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Koningin Julianastraat en Koningin Wilhelminalaan
bouwt Hegeman Bouwgroep 63 woningen. De

verkoop van het eerste blok woningen start – als het
bestemmingsplan is vastgesteld – eind 2021. Nadat
ongeveer zeventig procent is verkocht, begint de
bouw in de zomer van 2022. Daarna volgen de andere
twee blokken en kan alles eind 2023 klaar zijn.

Handtekening

onder de
plannen

Aan het eind van de laatste inloopbijeenkomst
zetten de bestuurders van woonbedrijf ieder1,
Hegeman Bouwgroep, PHI Vastgoed en de
wethouder van gemeente Deventer hun
handtekening onder – of in dit geval – óp alle
plannen. Wethouder Rob de Geest: “We zijn al een
tijd bezig in het Oranjekwartier met plannen maken
en komen nu op stoom. Daar gaan inwoners in de
wijk komende tijd écht iets van merken.”

Duurzame en
mooie straten
Wat gaat er
gebeuren?
een nieuw riool
een ondergrondse opvang
voor regenwater zodat er
geen wateroverlast komt na
‘stortbuien’
nieuwe bestrating – zoals in de
Prins Bernardstraat
lantaarnpalen krijgen LED-licht

of ongezonde bomen

Tot 4 augustus kon je reageren

op het bestemmingsplan voor het
Oranjekwartier. Er zijn drie reacties
binnengekomen. Die bespreekt
de gemeente met de mensen die
reageerden en waar mogelijk worden
de plannen aangepast. Alle informatie
komt te staan in een zogenoemde
reactienota. Daarna besluit de
gemeente komend najaar over het
bestemmingsplan.

In de straat komen
22 parkeerplaatsen.
De 2 bomen in het
grasveld worden
gekapt en er worden
5 nieuwe bomen
geplant.

extra groen
zo nodig vervanging van groen

Bestemmingsplan

Groenstrook
en voldoende
parkeerplaatsen

Parkeren aan
zijde woningen
In de straat en op
het plein komen
23 parkeerplaatsen.
De bomen op het
plein blijven bestaan,
in de straat worden
12 bomen gepland.

Prinses
Beatrixstraat

Prins
Hendrikstraat

START
Uitvoering
najaar
2021

Meer weten?
Bel met Robert Boomkamp
van gemeente Deventer
14 0570 of mail naar
oranjekwartier@deventer.nl

Buren
pakken aan!
basketbalpleintje

Op het basketbalplein tussen de tijdelijke moestuin en
Masohi ligt een berg houten pallets. Rotzooi? Welnee!
Met dit hout hebben kinderen uit het Oranjekwartier
afgelopen zomer een topdag gehad. Ze bouwden er
hutten mee tijdens hutcraft. “Was superleuk”, zegt
Melvin Mulder, die tegenover het plein woont, samen
met zijn vrouw Charity en dochter Mikaela.
Mikaela houdt van voetballen en buitenspelen en deed dat graag met haar
vader en oom Bryan bij de grote speeltuin aan Wezenland. Toen daar het
voetbalveld veranderde, gingen ze voor hun huis aan de Julianastraat

Melvin
verrast met
ste
het 1 OK-tje

voetballen. Niet handig, want de bal belandde nogal eens bij buren in de
tuin. Al snel ging de blik naar het vroegere schoolplein naast Masohi, dat wel
helemaal vol onkruid stond.

Eind augustus werkte het weer echt niet
mee. Melvin verheugde zich nog wel op een

Melvin, Charity, Bryan en buurjongen Roël stroopten de mouwen op en

gezellig weekend rond het springkussen

gingen aan de slag. In weer en wind werd heel wat tijd besteed aan het

voor de kinderen in het Oranjekwartier.

weghalen van onkruid en grasmaaien. Tijdens een laatste opknapdag

Helaas is er deze zondag te veel regen dus

kwamen ook buren Tamara en Almara en haar man helpen, om onder meer

het springfeest kan niet doorgaan.

de lijnen op het veld met witte verf weer zichtbaar te maken. Melvin bleef het
sindsdien allemaal onderhouden.

