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer ter stimulering
van de Deventer economie.”

Werkgelegenheid

Alle Deventernaren kunnen hun mening
geven over de invulling van het bibliotheekgebouw aan de Brink. Het pand
wordt verkocht omdat de bibliotkeek
deze zomer verhuist naar de Stromarkt.
Welk van de vier plannen vindt u het
beste?

De bouw van het nieuwe DC betekent dat werkzaamheden in de Sligro-vestiging in Enschede
en het Heineken distributiecentrum in Deventer
verplaatst worden naar A1 Bedrijvenpark Deventer. Het personeel is hierover geïnformeerd.
Medewerkers en chauffeurs kunnen allen over
naar de nieuwe vestiging. Het nieuwe DC biedt
werkgelegenheid aan 200-250 mensen.
Wethouder Frits Rorink: “Dit is een geweldig
aanwinst voor Deventer. Goed voor de werkgelegenheid en de duurzaamheidsambities in

Evaluatie nieuwe vorm parkeren positief
De situatie voor inwoners van de binnenstad en de Raambuurt is ongeveer gelijk
gebleven na de invoering van ﬁscaal parkeren. Dit blijkt uit een eerste evaluatie hiervan. De parkeerdruk bleef ongeveer gelijk. Bezoekers weten steeds beter de parkeerplekken met alleen een dagkaart te vermijden.
Wethouder Liesbeth Grijsen: “Fijn dat onze verwachtingen zijn uitgekomen en dat het voor bewoners zo heeft uitgepakt.”

dat op alle momenten er vrije parkeerplekken
zijn. In de Raambuurt is het op piekmomenten
wel drukker maar dat komt niet door meer bezoekers maar door meer vergunninghouders.

Onderzoek inwoners
De parkeerdruk is ongeveer gelijk gebleven, blijkt
uit tellingen, en is maximaal 80%. Dat betekent

Bezoekers
Aanvankelijk werden er meer dagkaarten verkocht dan verwacht. Inmiddels is dat aantal
ﬂink gedaald en worden aanvullende maatregelen genomen om bezoekers duidelijk te maken
waar welk tarief geldt. Van het totaal aantal
transacties van parkeerautomaten is slechts 1%
een dagkaart. Parkeren in Deventer is in parkeergarages het goedkoopst.

Gewijzigde openingstijden zomerperiode

Voor het pand van de bibliotheek aan de Brink
geldt een vaste verkoopprijs (€ 1.400.000). Het
pand wordt verkocht aan de inschrijver met
het beste plan. Welk plan dat is, bepaalt de gemeente. De gemeente wil onder de inwoners
peilen hoe zij aankijken tegen de plannen voordat er een beslissing wordt genomen.

Stemmen
Mensen kunnen stemmen via de website
www.deventer.nl/brink70. Op de webpagina
presenteren de vier partijen hun plan. Iedere
bezoeker kan tot 19 juli een voorkeur uitbrengen voor één plan. De uitslag van de peiling

neemt de gemeente mee in de uiteindelijke beslissing, naar verwachting in september.

Plannen
Inwoners kunnen een voorkeur uitspreken voor
één van de volgende plannen:
Woningen voor ouderen met een zorgbehoefte
Een museum in combinatie met een museumwinkel en brasserie met daarboven woningen
Een combinatie van maatschappelijke en commerciële functies met daarboven woningen
Een casino met daarboven appartementen

Presentaties
Op 5 juli presenteren de geselecteerde partijen
hun plannen in de Burgerzaal in het Stadhuis.
Alle inwoners zijn welkom. De presentaties
starten om 19.30 uur. Aansluitend kunt u de
plannen inzien en vragen stellen aan de initiatiefnemers. Ook tijdens en na de avond kunnen
mensen een stem met hun voorkeur uitbrengen.

Publicatie Bestemmingsplannen
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Colmschate e.o., wijziging hockeyhal Leo Halleweg 3’
Postcode Adres
7425NA Leo Halleweg 3

Status
vastgesteld

Nummer
21941

Verzenddatum
28 jun. 18

Ontwerp bestemmingsplan ‘Burgemeester Crommelinlaan’
Postcode Adres
7431HC Burg. Crommelinlaan

Status
ontwerp

Nummer
21942

Verzenddatum
28 jun. 18

Publicatie Wet Milieubeheer
Postcode Adres
7433RH Iwlandsweg 1
7418DB Westfalenstraat 2

Status
Nummer Ontvangstdatum
melding afgehandeld 21945
6/7/18
melding afgehandeld 21946
6/18/18

Publiekscontacten Bathmen
Vanwege de zomerperiode is Publiekscontacten Bathmen van 1 juli tot en met 31 augustus
gesloten op dinsdag en woensdag.

