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63 woningen: mooie mix
en voor elk wat wils

Plan in de maak
voor Koninklijke
Driehoek

Projectontwikkelaar

Het bestemmingsplan
Oranjekwartier komt voor
de zomervakantie ter inzage.
Het komt dan te staan op de
website van de gemeente
Deventer en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
In het bestemmingsplan staan
de wettelijke regels voor hoe
het Oranjekwartier gebruikt
en bebouwd mag worden.

Bekijk dit
filmpje
over het
plan!

Gert-Jan Hofmeijer van
Hegeman Ontwikkeling
baalt als een stekker.
Hij had de schets voor

de ‘Koninklijke Driehoek’ namelijk allang graag
persoonlijk laten zien aan bewoners. “We hadden
gehoopt op een inloopmoment”, zegt hij. “Zodra het
veilig kan, organiseren we dat alsnog.”
Wat gaat er gebeuren in de Koninklijke Driehoek? In het gebied tussen
de Koningin Julianastraat, de Koningin Wilhelminalaan en de Prinses
Beatrixstraat, komen ongeveer 63 nieuwe woningen in verschillende groottes

Opknapplannen
Prinses Beatrixstraat
en Prins Hendrikstraat

en types. Dat worden woningen met een plat dak, met twee lagen en met drie
lagen.

De straten in het Oranjekwartier

“Veel afwisseling dus”, legt Gert-Jan uit. Er komen bijvoorbeeld woningen voor

worden opgeknapt. De Prinses

alleenwonenden, voor duo’s en voor gezinnen. Hoe de woningen er precies uit

Marijkestraat en de Prins

gaan zien, wordt komende tijd uitgewerkt.

Bernhardstraat zijn al klaar.
Nu zijn de Prins Hendrikstraat,

Aan de voorkant van de woningen komt veel groen: hier kunnen bewoners
elkaar straks gezellig ontmoeten.

de Prinses Beatrixstraat en
de Waldeck Pyrmontstraat
aan de beurt. Er komt nieuwe

Ook komt er een groene

De woningen worden in drie blokken gebouwd.

‘doorloop’ door de buurt.

De verkoop van het eerste blok start eind

“De woningen krijgen ook een

2021 (als het bestemmingsplan definitief is

deels nieuwe riolering en het

fijne achtertuin”, zegt Gert-Jan.

vastgesteld). Als ongeveer zeventig procent

groen wordt bijgewerkt.

“We gaan het voorlopige plan

van die huizen is verkocht, kan de bouw rond

nu verder uitwerken. Rond

de zomer van 2022 starten. Daarna volgen de

de zomer hopen we meer te

verkoop en bouw van de twee andere blokken

kunnen vertellen over hoe de

na elkaar. Zoals het er nu uitziet, zijn alle

woningen en de omgeving er

woningen eind 2023 klaar.

precies uit gaan zien.”

bestrating, nieuwe verlichting,

Van deur tot deur om de wensen te horen

Opknapplannen
Waldeck Pyrmontstraat
De Waldeck Pyrmontstraat is zo smal,
dat hier maar één aanpak mogelijk is om
de straat op te knappen. Dat is anders
voor de Prinses Beatrixstraat en de Prins
Hendrikstraat. Daar konden bewoners
kiezen uit drie verschillende voorstellen.

Op de plek waar de nieuwe
woningen komen, wordt nu
getuinierd. De moestuin blijft
daar zeker nog een jaar!

Omdat een inloopbijeenkomst nu niet kan,
gingen projectleider Robert Boomkamp en
wijkenbeheerder Mary Taal van de gemeente
in april deur aan deur om te horen hoe
bewoners hun straat het liefste willen hebben.

Zoek...
en win een

Tamara

Bij haar mag je de
prijs ophalen!

voetbal!