Tóch is er een opsteker. Want Brenda
Kerkdijk komt Melvin verrassen met het

In de keet op het plein – ook door Melvin en Bryan opgeknapt – ligt allerlei

allereerste OK-tje, een oorkonde en een

speelgoed, vertelt Melvin. “Een glaasje ranja en een zakje chips erbij en

bos oranje bloemen. “Omdat jij de buurt

kinderen hebben een heerlijke middag. Tijdens hutcraft was het helemaal

positiever maakt met wat je hier gedaan

feest. Toen regelde Tamara (Harsveldt, red.) dat kinderen ook een ritje

hebt voor het plein”, legt ze uit. Melvin

konden maken met paard en wagen en vroeg EigenBouw een springkussen

is zichtbaar verrast. “Leuk! Het is een

te sponsoren. De kinderen hadden een topdag.” Zo zou het vaker kunnen,

stimulans om door te gaan.”

vindt Melvin. “Als nog meer buren aanhaken, maken we het samen leuker
voor kinderen in de wijk.”

D
 e activiteiten zijn/worden
met steun van woonbedrijf
ieder1, WijDeventer, Raster,
Stichting Tevreden/Martijn
Willems (hutcraft), Praxis
(verf keet), Karwei (pallets
hutcraft) en Rojo events
(hulp met het springkussen)
uitgevoerd.
H
 et basketbal- en
ontmoetingsplein kan blijven
tot de bouw begint van de
ruim 60 woningen in de
Koninklijke Driehoek.

Wie
verdient
nog meer
een OK-tje?

Het OK-tje is voor een inwoner van
het Oranjekwartier die iets positiefs
doet voor een schone, gezellige en
sociale wijk. Hoe groot of ‘klein’ die
bijdrage ook is: als jij iemand weet
die een OK-tje verdient, laat het
dan weten! De klankbordgroep/
Oranjekrantredactie wil graag tien
OK-tjes uitdelen. Wie verdient er – net
als Melvin - één? Stuur een mailtje
naar oranjekrant@gmail.com. Of
vertel het aan Nuran Florissen, Tamara
Harsveldt of Brenda Kerkdijk als je ze
tegenkomt in het Oranjekwartier.

Henk sinds
2005 bij de
‘prikploeg’
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Nuran

TIPS van Nuran
Citroen over? Pers de citroen
uit en giet het sap in een
ijsblokjeshouder en vries in.
Verse munt over? Die kun je
ook drogen en daarna lekker
in de soep doen.

“Ik kwam op mijn 23e naar Nederland.

Nuran Florissen woont
aan het Wezenland en
is een bekend gezicht in
Keizerslanden en heel
Deventer.

Ik ben in Turkije geboren met een
beperking en was daarom het prinsesje
van mijn moeder: ik mocht thuis
niets doen. Koken heb ik geleerd in
Nederland, van mijn zus.

Zo is ze onder meer actief
voor Vrouwen voor Elkaar en

Henk Nijenhuis woont met zijn echtgenote met veel
plezier aan de rand van het Oranjekwartier. Sinds
2005 zit hij in de ‘prikploeg’ en houdt de omgeving

Toen ik getrouwd was kookte mijn man altijd Nederlands

het Centrum Diversiteit en

en ik Turks, zo hadden we een mix. Dat is deze aardappel

Samenleving. Nuran won als

salade ook. De pul biber (een Turkse rode peper) maakt

‘supervrijwilliger’ afgelopen juni

het pittig en geeft er een Turks tintje aan. De meeste

de VriendenLoterij Passieprijs.

Turkse gerechten kosten veel tijd om te maken, maar

Zij zit ook in de klankbordgroep

deze salade heb je zó klaar. Ook ideaal om restjes op te

van het Oranjekwartier en in de

maken, zo hoef je niets weg te gooien.”

Oranjekrantredactie.

AARDAPPEL
SALADE MET
TURKS TINTJE

Wat heb je nodig?

van de flat aan het Wezenland opgeruimd en schoon.

het rooster dat tijdens een jaarlijkse en “gezellige” vergadering wordt
doorgenomen. Zo is er elke maand iemand paraat om vuil te prikken rond

IJsbergsla
8 eieren
4 grote aardappelen
1 bosuitje

“We zijn er best druk mee”, vertelt hij.
Met negen bewoners uit de flat vormt Henk een prikploeg. Henk maakt

Voor 4 personen:

Hoe maak je het?

kook 4 grote aardappelen in de schil gaar, laat ze

de flat. “Zo houden we het netjes in de buurt”, vertelt Henk. “Een keer per

afkoelen en haal de schil er dan af en snijd ze in kleine

jaar gaan we ook met de groenploeg aan de slag met klein onderhoud.” De

blokjes

vrijwilligers werken samen met de Deventer Schoonfamilie, die zorgt voor

kook 4 eieren, laat ze afkoelen, pel ze en snijd ze in

prikstokken en containers. Het is werk dat voldoening geeft, vindt Henk. Nu

plakjes

het fluiten als scheidsrechter – dat Henk járenlang vrijwillig deed – door de

snijd een bosuitje in ringetjes

leeftijd niet meer gaat, is er wel tijd om het vuil prikken en groenonderhoud

snijd een bosje dille en wat peterselie fijn

goed te regelen. Wel merkt Henk dat het lastiger is dan een paar jaar

meng alles door elkaar in een mengkom

geleden om nieuwe mensen te vinden, bijvoorbeeld als vrijwilligers ermee

doe er een beetje olie doorheen

stoppen als zij gaan verhuizen. “Gelukkig hebben we nog steeds genoeg

voeg zout en peper toe en pul biber (Turkse rode

bewoners die meedoen.”

