
Van het bestuur

Evenals vorig jaar gaan we er vanuit dat het ook dit jaar 
mogelijk wordt om een aantal buurtactiviteiten te 
organiseren. Te beginnen met de Algemene Leden 
Vergadering, waar wij o.a. de financiële verantwoording
afleggen en we bijpraten over lopende activiteiten. Voor 
deelname aan de ALV gelden de coronatoegangspas en 
de 1,5 meter afstand.
Ook doen we datumvoorstellen voor voorjaarsborrel en 
buurtfeest.
Wij willen tijdens de ALV peilen of leden ideeën hebben 
voor te ontwikkelen van
(een) project(en). Op de agenda noemen wij zelf al een 
aantal mogelijkheden.
Helen de Kruiff, onze onlangs benoemde secretaris, 
gaat binnenkort verhuizen naar buiten Deventer. Voor 
ons jammer, maar voor haar met een hele mooie reden. 
Wij wensen haar heel veel goeds toe in haar nieuwe 
woonplaats.
Het betekent wel dat we weer een vacature secretaris 
hebben in het bestuur. De hoeveelheid werk valt echt 
mee!

Voorjaars Buurtborrel 29 mei
16.00 – 18.00
Muggeplein/De Fermerie

Najaars Buurtfeest
25 september 16.00 – 19.00 
Muggeplein/De Fermerie

Onze website bezoeken:
www.buurtverenigingnoordenberg.nl 
zoek op buurtvereniging noordenberg

Algemene Ledenvergadering  21 februari
19.30 uur De Fermerie

Voor deelname aan de ALV gelden nu nog de 
coronatoegangspas en de 1,5 meter afstand.
Als de regels veranderen nemen we die regels over.

1.      Welkom en agenda
2.      Verslag ALV 25 oktober
3.      Financieel jaarverslag, kascommissie
4.      Lopende activiteiten - stand van zaken
5.      Peiling belangstelling nieuwe projecten
          bijvoorbeeld:
           ○ Vogelvriendelijker maken van de buurt

(Vogelwerkgroep IJsselstreek wil begeleiding 
verzorgen)

          ○ Project Ruimte voor lopen 
(buurtgenoot en lid Kees Zwaan is bij dat 
project betrokken)

          ○ Duurzaamheid/energietransitie in de buurt
(we hebben contact met
Duurzaamheidscentrum Stadsetalage)

           ○ Burgerberaad
6.      Wat verder ter tafel moet komen
7.      Uitnodiging voor een drankje op 1,5 meter
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HERINNERINGEN

Sinds een aantal jaren woon ik inmiddels midden in het 
Noordenbergkwartier, aan het eind van de Papenstraat. 
Daarvoor sinds 2012 aan de Graven, aan de rand van 
deze buurt. Maar ik voelde me er al wel heel nauw bij 
betrokken. Blij was ik dat het lukte om via de stichting 
Bergkwartier hier uiteindelijk wat te vinden, nu ik met 
pensioen ben sinds 2017. Een mooi huis waar ik me 
kan voorstellen te wonen tot ik er 'bij neer val'. Op de 
Graven woonde ik in een kleinere ruimte bij mensen in 
huis, omdat mijn hoofdplek waar ik in kerk en buurt 
werkte in een oudere buitenwijk van Amsterdam was.
Met veel interesse heb ik in november 2014 de 
bijeenkomst in de kerk bijgewoond over de afronding 
van de renovatie van het Noordenbergkwartier na de 
acties tegen de afbraak ervan en de verschijning van 
het boek 'Handel Dapper''.  In zo'n buurt wilde ik wel 
wonen. Dat doe ik nu dus ondertussen al aardig wat 
tijd. Op bijeenkomsten bij de Fermerie komen we elkaar 
van tijd tot tijd tegen. Maar elkaar echt leren kennen is 
toch niet zo simpel. Er zullen nog steeds verschillenden 
wonen die er altijd al woonden. Maar velen zijn er na de 
renovatie pas komen wonen. Met wat voor 
herinneringen lopen mensen hier rond? Herinneringen 
aan hoe het vroeger in de buurt was. Of aan toen ze 
elders binnen of buiten Deventer woonden of nog klein 
waren. Misschien boeiend om die eens bij elkaar na te 
gaan in enkele groepsgesprekken.