(of een fijne hoofdprijs)
Zoek in de meivakantie, van 3 t/m
7 mei, in het Oranjekwartier naar
Lucky Rocks! Vind je een oranje
steen? Lever die dan in bij Tamara,
aan de Prinses Beatrixstraat 60. Je
wint een mooie oranje voetbal! Er zijn
tien oranje Lucky Rocks verstopt!

Vind je de oranje Lucky Rock mét
kroontje? Dan is er een geweldige
hoofdprijs die je ook bij Tamara
mag ophalen.
Je kunt in de meivakantie op maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
aanbellen bij Tamara, tussen 17 en 20 uur.

Oranjekrant redactie!
In het Oranjekwartier zijn ze
voor veel mensen heel bekende

Ook jij hebt deze ansichtkaart in
de bus gehad. Meegedaan met de

Harsveldt en Nuran Florissen-

in het Oranjekwartier? Fijn! Je

Dus: heb je een leuk idee voor een
artikel? Mail ze dan de redactie
via oranjekrant@gmail.com! Dat
kan ook als je een tip hebt voor
communicatie over de plannen voor
het Oranjekwartier, want Brenda,
Tamara en Nuran vormen ook de
klankbordgroep communicatie.

drie. Als echte ‘sleutelfiguren’ in de wijk die

kon de lijst tot 20 april invullen.
Binnenkort hoor je er meer over.
Houd Facebook in de gaten!

Vragenlijst
Oranjekwartier
Scan
me!

Beste bewoner,
Hoe ervaart u het wonen in het
Oranjekwartier? Wat maakt het
leven hier prettig en wat kan
beter?
Nu de plannen voor het verbeteren
van de buurt er liggen, wil de gemeente
graag weten of die uw woonplezier
de komende jaren vergroten. U helpt

ons door vóór 6 april (anoniem) een
vragenlijst in te vullen. Scan daarvoor
de QR-code op deze kaart of ga naar
www.oranjekwartierdeventer.nl/
onderzoek-oranjekwartier.
Vult u liever een papieren vragenlijst
in? Bel dan met Ingrid Bomhof:

Dank u wel!
Marco Elshof,

Projectmanager

06-13819064.

Speciaal!

veel mensen kennen, zijn Brenda, Tamara en

Kortingsactie voor
een ‘Masohi take away
Oranjekwartier-maaltijd’

Nuran onmisbaar voor de samenwerkende

In april 2021 ontvangt u

€ 1,- korting op een maaltijd.
De kortingscode is uw postcode

partners in het Oranjekwartier. Zij hebben

en huisnummer.

gouden tips voor hoe die de communicatie

Meer info:
www.stichtingmasohi.nl/
eten-bestellen. Aanmelden kan
via Whatsapp 06- 27546740.

het beste kunnen aanpakken.
Voor elke Oranjekrant verzinnen ze leuke
ideeën. Zo wist Nuran dat Amina een leuk

oranjekwartierdeventer.nl

“Heel leuk om mee te denken”, vinden ze alle

Oranjekwartier

vragenlijst over wonen en leven

redactie zitten van de Oranjekrant?

Gouden tips!

Onderzoek

gezichten: Brenda Kerkdijk, Tamara
Kapikiran. Wist je dat zij ook in de

Van links naar rechts: Tamara, Brenda, Nuran

H
 oud facebook.com/
oranjekwartierdeventer in de
gaten voor foto’s van de winnaars!

recept had voor deze krant (zie pagina
4). Tamara wilde wel contactpersoon zijn
voor de Lucky Rocks-actie en die bedacht
ze ook. En Brenda? Zij maakte met andere
buurtbewoners zelf lange tijd een wijkkrant:

Geef je op voor de Buitenbingo!

Het Bewonersvizier. Dus zij weet dat veel

Op woensdag 12 mei van 13 tot 15 uur

foto’s in de smaak vallen. Haar idee voor

organiseren Jaidi en Tamara een buitenbingo

een leuke foto-puzzel gebruiken we in de

op de speelplek achter de Prinses

Plantjesactie

volgende Oranjekrant.

