Nummer 7 juli 2022

a
r
a
m
a
Tis 40 en krijgt
een OK-tje!
Lees meer op pagina 3

In deze
uitgave:

Maranathakerk gaat
mét prijs aan de slag
met de tuin
Tuintips van Harry:
bewaar je bananen
schillen!

PATATJE
MET....
nieuwe
wijken
beheerder
Peter

Straten
(weer) OK
Nu de Prinses Beatrixstraat ook
klaar is, zit al het groot onderhoud
aan de grotere straten in het
Oranjekwartier erop. Wat is er
allemaal gedaan?
•	het riool is vervangen
•	regenwater wordt nu onder de
grond opgevangen

•	de bestrating is nieuw
•	lantaarnpalen zijn nieuw en
kregen LED-licht

•	er zijn extra (of nieuwe) bomen
en struiken geplant

Koninklijke Driehoek
heet nu Oranjeplaats

Tegen het bestemmings
plan Oranjekwartier is

De nieuwe website

Hegeman Ontwikkeling is bezig met het uitwerken van de

een beroep ingediend bij

www.oranjeplaats.com

plannen voor Oranjeplaats. “Zo heet de Koninklijke Driehoek

de Raad van State. Pas na

nu”, vertelt Gert-Jan. “Er komen 65 nieuwbouwwoningen.”

de uitspraak is duidelijk

Tijdens een bijeenkomst met ‘buren’ Masohi en omwonenden,

of het bestemmingsplan

heeft Hegeman ideeën en wensen opgehaald. “We werken het

definitief wordt. Onder

plan verder uit en organiseren dan na de zomervakantie een

tussen werkt Hegeman

bijeenkomst. Leuk om te merken dat mensen zo betrokken zijn

wel plannen verder uit.

is online! Project
ontwikkelaar Gert-Jan
Hofmeijer van Hegeman
Ontwikkeling is er blij mee.

en willen meedenken.”

“Ruimte achter
Masohi en
doorgang naar
winkelcentrum,
fijn!”

Melvin Mulder en Almara Riley dachten mee
over de inrichting van de openbare ruimte van
Oranjeplaats. Hun wensen worden waar mogelijk
meegenomen.
“We zijn blij dat achter Masohi meer ruimte komt”, vertelt Melvin

Melvin Mulder en buurvrouw
Almara Riley denken graag
mee over Oranjeplaats.

Met de ideeën maakt Hegeman
een plan. Dat krijgt de groep
die meedacht eerst te zien.
Na aanpassingen kan de hele
buurt meekijken tijdens een
informatiebijeenkomst na de
zomer.

Scan

Mulder, die tegenover Oranjeplaats woont. “Ook vinden we het goed
dat er tussen de nieuwe woningen en Masohi straks een doorgaande
looproute blijft richting het winkelcentrum Keizerslanden.”
“Die ruimte achter Masohi willen we voor van alles gebruiken”, vult
Almara Riley aan. Zij woont iets verderop in het Oranjekwartier.
“Masohi kan die plek gebruiken, maar kinderen kunnen er ook spelen.”
Op twaalf juni was er op de plek nu al een festival. Dat organiseerden
Masohi, Raster, WijDeventer en bewoners.

Meepraten is OK
Het was fijn dat zowel Masohi als omwonenden konden meepraten
over het gebied rondom de nieuwe woningen. “Er is van alles
langsgekomen”, vertelt Melvin. Van een kruidentuin tot een
schommel, van een hinkelpad tot zitbankjes, noem maar op.

Kijk op de website van Oranjeplaats.
Hier kun je je ook aanmelden als je

Veilig en slim inrichten

interesse hebt in een woning.

“We vinden veiligheid natuurlijk belangrijk. Het is fijn dat je de
kinderen een beetje in de gaten kunt houden als ze hier in de buurt
spelen”, vindt Melvin.
Almara: “We hebben ook de tip gegeven dat je de ruimte voor van
alles moet kunnen gebruiken. Kies bijvoorbeeld bestrating waarop je
kunt skaten en kunt voetballen. Richt het dus slim in.”