Bekendmaking aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Ijsselland
8017 JZ

Lubeckplein 2 Zwolle

21943

Op donderdag blijft locatie Bathmen wel open van 14.00 tot 17.00 uur.

Publiekscontacten Schalkhaar
Vanwege de zomerperiode is Publiekscontacten Schalkhaar gesloten van 1 juli tot en met
31 augustus.
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U kunt de bekendmakingen inzien via www.deventer.nl/bekendmakingen. Daar vindt u alle bekendmakingen 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!

Buitenspeeldag Landsherenkwartier

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.

De opkomst was groot tijdens de buitenspeeldag
op woensdag 13 juni in het Landsherenkwartier.
Zo’n 200 kinderen hebben een geweldige mid-

F. van Wevelinghovenstraat opnieuw ingericht
Zaterdag 16 juni is er hard gewerkt in de Floris van Wevelinghovenstraat. De aannemer
is al weken bezig met de riolering, bestrating
en verlichting. Zaterdag hebben de bewoners
en de vrijwilligers van tafeltennisvereniging
Shot ’78 de handen uit de mouwen gestoken.

In de boomspiegels werden de zonnebloemen
geplant, rond het gebouw van Shot78 werden
grindkoffers gegraven en de grond zaaiklaar
gemaakt voor het inzaaien van het gras. Stap
voor stap en met zijn allen wordt de straat van
iedereen.

De Van Wevelinghovenstraat krijgt steeds meer vorm (foto: WijDeventer)

Een hondenspeelveld in Colmschate Zuid?
Wil je in een werkgroep om samen een omheinde hondenspeelplek te realiseren in Colmschate
Zuid?
Ben je handig, heb je een hond en heb je tijd?
Meld je dan aan!!
Er hebben zich al 2 enthousiastelingen opgegeven. Zij zoeken nog 3-4 personen om dit samen
als werkgroep te onderzoeken en op te pakken,

zodat er een prachtige omheinde hondenspeelplek komt in het losloopgebied in Colmschate
Zuid. Kunnen we op je rekenen? Meld je aan of
toch eerst meer informatie? Stuur dan een mail
naar: colmschatezuid@socialeteamsdeventer.
nl. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer.
De initiatiefnemers nemen dan contact met je
op.

Nieuwe WijDeventer
krant voor Deventer
Buiten
In Deventer Buiten is onlangs de nieuwe WijDeventer krant verspreid. Een krant vol met mooie
bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de
onderlinge hulp in de dorpen vergroten.

Dit gun je jouw hond toch ook?

Heeft u geen krant ontvangen en wilt u toch
graag een exemplaar?
Stuur dan een mail met uw naam en adres naar
wijdeventer@deventer.nl.
U kunt de krant ook lezen op website
www.wijdeventer.nl/wijdeventer-kranten.

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.
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dag gehad dankzij kinderwerk van Raster, de
vrijwilligers uit de buurt en een bijdrage uit het
wijkbudget WijDeventer.

De gemeenteraad is er voor u!
De raad neemt allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Bijvoorbeeld over wonen, werken, wegen, onderwijs, groen,
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

De raad stelt zich voor:
vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten
over onderwerpen
agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.
Hennie
Eltinkop–deGemeentebelang
Hoe vergadert de raad?

Volgende vergadering:
27 juni 2018

Een gezonde Deventer economie is cruciaal en
1. De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat
als raadslid wil ik me inzetten zodat samen2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
werking tussen ondernemers, onderwijs en
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek
overheid nog verder versterkt wordt en onze
Kijk voor meer informatie,
economie en werkgelegenheid nog sterker en
Meepraten?
de agenda’s en contactgegevens op:
toekomstgerichter zal zijn. De veranderingen
De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om in de voorbereiin de zorg vragen onverminderd veel aandacht
http://gemeenteraad.deventer.nl
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
en het is belangrijk dat we dit goed, dichtbij en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u
toegankelijk organiseren. Als woordvoerder
mogelijkheid
raadwelkom.
in gesprek
te gaan.
U bent met
van de
harte
Heeft
u een vraag over de
voor economie & cultuur en het sociale doraad?
Neem
contact
op
met
de
raadsgriffie,
telefoon
mein draag ik hier graag mijn steentje aan bij.
De Raadstafel
waar raadsleden
zich een beeld vormen
0570 69 is
32de
32plek
of e-mail
naar: griffie@deventer.nl
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen en werken over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethouWaar zijn de vergaderingen?
is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in De Lindeboom
besluiten genomen door de raad.
in Schalkhaar.
Als geboren en getogen Deventerse ben ik
trots op ons prachtige Deventer! In de steeds
sneller veranderende wereld en samenleving
is het belangrijk dat we hier als Deventer
goed op inspelen en reageren. Als raadslid
vind ik het heel belangrijk dat we dit doen in
samenspraak met de inwoners, bedrijven en
instanties; ruimte voor initiatieven en ondernemen, samen werken aan oplossingen
en gezamenlijk zaken goed en begrijpelijk
organiseren.