Beatrixstraat. De bingo is voor kinderen

Op 21 april organiseerde Tamara samen

van 4 tot 12 jaar. Deelname is gratis. Geef

met Els van de Colorful Circle een

je op bij Jaidi (06-53584978) of Tamara

leuke plantjesactie! Kinderen uit het

(06-48956430). Uiteraard wordt rekening

Oranjekwartier vulden potjes met plantjes

gehouden met de corona-maatregelen.

en bezorgden die bij bewoners in de wijk.

Mail de redactie via
oranjekrant@gmail.com!

Check
facebook.com/
oranjekwartier
deventer.nl
voor leuke foto’s!

Onze agenten
in het
artier

Oranjekw

Voor wie ze nog niet heeft ontmoet: maak kennis met wijkagent

Ronald Oldenhof en jeugdagent Richard van de Bunt. Sinds januari
staan zij paraat voor iedereen in het Oranjekwartier.

“Ik bén er voor de jeugd”
“Geen dag is hetzelfde bij de politie, dat maakt
het werk zo mooi”, vindt Richard. Van een

“We moeten het met
elkaar doen”

winkeldiefstal tot een reanimatie en van
helpen na een verkeersongeval tot een
burenruzie oplossen: afwisseling
genoeg. Maar een extra taak als

Ronald is ‘gewoon’ agent. Heeft hij dienst,

jeugdagent kan daar zéker bij, want

dan gaat hij op meldingen af om mensen

dat vindt hij geweldig.

in Deventer te helpen. Daarnaast is hij
de wijkagent van het Oranjekwartier en

Als er zorg is om het gedrag, dan

is dus aanspreekpunt voor alle inwoners.

voert Richard soms een STOP-

Voetballiefhebbers kennen Ronald misschien

gesprek om te helpen om negatief

ook van Go Ahead Eagles: hij begeleidt namelijk

gedrag te stoppen. “Ik laat weten dat ik

alle wedstrijden.

er bén voor een kind of jongere. Hij of zij
kan bij mij terecht. Ik vertel ook dat ik een

 Wil je contact met Ronald of
Richard? Bel dan 0900 88 44 of vul
het contactformulier in op www.
politie.nl. Ronald is ook bereikbaar
via Instagram: wijkagenten_
keizerslanden.

“Ik werk graag samen met de mensen in de wijk. En ook met
bijvoorbeeld Raster, de gemeente en hulpverleners. Richard

jongere wel zal volgen. Via ons systeem neem ik
dan een abonnement op zo’n jongere en dan krijg ik een

en ik voeden elkaar natuurlijk ook als er iets is. We zijn er

bericht als hij of zij in contact komt met de politie, waar dat ook

voor de mensen, maar we zijn ook duidelijk. Als iets niet door

maar is in Nederland.”

de beugel kan, treden we op. Alles valt of staat met kennen
en gekend worden. Daarom ben ik vaak in de wijk te vinden.

“Met de meeste jeugd gaat het gelukkig prima. Maar als er bij

Als inwoners mij weten te vinden, kan ik ze helpen om goede

kinderen of jongeren iets verkeerd loopt, dan wil ik ze graag

oplossingen te vinden voor problemen. We moeten het met

bijsturen om ze op het goede spoor te krijgen en te houden. De

elkaar doen en ik ben daarin graag de spin in ’t web.”

jeugd heeft de toekomst.”

