informa�e voor bewoners - juni 2020
In dit bulle�n van de gemeente Deventer geven we u de laatste stand van zaken rond bouw en inrich�ng van De Vijfde
Hoek. Wilt u deze brief digitaal ontvangen? Meld u dan aan via www.devijfdehoek.nl/bewoners.

Werken aan de inrich�ng van de wijk

De afgelopen weken hee� Dusseldorp Infra, Sloop en
Milieutechniek hard gewerkt aan het inrichten van de
delen van de wijk die afgebouwd zijn.
Woonrijp maken

In de Johannes Broekhuysenstraat is de bestra�ng
aangelegd, zodat de nieuwe bewoners van
de rijwoningen hun huis comfortabel kunnen
bereiken. Verder is de openbare ruimte rondom
de woningen netjes en strak gemaakt. Daarmee is
ook deze straat deﬁni�ef ingericht.

Verminderen van wateroverlast

Om wateroverlast tegen te gaan, legt Dusseldorp
een extra wadi aan in de Theda Mansholtstraat
(a�eelding 1). In �jden van overvloedige
regenval kan deze wadi het overtollige water
opvangen. In droge �jden is de wadi een mooie
extra speelruimte voor de kinderen. Ook de
wateroverlast in de achtertuinen van De Groene
Ring – bij de huizen aan de zijde van de Leonard
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Springerlaan – wordt aangepakt. Hier komt
een drain die het water afvoert naar de
wadi.
Veilige inrich�ng
Op de kruising Oerdijk-Rispensstraat is
een nieuwe oversteekplaats gemaakt
(a�eelding 2). Zo verhogen we de veiligheid
van de ﬁetsers. De Johannes Bosboomstraat
krijgt duidelijke markeringen voor de
parkeervakken (a�eelding 3).

Vragen?

Wim de Lang (zie achterkant) is
namens de gemeente en Dusseldorp de
omgevingsmanager van de wijk. U kunt met
al uw vragen bij hem terecht.
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Omgevingsmanager Wim de Lang

Samen water geven

Welke vragen krijgt Wim zoal
binnen? “Dat kan van alles zijn:
van vragen over het opnieuw
inzaaien van gras of het planten
van bomen tot vragen over de
aanleg van straatverlich�ng of
het plaatsen van afvalbakken.”

In de afgelopen periode zijn er
op verschillende plekken in de
wijk planten, struiken en bomen
aangeplant. Het Groenbedrijf gee�
deze jonge aanplant in het begin
water. Maar het is ﬁjn als u ook
meehelpt, want de planten zijn nog
gevoelig voor verdroging.

Eind maart hebt u via een mailing al kennis
kunnen maken met omgevingsmanager Wim de
Lang. Inmiddels is Wim aan de slag in De Vijfde
Hoek. Bewoners weten hem goed te vinden.

Snel antwoord
Wim hee� nauw contact met uitvoerder Dusseldorp.
Daardoor weet hij de antwoorden op vragen snel voor
u te vinden. Hee� u vragen over de werkzaamheden in
uw wijk? Neem dan contact op met Wim. U vindt zijn
contactgegevens onder aan deze nieuwsbrief.

Helpt u mee om het nieuwe
groen in De Vijfde Hoek een
goede start te geven?

Als u het groen rond uw tuin af en
toe wat extra water gee�, kunnen we
samen zorgen dat er minder uitval is.

Oplevering woningen MooiZEN
Begin juni is de laatste projectbouw
in het wijkdeel Spijkvoorderenk
opgeleverd.

Alle bewoners van de der�en rijwoningen
aan de Johannes Broekhuysenstraat en de
Bernardus van den Bergweg hebben hun
sleutel inmiddels ontvangen. De bouw star�e
in februari, nu vier maanden later zijn de
woningen kant-en-klaar.
MooiZEN
De woningen zijn gebouwd volgens het
MooiZEN-concept. De onderdelen worden
gemaakt in de prefabfabriek van IIBO in
Heerenveen. Ze komen per vrachtwagen
naar de bouwplaats, waar ze in zeer korte
�jd in elkaar gezet worden. De woningen zijn
energieneutraal, circulair en zoveel mogelijk
biobased gebouwd.

Contact

• Hee� u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden in de wijk? Neem dan contact op met
omgevingsmanager Wim de Lang via tel. (06) 22 75 27 95 of w.delang@dusseldorp.nu.
• Hee� u algemene vragen over de ontwikkeling van De Vijfde Hoek? Kijk dan op www.devijfdehoek.nl
of neem contact op met Antoon Rothenga�er, tel. 14 0570.

