
Wie | Wat | Waar in 
het Oranje-
kwartier

Gemeente, Woonbedrĳ f ieder1, Eigen Bouw en PHI/
Hegeman zĳ n aan de slag met het verbeteren van het 
Oranjekwartier.  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 gemeente 
Deventer Marco Elshof 
E-mail oranjekwartier@deventer.nl
Telefoon 14 0570

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

Als u huurt van Woonbedrĳ f ieder1:
Woonconsulent Anne-Dorien van 
der Waarde.
E-mail wĳ kteamks@ieder1.nl
Telefoon 088 111 0350

Nathalie

Anne-Dorien

Marco

Robert

Mary

Jaidy

Heeft u een leuk idee voor uw buurt?
Ga er mee aan de slag.  Natuurlĳ k helpen wĳ  
mee. Kĳ k op wĳ deventer.nl of neem contact 
op met wĳ kmanager Robert Saris.
E-mail ra.saris@deventer.nl

Heeft u een vraag over de 
omgeving van uw woning? 
(straten, pleinen, groen, afval en spelen)
Hiervoor kunt u terecht bĳ  de 
wĳ kenbeheerder Mary Taal
E-mail  m.taal@deventer.nl
Telefoon 06 53112402

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

oranjekwartierdeventer.nl
#helemaalok

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

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

Heeft u een vraag over de Wet 
maatschappelĳ ke ondersteuning? 
Neem dan contact op met  Team Toegang WMO. 
E-mail toegangwmo@deventer.nl
Telefoon 0570-695399

Andy CarlaLeonie

Wil jĳ  eens praten of heb je 
een probleem dat je wilt delen?
App, bel of mail opbouwwerker Liesbeth 
Willems.  
E-mail l.willems@rastergroep.nl
Telefoon 06 30542546

Iets leuks organiseren met of voor 
andere jongeren in de buurt?
App, bel of mail jongerenwerker 
Onnie Ngoetra van Raster.
E-mail o.ngoetra@rastergroep.nl
Telefoon 06 28262126

Ook Andrew Kock kun je tegen-
komen in het Oranjekwartier.
Net als Onnie is hĳ  jongerenwerker.
Insta @dtown_andrew
Telefoon 06 10248107
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Maakt u zich zorgen over de 
veiligheid of criminaliteit in 
de buurt?
Neem contact op met wĳ kagent 
Ronald Oldenhof of jeugdagent 
Richard van de Bunt.
Telefoon 0900 8844
Insta @wĳ kagenten_keizerslanden
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     Woningen gemeente Deventer 
Gemeente Deventer heeft  in mei 2021 
36 woningen gekocht van Eigen Bouw. 

Plannen voor dit gebied 
worden nog uitgewerkt 
Start uitvoering:  in 2024
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      Woningen ieder1
Woningen aan de 
Prinses Marĳ kestraat en 
Koningin Julianastraat

Gesprekken met bewoners: september 2021
Uitvoering werkzaamheden: 2022

Meer informatie
oranjekwartierdeventer.nl 
en facebook.com/
oranjekwartierdeventer

QR-codes
Scan de QR-codes met je 
telefoon voor meer 
informatie. 
Deze brengen je bĳ  het 
desbetreff ende filmpje 
op de website van het 
Oranjekwartier.

Masohi

Koningin Julianastraat

Koningin Julianastraat

Prinses M
arĳ kestraat

Prinses Beatrixstraat

Prins Hendrikstr.

Waldeck Pymontstr.

Koningin Julianastraat

Koningin Julianastraat

Koningin Julianastraat

Koningin Julianastraat

Koningin Julianastraat

Piek� jnplein

      Groot onderhoud
Aan straten, riolering 
en het groen.

Prins Hendrikstraat en 
Prinses Beatrixstraat
Start uitvoering: najaar 2021

Waldeck Pyrmontstraat
Ontwerpfase: najaar 2021

      Koninklijke Driehoek
(Voormalige schoollocatie/
moestuinen Prinses 
Beatrixstraat/
Koningin Julianastraat/ 
Koningin Wilhelminalaan) 
Nieuwbouw van ongeveer 
60 koopwoningen 

Start verkoop: eind 2021
Start bouw: 2022

Aan de slag in het
ORANJE
KWARTIER
IN 2021

Eind juni en begin 
juli kon je alle 
plannen voor het 
Oranjekwartier 
komen bekĳ ken tĳ dens 
inloopmomenten bĳ  Masohi. 
Gemist? Op deze pagina zie 
je waar we wanneer aan de 
slag gaan!

Legenda