Tamara in
het zonnetje
Je zou het níet zeggen, maar Tamara werd
eind mei 40 jaar. Op haar verjaardag werd
ze in het zonnetje gezet en kreeg een OK-tje.
Niet voor niets. Al tien jaar zet Tamara zich
met hart en ziel én veel plezier in voor de
kinderen in het Oranjekwartier.

“Kidsclub lekker druk

langsgekomen om mij te feliciteren. Jaidy

voor wat ik voor de wijk doe.” Naast het

Wie kind is of kinderen heeft, moet

(de kinderwerker van Raster met wie

kinderwerk, denkt Tamara bijvoorbeeld

Tamara wel kennen. Ze organiseert al zo’n

Tamara samenwerkt, red.) had van alles

ook mee in de klankbordgroep en de

tien jaar leuke activiteiten voor kinderen.

geregeld.” Twee taarten met een foto

redactie van deze Oranjekrant.

Nu werkt ze samen met Jaidi van Raster

van Tamara erop, knutselwerkjes van

in Kei13. Ook helpt ze bij de Kidsclub die

kinderen, ouders die kwamen feliciteren

40 niet zomaar voorbij

van alles bedenkt voor kinderen. “Heel

… “Het was overweldigend.”

Op haar verjaardag is Tamara lekker

veel kids weten ons te vinden, heel leuk!”

gaan eten bij het A1-wereldrestaurant.

OK-tje niet zien aankomen

En binnenkort komen haar vrienden

Dat er ook een OK-tje bij kwam, was

nog langs. Het is duidelijk: Tamara’s

“Voor mijn verjaardag ben ik écht

óók een verrassing. “Ik zag het niet

40e verjaardag is niet ‘zomaar’ voorbij

verwend”, vertelt Tamara. “Ik denk

aankomen”, lacht ze. “Maar het is

gegaan!

dat er wel honderd mensen zijn

supergaaf en een mooie erkenning

Echt verwend

“Veertig is het
nieuwe twintig”,
lacht Tamara.
“Zonder gekheid: ik
vind het prima hoor,
om 40 te zijn.”

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: weet jij iemand voor het OK-tje?
Mail dan naar oranjekrant@gmail.com of
vertel het aan Nuran Florissen, Tamara
Harsveldt of Brenda Kerkdijk.

PATATJE Een melding
MET...
doen met

Slim Melden
Een tegel die scheef is? Een lantaarnpaal
kapot? Afval gedumpt op straat? Dat

soort dingen meld je snel en makkelijk in
de app SlimMelden! Hoe gebruik je die?

1

wijkenbeheerder
Peter

2

Ga naar deventer.slimmelden.nl
of scan de QR-code.

7

Klik op het onderwerp
waarover de melding gaat.

Je krijgt een pagina te zien met algemene informatie.

Klik nog een keer.

Peter Ruigrok is de nieuwe
wijkenbeheerder van het
Oranjekwartier. Hij zorgt
ervoor dat de wijk netjes
en veilig blijft. Hij werkt
onder meer samen met het
Groenbedrijf, Cambio en
woningcorporaties in de wijk.
En zorgt er (mede) voor dat
het Oranjekwartier helemaal

3

Klik op ga verder.

4

Zoek op de kaart de plek waarover je iets wilt melden.

8

Schrijf op waar je melding over gaat.

9

Je kunt een foto toevoegen van de situatie.

10

Vul hier je naam, telefoonnummer en adres in.

11

Klik op melding versturen.

OK wordt en blijft.
Leuke baan?
Als wijkenbeheerder helpt Peter het
Oranjekwartier schoon, heel en veilig
te houden. “Leuk werk”, vindt Peter. “Ik
vind het fijn om iets te betekenen voor
inwoners.”

Type het adres in of verschuif de kaart.