KOKEN
MET

Amina

Amina Elmi woont met haar gezin al twaalf
jaar aan de Julianastraat. Een rustige

buurt. “Ik heb het naar mijn zin.” In haar

Somalische kruiden

thuisland Somalië leerde Amina koken van

*meng 1 theelepel komijnzaadjes, 1 theelepel zwarte peper,

haar moeder. Haar recept? Dat is spaghetti.
Maarre … dat is toch een Italiaans recept?
“Het gebied waar ik vandaan kom, was
vroeger een Italiaanse kolonie”, legt
Amina uit. “Daarom aten wij in Somalië
vaak spaghetti! Maar wel met Somalische
kruiden.”
Amina houdt van koken en nog meer van bakken. Ze doet

SPAGHETTI
MET SOMALISCHE
KRUIDEN

Wat heb je nodig?
Voor 4 personen:

1 theelepel kurkuma, 1 theelepel paprikapoeder, 1 theelepel
zout, 1 theelepel gemalen gember en 1 theelepel gemalen
kardemom en een halve theelepel nootmuskaat.
Te ingewikkeld? Maak dan de Italiaanse variant met
Italiaanse kruidenmix.

Hoe maak je het?

Fruit de ui in de hete zonnebloemolie en rul het gehakt

nu een opleiding bij Aventus om banketbakker te worden.

400 gram gehakt

Voeg de kruiden toe en de Maggi

“Ik maak vaak recepten thuis en kijk dan leuke filmpjes op

4 uien, fijngesneden

Doe de in stukjes gesneden aardappel erbij

YouTube. Zo kom ik op bakideeën.”

1 theelepel zonnebloemolie

Voeg de tomatenpuree toe en laat even goed koken

Half april begon de Ramadan: de heilige vastenmaand voor

1 blikje tomatenpuree

Doe het water erbij, zet het vuur zachter en laat zo’n vijftien

moslims waarin alleen gegeten en gedronken wordt na

2 aardappelen, in stukjes gesneden

minuten pruttelen

zonsondergang. Een drukke tijd voor Amina, want dan mogen

1 eetlepel Maggi

Kook de pasta gaar volgens de aanwijzing op de verpakking

haar vijf kinderen zeggen wat ze graag willen eten.

1 theelepel Somalische kruiden*

Giet de pasta af en giet de saus eroverheen

“Normaal bepaal ik wat we eten”, lacht Amina. “Maar tijdens de

4 korianderbladeren

Ramadan maak ik wat ze het allerlekkerst vinden!” En zit daar

Halve beker lauw water

dan ook spaghetti bij? “Ik denk het wel, glundert ze. “Die vinden

750 gram pasta

ze altijd goed.”

Eet smakelijk!
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De Internationale
Schakelklas

Aan de Wilhelminalaan vind je
de Internationale Schakelklas
(ISK). Zo’n zeventig kinderen
krijgen hier les. Als het
straks weer kan en mag, zijn
vrijwilligers zéker welkom in
de school, nodigt coördinator
Fura Grol bewoners van het
Oranjekwartier uit.

Vrijwilliger worden?
Neem contact op met
Furo Grol:
F.Grol@ettyhillesumlyceum.nl
of bel (0570) 504 660 en
vraag naar Fura Grol.
De ISK blijft zeker tot februari
2022 in het huidige gebouw.

Tieners die nét in Nederland zijn, komen naar

Hulp is (straks) welkom

de ISK. Op Het Stormink (een van de locaties

Wie wil helpen om kinderen te helpen leren, is

van Etty Hillesum Lyceum) zijn vijf klassen, in

van harte welkom. “In een klas met zeventien

het Oranjekwartier krijgen zes klassen les.

leerlingen kan de docent nooit iedereen

Blijven kinderen in Deventer wonen, dan

helpen bij bijvoorbeeld lezen. Hulp in de

stromen zij na ongeveer twee jaar ISK

klas kunnen we dus goed gebruiken als dat

uit naar het Etty Hillesum Lyceum – van

volgens de coronamaatregelen straks weer

praktijkonderwijs tot en met vwo – of gaan

veilig kan.”

naar Aventus.