Niet zo lang geleden moest ik in mijn kinderwereld, in 
het dorpje Terkaple in Friesland vlakbij Joure, een 
kerkdienst leiden. Herinneringen kwamen naar boven:
Eind vijftiger jaren. Ik ben aan het tollen op de weg aan 
de top van het Kerkelaantje. Het is mooi, een beetje 
loom weer. In de groene weide aan de overkant van de 
gewone weg en het slootje dat er ligt staan de zwart-
witte Friese koeien van van der Ley. Als kind kon ik ook 
al soms van die in mezelf teruggetrokken, een beetje 
slaperige momenten hebben. Van die momenten 
waarop je zomaar iets begint te denken. Het heeft 
helemaal niets soms met het heden te maken. Deze 
keer is dat ook zo. Ineens sta ik te denken aan de tijd 
dat ik naar de grote school zal gaan. Hoe zal dat zijn? 
Ergens anders dan in diit rustige Terkaple in Friesland 
in ieder geval. Daarom ook zo moeilijk concreet voor te 
stellen. Tegelijk is het een vraag natuurlijk naar 'wie zal 
ik dan zijn'? Ik, dat jongetje dat hier staat te tollen.

Het was nog niet duidelijk dat we zouden verhuizen 
naar het Groninger land aan het Lauwersmeer 
vanwaaruit ik de eerste helft van mijn grote school-
periode in de stad Groningen meemaakte. De tweede 
helft van die middelbare school-periode woonden we in 
Wesepe en ging ik in Deventer naar het Alexander 
Hegiusgymnasium aan de Nieuwe Markt op de rand van 
het Noordenbergkwartier. 
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Vele voetstappen heb ik er tijdens middagpauzes 
gelegd, ook al ben ik gewoon vergeten dat deze buurt 
er begin 70-er jaren belabberd uit moet hebben gezien. 
Het was de tijd dat men de film 'een brug te ver' hier 
graag maakte, omdat het leek, alsof de oorlog nog niet 
voorbij was hier. Zo slecht was de staat van de huizen.

Han Dijk.

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 je buren lid te maken van 
Buurtvereniging Noordenbergkwartier.

Al 165 huishoudens zijn lid van de buurtvereniging.

Aanmelden www. Buurtvereningingnoordenberg.nl
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

De lidmaatschapscontributie bedraagt € 10 per jaar per 
huishouden.

Na betaling van de contributie heb je recht op een 
exemplaar van het boek ‘Handel Dapper’. Indien je die 
nog niet in je bezit hebt. Op te halen op de ALV of na 
afspraak  via 
secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl of 
0651195574

    GEZOCHT SECRETARIS

Voetballen op het Muggeplein

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


BOOM MUGGEPLEIN
Na geruime tijd aandringen hebben wij onlangs het 
volgende bericht van de gemeente ontvangen.
“Geachte buurtvereniging Noordenbergkwartier,
U heeft een melding gedaan met als onderwerp Boom, 
Muggeplein. Uw melding nemen wij op in onze planning 
voor het onderhoud: Vervanging stond door de 
aannemer gepland in najaar 2022. Voor het Muggeplein 
en nog een paar andere locaties wordt gekeken of er 
nog dit voorjaar nieuwe bomen aangeplant kunnen 
worden. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van 
nog kwalitatief goede bomen bij de kwekers. Als we 
tijdig plantmateriaal in kunnen kopen dan zal uiterlijk 
eind maart aanplant plaatsvinden, lukt dit niet dan zal 
herplant in het najaar uitgevoerd worden.”

STAND BURGERBERAAD
De Initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat 
Deventer heeft in de afgelopen maand veel kunnen 
doen. Na de grote online-bijeenkomst van 22 november 
(± 100 deelnemers) is de Initiatiefgroep tweemaal zo 
groot geworden en telt nu 28 actieve leden, verdeeld 
over vijf werkgroepen. De werkgroep strategie 
inventariseert wat de verkiezingsprogramma’s vertellen 
over democratische vernieuwing (waaronder 
burgerberaad) en het klimaatbeleid. De werkgroep 
bewoners houdt bel- en mailrondes met diverse 
maatschappelijke organisaties in Deventer. De 
werkgroep gemeente benadert alle politieke partijen in 
Deventer. De werkgroep communicatie zorgt voor 
folders, website en artikelen. Door de ogen en oren 
open te houden ziet de Initiatiefgroep dat in steeds 
meer gemeenten een burgerberaad of burgerforum 
wordt ingevoerd. Wanneer zal Deventer die stap zetten? 
Hoop en verwachting is dat dat nog dit kalenderjaar zal 
gebeuren!
De gemeenteraad heeft in december twee online-
bijeenkomsten georganiseerd met onderwerpen die 
aansluiten bij het initiatief. Langzamerhand beginnen 
overheid en volksvertegenwoordigers zich te realiseren 
dat de veranderende maatschappij vraagt ook om een 
andere, open manier van in gesprek gaan met inwoners 
over ingewikkelde vraagstukken.
Een terugblik op de inspraak over windenergie in 
Deventer(of eigenlijk het gebrek daaraan) werd breed 
gedeeld: Dat moet anders!