Zit je veel op het stadhuis of ben
je in de wijk?
“Ik ben het grootste deel van de tijd op
pad. Als ik meldingen krijg dat er iets
moet gebeuren in het Oranjekwartier,
dan kan ik dat soms meteen regelen.
Denk aan een loszittende tegel. Zoiets is
gevaarlijk en lossen we meteen op. Vaak
moet en ga ik ook even kijken. Ik ben de

5

ogen en oren van de wijk.”

Klik nu op een punt op de kaart om een melding te doen.
Je ziet dan dit:

Wanneer ben je begonnen?
“Ik werk sinds februari voor de gemeente
Deventer. Daarvoor werkte ik veel in
het westen van het land. Wel al heel
lang in dit soort werk. Ik hoop dat ik het
Oranjekwartier snel goed leer kennen.”

Wat vind je van het
Oranjekwartier?

Wil je een melding doen over een lantaarnpaal?
Klik dan op dit tekeningetje.

“Het is een leuke, groene wijk! Bewoners
hier doen veel zelf. Weet je wat ik écht
tof vind? Achter de Prins Hendrikstraat
hebben bewoners zelf een speelplek
bedacht en gemaakt! Zoiets is dan echt
ván de buurt.”

6

Klik op ‘iets melden op deze plek’.

12

Je krijgt een e-mail een bericht. Hierin
staat een zaaknummer. Wil je op een later
moment met ons bellen over de melding,
dan heb je het zaaknummer nodig.

De onderhoudsploeg van de
Maranathakerk kan dankzij
de Erfgoedster gereedschap
aanschaffen om de tuin te
onderhouden. En dan blijft er ook
nog geld over voor het meerjarenonderhoud! De ploeg nam de prijs
op 19 februari in ontvangst van
Het Oversticht, dat de wedstrijd
organiseert. Wethouder Carlo
Verhaar van gemeente Deventer
was erbij, net als gedeputeerde Roy
de Witte van provincie Overijssel.

Erfgoedster voor
tuinplan
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Marana
In de vorige Oranjekrant was

Binnenkort nodigt Stichting BUM
de buurt uit om mee te denken
over het tuin-schetsplan.

het nog niet zeker, maar nu wél!
Stichting BUM (Samen voor

Maranatha) is de trotse winnaar

omdat die met de kerk en tuin ook wil

van een Erfgoedster en kan met

werken aan verbinding in de wijk. De

de prijs van 10 duizend euro

Erfgoedster is bedoeld voor plannen die

de tuin van de Maranathakerk

erfgoed inzetten om de leefwereld van

opknappen.

mensen beter te maken.

De Maranathakerk en de kerktuin horen bij
elkaar en zijn door architect Aldo van Eyck
samen ontworpen. Allebei zijn ze écht toe aan
onderhoud. Daar maakt Stichting BuM zich
sterk voor. “We willen graag dat de kerk en tuin
meer gebruikt worden door inwoners van het
Oranjekwartier”, vertelt Frans Latupeirissa van
Stichting BUM. Met de prijs is de tuin nu eerst
aan de beurt.

Plan (af)maken
Gijs van Elk: “Als woonbedrijf ieder1 en de
gemeente hier in de buurt aan de slag gaan,
kunnen ze ons ook meehelpen. Heel fijn.”
Ecologisch tuinontwerpster Anneke Rodenburg
van bureau Tuin en Vlinder maakt nu op
basis van het eerste idee een schets voor het
tuinplan. Daarover kan de buurt meepraten en
meedenken. “Jong en oud kan ideeën meegeven
en daarmee maken we ons plan dan definitief.”

Duurzame tuin
Twee dingen zijn belangrijk voor het plan. Het
moet passen bij het ontwerp van Aldo van Eyck.
Het tweede? “We maken het ook duurzaam”, zegt
Gijs. Want meer bloemen en groen is niet alleen
mooi, maar ook goed voor bijen, vlinders en
vogels. Er komen zeker ook speeltoestellen in de
nieuwe tuin. Frans: “We willen graag dat jong en
ouder elkaar hier kunnen ontmoeten!”