Supersnelle ontwikkeling

Kinderen zien rennen?
Wie afgelopen tijd kinderen in opvallende

Fura: “Onze leerlingen hebben meestal heel

T-shirts langs zag rennen … dát zijn dus

veel motivatie en veerkracht. Geweldig

de leerlingen van de ISK! “We doen altijd

om hun supersnelle ontwikkeling te zien.

mee met de IJsselloop”, vertelt Fura. “Maar

Als ze hier binnenkomen is taal nog heel

die gaat dit jaar niet door. Dus hebben we

ingewikkeld. Na een paar weken begrijpen ze

getraind voor onze eigen Wilhelminaloop.

al zóveel!”

Kinderen hebben vaak rondjes door het
Oranjekwartier gerend.”

Op school krijgen kinderen veel ‘taal’. Er staat
veertien uur Nederlands op het rooster. “Ook
bij andere vakken gaat het natuurlijk om
Nederlands”, legt Fura uit. “Om wiskunde te
doen moet je de getallen natuurlijk kennen.”

PATATJE
MET...
Wijkenbeheerder Mary Taal eet graag een
patatje met Jacqueline van de Vlekkert
en Peter Langenberg van Circulus-Berkel
Buitenruimte en Harry Willems van het
Groenbedrijf. Samen helpen zij inwoners
van het Oranjekwartier hun buurt schoon,
heel en veilig te houden.

Van links naar rechts: Peter, Jacqueline, Harry en Mary

Mary: “Wij hebben korte lijntjes met elkaar.

Harry: “Als wij bijvoorbeeld groen in de buurt

Harry: “Als mensen leuke ideeën hebben voor

moet worden of afval dat op straat ligt. We

Als een bewoner bijvoorbeeld meldt dat

schoffelen, dan regelen we dat Circulus-

meer groen in de wijk, dan kunnen ze zich

proberen dat zo snel mogelijk op te lossen.”

ergens rotzooi ligt op straat, dan schakel ik

Berkel Buitenruimte snel erna de rotzooi die

altijd melden. Als het even kan, werken we er

Jacqueline: “Bij afval is dat zéker belangrijk.

snel met mijn collega’s. Ik bel Jacqueline van

eromheen ligt komt opruimen. Dan is het in

graag aan mee.”

Afval trekt afval aan. Voor je het weet gooien

Circulus-Berkel Buitenruimte. Die plant het

een keer klaar.”

Mary: “Bewoners in het Oranjekwartier weten

mensen er meer rotzooi bij.”

opruimen in. En Peter regelt het op straat.”

Harry: “Mary schuift ook aan bij het overleg

mij steeds beter te vinden. Ze bellen 14 0570,

Peter: “We helpen elkaar, zodat we slim

van de voorlieden van het Groenbedrijf.”

doen een melding via deventer.nl/slimmelden

werken.”

Peter: “Hier in het Oranjekwartier zijn gelukkig

of gebruiken de app van de gemeente. Het kan

Jacqueline: “Als Peter iets ziet op straat,

ook mensen die helpen de buurt netjes te

bijvoorbeeld gaan om een losse stoeptegel,

koppelt hij dat terug en dan kunnen we dat

houden. Die zijn lid van de Deventer Schoon

de wens om een extra afvalbak te plaatsen,

samen snel oplossen. Veel efficiënter.”

Familie. Dat is super, ook voor ons.”

een kapotte lantaarnpaal, groen dat gesnoeid

Bekijk dit filmpje
waarin Mary uitlegt
wat zij doet in het
Oranjekwartier!

Informatie

TUINTIPS
van

Wie is wie?

Harry

Gemeente, Woonbedrijf ieder1, Eigen Bouw
en PHI/Hegeman zijn aan de slag met het
verbeteren van het Oranjekwartier. Op

oranjekwartierdeventer.nl en op facebook.com/
oranjekwartierdeventer vindt u meer informatie.

Na het maken van een lekkere kop koffie,

Heeft u algemene vragen
over de verbetering van het
Oranjekwartier?

blijft er altijd koffiedik(prut) over. Je
kunt het weggooien, maar dat is zonde.
Gebruik het in je tuin!

