Aan de bewoners van het Oranjekwartier

Verbeteringen in uw wijk
Hoe kan de Julianabuurt in Deventer mooier, leuker en duurzamer? De gemeente heeft
hiervoor samen met de partners Woonbedrijf Ieder1, Eigen Bouw, PHI en Hegeman een
ambitiedocument geschreven. Wat de gemeente en haar partners samen met bewoners willen
bereiken is dat bewoners trots zijn op de wijk en een gevoel van saamhorigheid voelen. Het
Oranjekwartier moet een open en veilige leefomgeving zijn waar iedereen zich thuis voelt.
Ambitiedocument Oranjekwartier
De basis voor de aanpak van de wijk is een ambitiedocument. Hierin staat hoe de gemeente samen
met de partners de wijk wil verbeteren. Dit ambitiedocument is 22 januari tijdens een bewonersavond
toegelicht. Op 27 maart is het ambitiedocument vastgesteld door de gemeenteraad. Nu kunnen de
ambities verder uitgewerkt worden in concrete uitvoeringsplannen.
Wat willen de bewoners van Oranjekwartier?
De partners vinden de informatie, vragen of opmerkingen van bewoners en ondernemers belangrijk.
Deze informatie wordt meegenomen bij het uitwerken van de uitvoeringsplannen. Op de oproep om
opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen hebben veel bewoners gereageerd.
Waar gingen de opmerkingen en reacties over?
De vragen, opmerkingen en reacties gingen over:
- de openbare ruimte (straten, trottoirs of paadjes)
- het groen in de wijk.
- het Piekfijnplein
- renovatie van woningen
- (zwerf)afval en rommel rondom woningen
- duurzamer maken van woningen
Wat gebeurt er met deze reacties?
Het grootste deel van de gemaakte opmerkingen wordt verwerkt in de uitvoeringsplannen. Vanuit het
dagelijks beheer van de wijk worden ook een aantal acties opgepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om
het snoeien van bomen.
In de Marijkestraat wordt binnenkort gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en de
openbare ruimte. De verwachting is dat na uitvoering van deze werkzaamheden een aantal van de
genoemde problemen zijn opgelost.
Uitvoeringsplannen
De komende maanden werken gemeente en haar partners aan uitvoeringsplannen. Het is de
bedoeling om in het najaar een informatieavond te organiseren waar uitleg gegeven wordt over de
uitvoeringsplannen.
Informatie
Voor meer informatie de plannen voor het Oranjekwartier, kunt u kijken op:
www.deventer.nl/oranjekwartier.
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