Stichting BUM won de geldprijs

Zoek en
kleur
Vind de volgende items,
tel ze en kleur ze

Informatie

Wie is wie?

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/

TUINTIPS VAN

Harry

oranjekwartierdeventer vind je meer informatie.

Nathalie

Vragen over de woning?
Als je huurt van Eigen Bouw:

Bewaar je bananenschillen!

Woonconsulent Nathalie van ’t Veld
E-mail info@eigenbouw.nl

Gooi je bananenschillen nooit meer weg!

Telefoon 0570 61 45 40

Anne-Dorien

Die schillen zijn prima mest voor planten in

Als je huurt van Woonbedrijf ieder1:
Woonconsulent Anne-Dorien van der Waarde
E-mail wijkteamks@ieder1.nl

Robert

fuchsia’s en pompoenen genieten van

Telefoon 088 111 0350

bananenwater.

Heb je een leuk idee voor de buurt?

Hoe maak je dat?

WijDeventer kan je daarbij helpen. Kijk op
wijdeventer.nl of mail wijkmanager Robert Saris.
E-mail ra.saris@deventer.nl

Jaidy

de tuin. Vooral tomaten, augurken, rozen,

1

2 dagen

Laat bananenschillen
twee dagen weken in

Heb je een leuk idee voor een
kinderactiviteit?

water

Of wil je ergens aan meedoen? App of bel
kinderwerker Jaidy Muskee via 06 53584978.

2

Haal de schillen eruit

Liesbeth

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

en planten in de tuin

App of bel opbouwwerker Liesbeth Willems.

Gooi het kookvocht van

E-mail l.willems@rastergroep.nl

aardappelen niet door

Telefoon 06 30542546

Onnie

en leg ze onder struiken

Iets leuks organiseren met of voor
andere jongeren in de buurt?

de gootsteen, maar

3

App of bel jongerenwerker Onnie Ngoetra
van Raster.

Bewaar het water en

over tegelpaden in de

vul het aan met nog

tuin! Dan verdwijnt het

meer ‘gewoon’ water

onkruid. Dat lukt nog
beter als je een beetje zout

E-mail o.ngoetra@rastergroep.nl

in het kookvocht doet.

Telefoon 06 28262126

Andrew

Ook Andrew Kock kun je tegenkomen
in het Oranjekwartier
Insta @dtown_andrew
Telefoon 06 10248107

Peter

Aardappelwater
goed tegen
onkruid

Peter Ruigrok is de nieuwe wijken
beheerder van het Oranjekwartier

Gebruik het water eens

4

per maand voor de planten

1x per nd
maa

Aardappelwater kun je
(afgekoeld) ook gebruiken
om planten water te geven.
Dat helpt tegen bladluis!

E-mail p.ruigrok@deventer.nl
Telefoon 06 11329883

Carla Jacqueline

Erwin

Hetty

Andy

Heb je een vraag of idee,
wil je advies of zoek je een
luisterend oor?
Neem contact op met het Voor Elkaar-team Keizerslanden.
Samen gaan we op zoek naar een oplossing.
Website www.voorelkaarteamsdeventer.nl .

Cadeautje
voor kids

Puzzelspeurtocht!

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

Jaidi van de Kidsclub heeft met twee groepen
kids de puzzeltocht gedaan die in de vorige

Redactie: 	Anne-Marie Veldkamp

Oranjekrant stond. Het was soms flink zoeken!

Fotografie:

Astrid van Loo

De kinderen waren echt goede speurders.

Vormgeving:

Bestwerk

Sommige hadden zelfs alles goed! Alle kids
hebben een leuk cadeautje gekregen om samen

juli 2022

mee buiten te spelen.

Doe een melding op
deventer.nl/slimmelden
of bel 14 0570.

oranjekwartierdeventer.nl
facebook.com/oranjekwartierdeventer
ontwerp: bestwerk.nl

Is er iets kapot in de buurt of
is er vervuiling op straat?

