Wil jij eens praten of heb je
een probleem dat je wilt delen?

Heeft u een leuk idee voor uw buurt?

App of bel jongerencoach Nusa.
Of stuur een berichtje via Insta.

Ga er mee aan de slag. Natuurlijk helpen wij mee.
Kijk op wijdeventer.nl of neem contact op met
wijkmanager Robert Saris.

Insta @nusaraster
Telefoon 06 43869448

E-mail ra.saris@deventer.nl

Wie | Wat | Waar
in het
Oranjekwartier

Iets leuks organiseren met
of voor andere jongeren in
de buurt?
App of bel jongerenwerker
Raquel van Raster.

Insta @
 jongerenwerkerraquel en
@dtown_raster
Telefoon 06 14244940

Ook Robin Ooms kun je
tegenkomen in het Oranjekwartier.
Net als Raquel is hij jongerenwerker.
Insta @jongerenwerker.robin.ooms
Telefoon 06 14843206

#helemaalok

#helemaalok

oranjekwartierdeventer.nl

oranjekwartierdeventer.nl

Wie | Wat | Waar

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

Heeft u vragen over uw woning?
Als u huurt van Eigen Bouw:
Woonconsulent Koen Stevelink
E-mail info@eigenbouw.nl
Telefoon 0570 61 45 40

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

Heeft u algemene vragen over de
verbetering van het Oranjekwartier?
Neem contact op met de
projectmanager van de
gemeente Deventer
Marco Elshof
E-mail
oranjekwartier@deventer.nl
Telefoon
14 0570

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

Is er iets kapot in de buurt
of is er vervuiling op straat?
Doe een melding op
deventer.nl/slimmelden
of bel 14 0570.

Maakt u zich zorgen over de veiligheid
of criminaliteit in de buurt?
Neem contact op met wijkagent
Machiel de Blouw
Telefoon 0900 8844

Heeft u een vraag of idee,
wilt u advies of zoekt u een
luisterend oor?
Neem contact op met uw sociaal team in Keizerslanden.
Samen gaan we op zoek naar een oplossing.
Website www.socialeteamsdeventer.nl
E-mail info@socialeteamsdeventer.nl
Telefoon 0570 69 53 99

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.