Veel raadsleden zijn zich bewust van het verlies aan 
vertrouwen van burgers in de (gemeente)politiek. De 
gemeente is daarom ook (zij het nog voorzichtig) op 
zoek naar mogelijkheden om dat vertrouwen te 
herstellen. Dialoog/gesprekken worden gezien als 
mogelijkheid om begrip en vertrouwen terug te winnen.
De Initiatiefgroep is er van overtuigd dat een 
burgerberaad een methode is die juist nu kan bijdragen 
aan de dialoog en het herstel van vertrouwen. 
Bij de initiatiefgroep heeft men de indruk dat 
raadsleden en politieke partijen voorzichtig positief zijn 
over nieuwe vormen van burgerparticipatie. Daarbij 
hebben zij ook het burgerberaad een aantal malen 
genoemd. De initiatiefgroep staat te popelen om dit in 
2022 samen met de raad uit te werken en uit te voeren! 
Het adagium is overigens: niet KLEIN maar GOED 
beginnen  Dat wil zeggen: niet kleinschalig in één wijk 
beginnen, maar voor de gehele gemeente Deventer en 
goed gefaciliteerd.
Op de website van de gemeente Deventer staat: ‘De 
gemeente streeft ernaar om in 2030 een klimaatneutrale 
stad te zijn. Minder energie gebruiken en duurzame 
energie opwekken zijn belangrijke manieren om 
Deventer duurzamer te maken.’
De Initiatiefgroep Burgerberaad vult de doelstelling van 
de gemeente als volgt aan: ‘Hoe kan Deventer in 2030 
klimaatneutraal worden? Welke eerlijke en rechtvaardige 
maatregelen moeten we daarvoor nemen? Hoe kunnen 
we versnelling aanbrengen?’
De initiatiefgroep is van mening dat met een 

burgerberaad het woord
‘klimaatneutraal’ verder concreet 
ingevuld kan worden. Daarbij gaat het 
om meerdere deelgebieden die met 
elkaar samenhangen en een rol spelen, 
wil je klimaatneutraal worden, zoals 
water, biodiversiteit, vervuiling,gezond-
heid, transport, bouw en infra,voedsel-
keten, armoede en afval. Mogelijk 
kunnen we ook de link met een 
‘circulaire economie’ leggen. Een 
burgerberaad kan er bovendien voor 
zorgen dat thema’s integraal worden 
afgewogen. De inzet, van de initiatief-
groep, is dat Deventer keuzes maakt 
die omvattender zijn dan alleen energie 
en op meerdere thema’s een betere 
duurzame leefwereld opleveren.

’De buurtvereniging brengt dit onder de 
aandacht als belangrijke onwikkeling 
van bewonersparticipatie in de 
gemeente Deventer.’

Maandagmorgen in het Noordenbergkwartier

Ik wist niet dat de stad zo stil kon zijn
en dat de straten zich zo geruisloos om mij konden sluiten,
als een laken in een te strak opgemaakt bed,
als een overhemd te nauw gekocht,
als een keuken voor een  te klein behuisd gezin,
als een kinderfiets met blokken op de trappers.

Ik wist niet dat ik de enige bewoner van deze wijk
zou kunnen zijn, als een drenkeling op een onbewoond eiland,
als een opvarende op een verlaten schip,
als een boer op een vereenzaamde hoeve.

Ik wist niet dat de stilte zo overtuigend kon zijn,
als van een in slaap gevallen hond,
als van een kind zonder vrienden.

Ik wist niet dat die stilte zo draagbaar kon zijn,
als van een versleten, maar prettig zittend kledingstuk.

Ik wist niet dat ik die grijsaard zou zijn die in de zon is ingedut.

Maar het is ook denkbaar dat mijn gehoorbatterij was uitgeput.

                                        Herman Posthumus Meyjes  2013 Zondagochtend schermles
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