peper, Turkse winkel)

dille
peterselie
takjes munt
olijfolie
zout en peper
pul biber (Turkse rode peper)
citroen
klein blikje mais

leg de grote bladen van een ijsbergsla op een mooie
schaal
schep de salade erop, giet er citroensap overheen
W
 il jij je ook inzetten voor het

laat een klein blikje mais uitlekken en strooi de mais

schoonhouden van je omgeving?

over de salade

Scan de QR-code en lees wat je kunt doen

leg de plakjes ei erop

en hoe de Deventer Schoonfamilie en kan

voeg eventueel nog wat minikomkommers of

ondersteunen.

minitomaatjes toe
een paar blaadjes munt erop en … klaar!

Eet
smakelijk!

Marianne stuurde
een foto in voor onze
EK-actie en won de
Oranje BBQ!
Van links naar rechts: Sanne, Caroline en Sabiha

PATATJE
MET...
Sanne Keizer, Sabiha Dahrish, Kyra
Lobbert, Caroline Koetsier, Romy Dees en
Priscilla Desrosiers. Dat zijn de studenten
die in kaart brachten wat er leeft in het
Oranjekwartier en hoe inwoners kijken
naar hun wijk. Hoog tijd voor een patatje!
Sanne, Caroline en Sabiha genieten ervan!

ijsje!

Hoe komen jullie in het
Oranjekwartier terecht?

Caroline: “Andere studenten van Saxion

Sanne: “Wij studeren allemaal aan

zodat de gemeente Deventer kan volgen hoe

Hogeschool Saxion. We doen ieder een

inwoners er over een tijdje over denken.”

gaan dit over zo’n twee jaar ook weer doen,

andere studie en werken samen in een
leiderschapsprogramma. Leuk, want zo leren

Sabiha: “Het was heel leuk om te doen. Door

we ook van elkaar. We zijn in gesprek gegaan

corona was het best lastig om met mensen

met bewoners om te vragen wat zij vinden

in contact te komen, maar we hebben toch

van de plannen.”

34 bewoners gesproken.”

En?
Sabiha: “We hebben gevraagd naar hoe trots
mensen zijn op de wijk en naar wat er moet
veranderen, of zij zich veilig en gehoord
voelen en of zij misschien meer contact
willen in de wijk. En natuurlijk naar hoe zij de
plannen voor de wijk vinden.”
Sanne: “Sommige mensen keken even de kat
uit de boom, maar de meeste mensen waren
heel open en wilden ons van alles vertellen.”
Caroline: “Als je echt wilt weten wat mensen
van plannen vinden? Ga de wijk in! Dat werkt
goed, hebben wij gemerkt.”

Hoe denken
bewoners over
hun Oranjekwartier?
Daarover kon je in maart
een vragenlijst invullen. De
Saxionstudenten gingen
in mei in gesprek met 34
bewoners. Wat kwam
daar zoal uit?

Voor prettig wonen geven bewoners het

Oranjekwartier een 6,7 als rapportcijfer. Zij

vinden het gezellig in de buurt. Minder

scoren: welzijnsvoorzieningen in de

wijk, het schoonhouden van de buurt en de
afvalverzameling. Uit de studentgesprekken bleek
dat bewoners best graag nog meer onderling

contact zouden willen. Bewoners vertelden ook

aan de studenten dat zij het fijn vinden als organisaties
of de gemeente de wijk ingaan om daar met

bewoners te praten, zij voelen zich nu niet altijd

goed gehoord.

De openbare ruimte krijgt een onvoldoende

(5,3): wegen, paden en pleintjes kunnen beter
onderhouden worden. Over groen,

buitenverlichting en speelplekken zijn

bewoners redelijk tevreden. In de gesprekken met
studenten gaven bewoners aan dat meer groen
wel een goed idee zou zijn. Voor jongeren is te

weinig te doen in de wijk.
Bewoners vinden dat hun buurt er qua

woonomgeving op achteruit is gegaan
en de bebouwing is niet aantrekkelijk.
De woonomgeving krijgt het rapportcijfer 5.
Bewoners voelen zich soms wel en soms niet

veilig in hun buurt en uit de vragenlijst blijkt dat zij
niet bepaald trots zijn op het Oranjekwartier. In
de gesprekken met studenten waren bewoners hier
wel iets positiever over.