Neem contact op met de projectmanager van
de gemeente Deventer: Marco Elshof
E-mail: oranjekwartier@deventer.nl

1. Koffiedik laat je planten groeien!

Telefoon: 14 0570

In koffiedik zit fosfor, kalium en stikstof. Daar houden
vooral rozen, hortensia’s, aardbeien en lavendel van!

Heeft u vragen over
uw woning?

2. Koffiedik bestrijdt slakken en mieren!
Strooi wat koffiedik tussen de planten, vooral waar de

Als u huurt van Eigen Bouw:

slakken en de mieren zitten. Die hebben een hekel aan

Woonconsulent Nathalie van ’t Veld

deze geur.

E-mail: info@eigenbouw.nl
Telefoon: 0570 61 45 40
Hey, wacht op mij!

Koen Stevelink was woonconsulent en is opgevolgd
door Nathalie van ’t Veld. Hij is nog steeds

Start

projectleider van het opknappen van de woningen
in het Oranjekwartier. Heeft u daar vragen over,
E-mail: info@eigenbouw.nl

Doolhof

Telefoon: 0570 61 45 40

Help jij de achtergebleven mier

dan kunt u contact opnemen via

weer bij zijn maatjes? Zoek en
Als u huurt van Woonbedrijf ieder1:

teken de juiste weg uit het doolhof!

Woonconsulent Anne-Dorien van der Waarde
E-mail: wijkteamks@ieder1.nl
Telefoon: 088 111 0350

Maakt u zich zorgen
over de veiligheid of
criminaliteit in de buurt?
Neem contact op met wijkagent Ronald Oldenhof
of jeugdagent Richard van de Bunt
Telefoon: 0900 8844
Vlucht voor dat
koffiedik jongens!

Instagram: wijkagenten_keizerslanden

Heb je samen met je buren een leuk
idee voor een activiteit?
WijDeventer kan je daarbij helpen. Kijk op
wijdeventer.nl of mail wijkmanager Robert Saris.
E-mail: ra.saris@deventer.nl

App of bel jongerencoach Nusa via
06 43869448 of stuur een berichtje via
Insta @nusaraster.
Iets leuks organiseren met of voor andere jongeren
in de buurt? App of bel jongerenwerker Raquel van

Is er iets kapot in de buurt of is er
vervuiling op straat?
Doe een melding op deventer.nl/slimmelden of

Colofon

bel 14 0570.

Dit is een uitgave van de samenwerkende
partners in het Oranjekwartier

Heeft u een vraag of idee, wilt u

Woonbedrijf ieder1, Stichting Eigen Bouw,

advies of zoekt u een luisterend

PHI/Hegeman en de gemeente Deventer.

Raster via 06 14244940 of stuur een berichtje via

oor?

Insta @jongerenwerkerraquel en @dtown_raster.

Neem contact op met uw sociaal team in
Keizerslanden. Samen gaan we op zoek naar

Je kunt ook jongerenwerker Andrew Kock bellen

een oplossing.

via 06 10248107 of bereiken via Insta
@dtown_andrew

Website: www.socialeteamsdeventer.nl
E-mail: info@socialeteamsdeventer.nl
Telefoon: 0570 69 53 99

Heb je een leuk idee voor een
kinderactiviteit?
Of wil je ergens aan meedoen? App of bel
kinderwerker Jaidi Muskee via 06 53584978.

Ook bent u van harte welkom op het wekelijkse
spreekuur op woensdagochtend van 10.00 - 12.00
uur in de bibliotheek aan de Graaf Florisstraat 3.

Redactie: 	Anne-Marie Veldkamp
Fotografie:

Marion Wienholts
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Drukwerk:

De Groot Drukkerij

mei 2021
oranjekwartierdeventer.nl
facebook.com/oranjekwartierdeventer
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Wil jij eens praten of heb je een
probleem dat je wilt delen?

