
Van het bestuur

Het is een bijzonder jaar. Vanwege de bekende reden, 
en ook omdat de Buurtvereniging Noordenbergkwartier 
40 jaar bestaat. In 1975 – 46 jaar geleden – verscheen 
de eerste Noordenberger, van de toen gevormde
buurtcommissie. Kort door de bocht: de gemeente 
was toen van plan het hele Noordenbergkwartier te 
slopen, kantoren te bouwen en parkeerterreinen aan te 
leggen. Het politiebureau  aan het Muggeplein werd als 
eerste in 1975 gebouwd, dwars door het stratenpatroon 
heen. Gelukkig bleef dat de enige ingreep; de buurt 
werd gered. Wij zijn nog altijd heel veel dank 
verschuldigd aan deze actievoerders van het eerste uur.

Wij hebben besloten dat het tijd is om weer
een aantal buurtactiviteiten te organiseren, want wij
geloven in een komend normaal.
Wij willen een Algemene Leden Vergadering beleggen. 
Hoewel in het afgelopen anderhalf jaar 
weinig is georganiseerd  willen we activiteiten en
financiën aan de leden presenteren en verantwoorden.
Ook willen we andere activiteiten organiseren.

Algemene Ledenvergadering  25 oktober
19.30 uur De Fermerie

Agenda en eventuele stukken volgen later.

Buurtfeest  26 september van 16.00 – 19.00 
Muggeplein/De Fermerie

Alle bewoners van het Noordenbergkwartier zijn 
hiervoor uitgenodigd. 
Wij serveren een welkomdrankje, ook aan de niet-leden. 
Er is muziek, de Fermerie is open en we houden alsnog 
de buurtpubquiz die eerder niet door kon gaan.
De Fermerie serveert een maaltijd, een Italiaans buffet. 
Kosten € 12.50. Het is noodzaakelijk om een maaltijd 
van te voren te bestellen via 
secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl

Burendag 26 september 
van 14.00 – 16.00
Voorafgaand aan het
Buurtfeest vieren wij
in het Noorderbergkwartier
SINT-JUTTEMIS.
Meer informatie verderop
in deze Noordenberger.

Onze website bezoeken:
www.buurtverenigingnoordenberg.nl 
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Leven in het Noordenbergkwartier.

Heel goed dat onze buurtvereniging 
weer enigszins tot leven komt. Dat er 
weer een krantje uitkomt is daar een 
zichtbaar teken van. Ook kregen we 
weer email-berichten met 
omschrijvingen van plannen voor 
activiteiten, zoals een leden-
vergadering en een gezellige 
buurtbijeenkomst. Elders in dit krantje 
zal daar wel ook over geschreven zijn. 

Heel goed dat er weer gelegenheden zullen zijn dat 
buurtgenoten elkaar ontmoeten. Wie heeft niet die 
gevoelens gaandeweg het afgelopen seizoen dat het zo 
stil is op dit vlak.
Misschien nog sterker is dit zo voor mensen die alleen 
wonen. Ik zelf ben in ieder geval behoorlijk zat van deze 
enorme stilte. Zat ook van al die discussies in de pers 
en gesprekken tussen mensen die iedere keer weer 
opduiken over wat er nu weer over die corona-boel 
gezegd kan worden. Alle praatprogrammas of 
nieuwsuitzendingen staan er vol van. 
In dit licht was het leuk dat er weer een 'Deventer op 
stelten'- programma was de afgelopen maand. Op 
beperkte schaal weliswaar en in mijn visie niet helder 
georganiseerd voor wat betreft hoe je de kaartjes voor 
de programma's – ook hier in de buurt – zou kunnen 
krijgen. Schitterend vond ik de menselijke schimmen in 
het water van de Singel. Helaas enkel overdag zag ik 
ze. 's Avonds moet het nog bijzonderder geweest zijn. 
Maar ook overdag waren ze al mooi met de zon door 
hen heen schijnend. Zoals mensen momenteel elkaar 
weer enigszins ontmoeten. Dit was wel niet het 
Noordenbergkwartier, maar voor ons wel vlakbij. 
Verder een zomer vol sport. Voor wie niet zo zeer sport 
in hun hart hebben wel wat veel misschien. De hele tijd 
is er via de tv een en ander te zien. De schier eindeloze 
hoeveelheid voetbalwedstrijden. Frank de Boer moest 
er een punt achter zetten weliswaar, want onze jongens 
redden het niet verder dan de achtste finales. Hopelijk 
krijgen we niet nu de grote mond van van Gaal weer 
regelmatig te horen. Italië heeft het Europees eindelijk 
weer eens gered. Mijn langzamerhand favoriet 
wordende club.
Verder zijn er nog steeds dagelijks de fietsende 
jongens door het prachtige Frankrijk. Voor mij extra 
leuk de etappeoverwinning van de vrolijke en 
menselijke Bauke Mollema uit mijn Groninger land. En 
dan zeer binnenkort de grote aandacht voor de 
Olympische Spelen. Het houdt maar niet op. Maar ja, 
voor wie niet zo sportief geïnteresseerd zijn wel veel 
van dit goede. 
Jullie allen een goede en niet al te hete zomer verder 
toegewenst waarin het er weer levendiger toe gaat.