Leonie

Andy

Voor
Elkaar-team
staat voor je klaar!

Carla

Van Sociaal Team naar
Team Toegang Wmo en
Voor Elkaar-teams
Tot voor kort kon je met een vraag of
probleem terecht bij het Sociaal Team.
Sinds dit jaar zijn er twéé teams waar je
terecht kunt. Doe je een beroep op de
Wet maatschappelijke ondersteuning,
dan klop je aan bij Team Toegang Wmo.
Andy werkt in het Voor Elkaar-team

Voor al je andere vragen is er het Voor

samen met een wijkverpleegkundige

Elkaar-team.

“In het Oranjekwartier staan bewoners

van Solis (vacature), opbouwwerkers

voor elkaar klaar”, vindt Andy. “Als Voor

Carla Hobbert en Liesbeth Willems en

Elkaar-team zijn wij er ook, als mensen

ouderenwerker Leonie Marsman, meer info

een vraag hebben of hulp nodig hebben.

op voorelkaarteamsdeventer.nl.

Dan gaan we samen op zoek naar een

Heb je een vraag over opvoeden en

oplossing.” Andy en haar collega’s kijken

opgroeien? Dan is er Team Toegang Jeugd,

of ze vragen kunnen bundelen. Zo start er

kijk op deventer.nl/jeugdhulp voor meer

binnenkort een groep in Deventer voor

informatie.

mensen uit verschillende wijken die graag

Het Voor-Elkaar-team is bereikbaar via

Meer over de

In het Voor Elkaar-team Keizerslanden – en

beter voor zichzelf willen leren opkomen.

0570 69 53 99 en elke donderdagochtend

Voor Elkaar-

dus ook het Oranjekwartier – werkt Andy

Ook binnen de wijk weet het team vaak

tussen 9.30 en 11.30 kun je binnenlopen bij

teams

Scholten van De Kern samen met collega’s

wel iemand te vinden die je kan helpen.

het Voor Elkaar-team aan de Dorrestraat 1

van Raster welzijn, MEE IJsseloevers en

“Of wij brengen je in contact met de juiste

(op het gebouw staat Keizerskracht).

Zorggroep Solis. Het Voor Elkaar-team is nog

(hulp)organisatie”, zegt Andy. “We zijn een

Een vraag over geld? Elke woensdag is

meer in de wijk aanwezig om in contact te

wegwijzer voor je, zodat je de volgende keer

er Geldfit-spreekuur in de bibliotheek op

komen met bewoners.

zelf je weg vindt.”

Keizerslanden van 10 tot 12 uur.

Nieuw: het Voor Elkaar-team!

Maatschappelijk werker Andy
Scholten legt uit wat dat is en
waarvoor je er terecht kunt.

Meer over
Team Toegang
Wmo

Heeft u een vraag of idee,
wilt u advies of zoekt u
een luisterend oor?
Neem contact op met het Voor Elkaarteam Keizerslanden. Op de website:

TUINTIPS
van

www.voorelkaarteamsdeventer.nl
vindt u meer informatie.

Harry

Heeft u een vraag over de Wet
maatschappelijke ondersteuning? Neem
dan contact op met Team Toegang WMO.
Dit kan telefonisch via 0570 69 53 99 of per
e-mail via toegangwmo@deventer.nl

Colofon
Dit is een uitgave van de samenwerkende
partners in het Oranjekwartier
Woonbedrijf ieder1, Stichting Eigen Bouw,
PHI/Hegeman en de gemeente Deventer.
Redactie: 	Anne-Marie Veldkamp

Drink jij graag thee? Gooi het

Astrid van Loo

Vormgeving:

Bestwerk

Drukwerk:

De Groot Drukkerij

gebruikte theezakje dan niet weg

Maden haten lavendelgeur

maar gebruik het als meststof

Ook in de nazomer kan het nog wel eens echt

voor je de tuin! In zo’n theezakje zit

warm worden. Dan heb je sneller last van

oranjekwartierdeventer.nl

bijvoorbeeld tannine en daar houden

maden in de afvalcontainer. Spuit even met

facebook.com/oranjekwartierdeventer

planten van. Ook houdt de geur van

een luchtverfrisser met lavendelgeur en ze

theezakjes ongedierte op afstand.

gaan er snel vandoor!

oktober 2021

ontwerp: bestwerk.nl

Theezakje = tuinmest

Fotografie:

