Deventer, 10 februari 2016

Beste bewoners,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Na een succesvolle bijeenkomst over
luchtkwaliteit en gezellige nieuwjaarsborrel in januari, is er weer veel te melden over uw wijk.
Hieronder vind u een samenvatting van nieuws waarvan wij denken dat het u zal interesseren.
Volledige verslagen en informatie vindt u op de website www.raambuurt.nl. Mocht u uw
medebuurtbewoners ergens over willen informeren, stuur dan een mail naar
redactie@raambuurt.nl of plaats een bericht op de facebookpagina
https://www.facebook.com/raambuurtdeventer.

Werkzaamheden sluiskwartier
Arthur Borst, Projectmanager Sluiskwartier bij de Gemeente Deventer heeft een brief
opgesteld om bewoners te informeren over de laatste stand van zaken rondom het
Sluiskwartier. De volledige brief vindt u op de website bij “Recente berichten”.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten:
• Sinds september is de gemeenteraad opnieuw in discussie over de invulling van het
Sluiskwartier. Omdat er eerst verschillende varianten voor herinrichting moeten
worden uitgewerkt, zal de gemeente pas op een later moment een beslissing nemen.
• De sloop van de panden aan het pothoofd, verkoop van panden in het Sluiskwartier
en uitbreiding van het parkeerterrein Sluiskwartier zal dus totdat de nadere
besluitvorming plaats heeft gevonden worden stopgezet.
• De herinrichting van het Pothoofd is inmiddels nagenoeg gereed. De weg is nu weer
open voor verkeer en in het voorjaar gaat de weg nog 1 dag dicht om de laatste laag
asfalt aan te brengen.
Indien u over de brief of over het vervolgproces rondom het Sluiskwartier nog vragen heeft,
neemt u dan contact op met Arthur Borst op het algemene nummer van de gemeente: 14
0570.

Bijeenkomst luchtvervuiling
Het zal u niet zijn ontgaan dat de verkeersdrukte rond het Emmaplein/Kazernestraat de
laatste jaren is toegenomen. Omdat dit ook een flinke toename in de uitstoot van fijnstof
inhoudt, hebben Jan en Hilla van Onzen, bewoners van het Emmaplein, regelmatig
gesprekken gevoerd met de gemeente en GGD. Tijdens een speciale bijeenkomst op 12
januari in het buurthuis zijn bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden om hier in
overleg met de gemeente wat aan te doen, maar ook hoe zij zelf binnenshuis de
luchtkwaliteit kunnen verbeteren.
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Hoewel het verzoek aan de gemeente om de verkeersdrukte en uitstoot van fijnstof te
meten wegens financiële overwegingen is afgewezen, is de gemeente wel aan het bekijken
of door kleine veranderingen in de verkeersstroom de verkeersbelasting rond het
Emmaplein/Kazernestraat verminderd kan worden.
GGD IJsselland/Twente gaf duidelijke voorlichting hoe je zelf met ventilatie het CO2-klimaat
binnenshuis gezond kunt houden, al blijft het kiezen tussen twee kwaden: de ramen aan de
verkeerszijde dicht houden of ventileren en fijnstof binnenlaten.
Uiteindelijk was het doel om via deze bijeenkomst de bewoners van de Raambuurt bewust
te maken van de leefomstandigheden in hun huis en de mogelijkheid om daar mee om te
gaan. En ook al heeft deze avond geen pasklare oplossingen gebracht, misschien heeft dit
bewoners ertoe aan kunnen zetten om zelf of samen verdere stappen te ondernemen voor
een betere luchtkwaliteit.
Een ander positief resultaat is dat naar aanleiding van de bijeenkomst en het artikel
hierover in de Stentor van 5 februari studenten van de Boerhaave het thema opgepakt
hebben. Zij voeren nu metingen uit naar fijnstof met apparatuur van Touw.
Ook het volledige verslag van deze bijeenkomst, vindt u op de website bij “Recente
berichten”.

Sociale Teams Deventer
Komt u er zelf even niet meer uit, en heeft u ondersteuning
nodig? Of heeft u een idee hoe u de buurt kunt verbeteren?
Met alle hulpvragen of ideeën kunt u terecht bij het sociaal
team in uw wijk. Een sociaal team bestaat uit ervaren
professionals met verschillende achtergronden en
ervaringen. Bijvoorbeeld op het gebied van
maatschappelijk werk, buurtwerk, financiën en schulden,
wijkverpleging en ondersteuning en begeleiding. De
professionals werken, samen met u aan praktische
oplossingen.
Het Sociale Team voor onze wijk heeft nu wekelijks een
spreekuur op vrijdagochtend van 10:00–11:30 uur in het
gebouw van de Buurt- en speeltuinvereniging ‘Wijk16’.
Verder zijn zij dagelijks te bereiken via
Binnenstad@socialeteamsdeventer.nl of telefoonnummer
14 0570.
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Uitgelicht: de werkgroep verkeer
De werkgroep Verkeer houdt zich bezig met verkeer en verkeersveiligheid in de Raambuurt.
En niet zonder effect: onlangs zijn de paaltjes teruggeplaatst in de Hallenstraat en
Werfstraat waardoor er geen sluipverkeer meer langs kan.
Begin dit jaar heeft zij de vraag gekregen van de bewoners aan de Emmastraat of het feit
dat er in de straat soms erg hard wordt gereden mee kan worden genomen in het Buurt
Veilig overleg. Dat wil de werkgroep zeker doen, mede omdat een aantal bewoners al
schade aan de auto heeft gehad doordat bestuurders de macht over het stuur verloren.
Daarom wil de werkgroep graag met bewoners in gesprek om te kijken en te brainstormen
hoe we dit op/aan kunnen pakken. Eind van deze maand willen zij een bijeenkomst plannen
in het buurthuis. Bewoners die mee willen denken, wordt gevraagd zich te melden via:
Fien Minnis: f_minis@hotmail.com
Christa Bannink: toffie.bannink@home.nl
Ali Witting: a.witting@telfortglasvezel.nl
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