Deventer wil dementievriendelijke
Wanneer?
gemeente
worden
De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagavond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze verga-

Aandacht voor doelgroepen en duurzaamheid op
Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
woningmarkt
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of peti-

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014

De
gemeente
Deventer
wil eenover
dementievriendelijke
worden. Het startsein
dering
debatteren
de raadsleden
allerlei onderwerpengemeente
en
hiervoor
werdbesluiten.
gegevenOp
opde
15agenda
juni, met
onder
andere de
neemt de raad
staan
onderwerpen
diestart van FIER& en de Overijsselse
campagne
van Samen
dementievriendelijk.
Zo en
was bij het stadhuis met krijt
niet eerder
zijn besproken
aan de raadstafel
(hamerstukken)
een
vergeet-mij-niet-pad
aangebracht.
Hetaan
blauwe
bloemetje staat symbool voor het
onderwerpen
die al wel eerder
zijn besproken
de raadstarekening
fel (debat).houden met mensen met dementie.

in De Lindeboom
in Schalkhaar

Kijk voor de agenda op:
http://gemeenteraad.deventer.nl
Kan het ook anders? Ja dat
kan! De gemeente

FIER& zet zich in voor een Deventer waarin
mensen met én zonder dementie
samen
acDeventer wil graag dat al haar inwoners kunnen
Kalender
gemeenteraad
tiviteiten of vrijwilligerswerk
doen, link
op komt
basis u bij
meedoen,
ook als zij dementie hebben. Daarom
Via deze
het Raads
van gelijkwaardigheid. Erbij
horen, aandacht,
kijken
naar wat er al geregeld is, zoeken we
Informatie
Systeem (RIS).
Hierwe
vindt
begrip voor elkaar en ontmoeten
staan
hierbij
de verbinding
u ook de
activiteitenkalender
van de en betrekken we de samenleving.
centraal. FIER& is een samenwerkingsverband
Wij werken hierbij samen met de landelijke orraad.
tussen de Vrijwilligerscentrale, de gemeente
ganisatie Samen dementievriendelijk.’
Deventer, de sociale teams, Ludgerus, WZC Humanitas, Carinova Vrijwillige Thuiszorg, DemenDe gemeente biedt zelf haar medewerkers een
Talent en Solis. Meer informatie: www.fieren.nl
online training van Samen dementievriendelijk
aan en nodigt haar inwoners, verenigingen,
Wethouder Jan Jaap Kolkman: ‘Een op de vijf
partners, bedrijven en andere organisaties uit
mensen krijgt dementie. Ze worden ineens ‘deom haar voorbeeld te volgen.
menterenden’ genoemd, verliezen vaak contact
Dit kan op www.samendementievriendelijk.nl/
met vrienden en worden niet altijd begrepen.
Overijssel.

ties 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.

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

Woningen in Deventer zijn in 2017 opnieuw energiezuiniger en kwalitatief beter geworden. Dit
is mede te danken aan de inzet van woningcorporaties, die sociale huurwoningen aanpakken.
Duurzaamheid en aandacht voor specifieke doelgroepen zijn belangrijke thema’s in de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties
Rentree, De Marken, DUWO en Woonbedrijf ieder1.

De corporaties en gemeente Deventer maken
afspraken om er voor te zorgen dat er voldoende woningen van goede kwaliteit beschikbaar
zijn. In 2017 bleef het aantal sociale huurwoningen gelijk en investeerden de corporaties in
verbetering van de kwaliteit en het energielabel
van de woningen.

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

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. Voor hulp bij het indienen van een klacht kunt u terecht op de spreekuren van de Sociaal Raadslieden. Kijk voor
meer informatie op www.sociaalraadslieden.nl
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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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