Han Dijk.

De Noordenberger is een uitgave van de 
Buurtvereniging Noordenbergkwartier Deventer

www.buurtverenigingnoordenberg.nl

secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl

Vormgeving: Jean Klare [ concepten & ontwerpen ]
         jeanklare.nl

Lay-out: Cees Sterkenburg

secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl
LEDENWERVING

Wij wonen in de mooiste buurt van Deventer, toch! 
Wij kunnen hier samen fijn wonen: langs onze mooie 
IJssel ligt een zeer gevarieerde woonbuurt met een 
prachtig middeleeuws stratenpatroon, historische 
monumenten, oudbouw, nieuwbouw, pleintjes en tuinen.
Samen kunnen we er voor zorgen dat het een fijne en 
mooie buurt blijft of veranderen wat beter moet. En er 
ook samen van genieten.

Wij nodigen je uit om lid te worden van 
Buurtvereniging Noordenbergkwartier.

Het bestuur van de buurtvereniging
– neemt zelf initiatieven om belangen van de buurt te 
behartigen
– stimuleert buurtbewoners om activiteiten in en voor 
de buurt te organiseren
– ondersteunt bewoners bij hun activiteiten, ook 
financieel
– is lid van de Stichting Bewonersbelangen Binnenstad 
Deventer  

De lidmaatschapscontributie bedraagt € 10 per jaar per 
huishouden.

Ter kennismaking nodigen we alle buurtbewoners uit 
voor ons buurtfeest op 26 september.
Je kunt je opgeven via de website ‘buurtvereniging 
noordenberg.nl’ of via het secretariaat
(secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl)

    GEZOCHT 2 BESTUURSLEDEN
Voor de functies secretaris en algemeen lid.

mailto:secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl
http://www.buurtverenigingnoordenberg.nl/


Activiteiten bestuur in 
2020/2021
Allerlei ontwikkelingen zijn toch (traag) doorgegaan. 
Wij hebben als bestuur – veelal online - zo goed 
mogelijk belangen van de buurt behartigd. 
We konden tot nu toe geen uitleg geven en 
verantwoording  af leggen aan de leden. Dat hopen we 
te doen op de aangekondigde Algemene Leden-
vergadering van 25 oktober.  Hier worden alvast een 
aantal onderwerpen kort genoemd.

Ophalen afval en containers
Vanaf 1 juli is het één en ander veranderd voor de 
binnenstad: Op ons verzoek is er een extra 
papiercontainer geplaatst in de van Twickkelostraat.
Kleding/textiel containers zijn helaas weggehaald; in
het centrum staat er nog één, op de Pikeursbaan. 
Wij hebben bij de gemeente een aanvraag
gedaan voor het plaatsen van meer kledingcontainers.

Vervanging paaltjes
Onze inventarisatie van enkele jaren geleden toonde
een grote variëteit aan paaltjes. Ons verzoek was om
minder variatie toe te passen en beschadigde palen te
vervangen, om zo een mooiere openbare ruimte te
krijgen. In onze buurt is er dit voorjaar actie 
ondernomen door de gemeente. Vanwege een beperkt
budget zijn alleen in de Papenstraat een aantal
massieve betonnen palen vervangen door de mooie
zwarte Deventer Adelaars paaltjes. De straat is er van
opgeknapt.

Fietspad Welle bij MIMIK
Iedereen heeft kunnen lezen dat het fietspad 
(voorlopig) toch aan de MIMIK-kant van de stadsmuur 
wordt aangelegd. Wij hebben de actievoerders 
ondersteund en bij verschillende gelegenheden ons 
uitgesproken voor de o.i. meest veilige variant: langs 
het terras van MIMIK.

Viering Sint
Juttemis in het
Noordenberg
kwartier op
Burendag 26
september
Sint-Juttemis is een niet
bestaande heilige die dus
ook geen vaste naamdag
heeft. Er zijn van die klusjes
die iedereen een beetje tot heel ver voor zich uitschuift. 
Klusjes die er soms heel lang niet of nooit van komen. 
Zo’n klusje willen wij graag met de hele buurt gaan 
aanpakken op Sint-Juttemis op 26 september.
Kom je meehelpen?
We hebben het idee om met elkaar stukken van straten 
aan te pakken waar veel onkruid groeit tussen de 
stenen. Handschoenen aan, voegenkrabber in de 
aanslag en meditatief of gezellig kletsend, lekker aan 
de slag. Allemaal een stukje!
Op sommige plekjes, waar ruimte is en waar iemand 
woont die in droge tijden wat water wil geven aan een 
plant, kunnen we 1 of 2 tegels eruit wippen en een plant 
erin zetten. Kortom, met elkaar gaan we in een paar 
uurtjes (namelijk van 2 tot 4) de buurt mooier en 
groener maken. De handschoenen en de voegenkrabber 
mag je houden en na afloop kunnen we aanschuiven bij 
de buurtborrel en onder het genot van een drankje 
napraten en met elkaar tevreden kijken naar een nog 
mooier Noorderbergkwartier!
Wie komt meehelpen?
Graag opgeven bij
secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl

BURGERBERAAD KLIMAAT
Onlangs is in Deventer een initiatiefgroep van start 
gegaan om te komen tot een burgerberaad. Deze 
initiatiefgroep is niet tot stand gekomen op aandrang 
van gemeente of gemeenteraad, maar door bezorgde 
burgers die de (gemeente)politiek ziet “regeren” over de 
hoofden van de burger heen. Zonder de inwoners van 
Deventer ECHT te raadplegen over heikele kwesties. 
Voor gemeente en raad is burgerparticipatie lastig. In 
het ambtelijk apparaat denkt men, met ondersteuning 
van ingehuurde experts, de wijsheid in pacht te hebben 
om “goede” besluiten voor te koken. Tekenen bij het 
kruisje. De kennis onder burgers wordt heel vaak zwaar 
onderschat. Gevolg: veel protest met alle gevolgen van 
dien. In gemeentes die de burger wel serieus nemen 
staat de bevolking over het algemeen wel achter 
besluiten. Ze hebben immers mee kunnen praten en 
ideeën/plannen aan kunnen leveren.
In een burgerberaad zoeken burgers samen naar 
oplossingen voor taaie politieke problemen – zoals 
klimaatverandering. Meer dan een inspraakavond, beter 
dan een referendum: met deze democratische 
vernieuwing kan de burger zélf beleid maken.
De Deventer initiatiefgroep breidt zich langzamerhand 
uit en wil zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente 
Deventer overhalen om deel te nemen aan zo’n 
burgerberaad. Uiteindelijk wordt door loting een groep 
burgers samengesteld die een dwarsdoorsnede is van 
de samenleving. Ze doet, op basis van uitgebreide 
informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. 
De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk 
besluit of een set aanbevelingen die door de 
vraagsteller – meestal de politiek – wordt gebruikt om 
besluiten te nemen. Een burgerberaad is een aanvulling 
op de representatieve democratie.
Op dit moment en in de komende jaren gaan er grote 
beslissingen worden genomen wat betreft klimaat en 
milieu. Of je nu vind dat dat nodig is of niet, die 
beslissingen gaan genomen worden. Dus kun je maar 
beter ook in die trein stappen om mee te praten en te 
beslissen. Tenslotte zal het ook gaan over jou 
portemonnee. Dus ook welk voor- of nadeel je gaat 
ondervinden.
Wil je meer weten of meedoen: 
burgerberaaddeventer@gmail.com 

Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Deventer 
(SBBD)
De 5 buurtverenigingen/bewonersgroepen in de
binnenstad hebben de SBBD opgericht. Wij stelden 
vast dat bij buurt-overstijgende ontwikkelingen 
bewoners meestal geen rol spelen. Niet als 
gesprekspartners en ook niet in formele zin als
 belanghebbenden. Het gaat om onderwerpen als 
veiligheid, milieukwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, 
mobiliteit en de binnenstad als geheel.
We noemen hier 5 onderwerpen die we uitgebreider
toelichten tijdens de ALV

• Geluidhinder door motoren
Buurtvereniging Bergkwartier is initiatiefnemer en
trekker en SBBD heeft zich in de breedte hier achter
geschaard. De gemeenteraad heeft op ons verzoek
B&W gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijke
maatregelen tegen geluidhinder.

• Parkeren auto’s
De gemeente wil in de  toekomst nieuwe bewoners in
nieuwe woningen in de binnenstad geen
parkeervergunning meer geven. De gemeente wil dan 
ook geen extra parkeervoorzieningen aanleggen. 
Wij zijn van mening dat dit problemen gaat opleveren. 
Dus er zullen toch parkeervoorzieningen (garages?) 
moeten komen.

• Zero emissie binnenstad
In het streven naar een schonere binnenstad en een
beter leefklimaat heeft B&W besloten tot het invoeren 
van een nul-emissiezone in 2025 in de binnenstad. 
Uitgezonderd de belangrijkste doorgaande wegen 
(Welle, Handelskade en Singel). De zone geldt voor 
bestel- en vrachtverkeer, maar niet voor personenauto’s. 

• Agenda Binnenstad 2.0
De binnenstad van Deventer verandert. Veel 
bedrijfspanden zullen (deels) omgebouwd worden tot 
woningen. Daarom is door de gemeente het programma 
De Nieuwe Binnenstad - Binnenstad 2.0 ontwikkeld.
SBBD is daarbij betrokken geweest. Bewoners/SBBD 
zullen bij de verdere uitwerking worden betrokken 
middels een binnenstadsbijeenkomst.

• Thuis aan de Welle (woningen inWitteveen en Bos)
Bij omwonenden bestaan zorgen over een aantal zaken: 
parkeren, aanleg dakterras (privacy) en geluidshinder 
door warmtepompen op het dak. De bewoners trekken 
samen op en hebben een bezwaarschrift ingediend 
m.b.t. de geluidshinder. De buurtvereniging heeft in het 
begin enige ondersteuning verleend, o.a. door deel te 
nemen aan het eerste gesprek met de ontwikkelaar.


	Dia 1
	Dia 2

