Wijkagenda Colmschate Zuid aan Zet
vastgesteld op 22 mei 2013
In dit overzicht proberen wij in een samenhangend geheel de verworven inzichten tot nu toe te
ordenen. We nemen telkens de aanleiding en het beschreven doel op als domein waar we ons als
Colmschate Zuid aan Zet (CZAZ )op moeten richten de komende jaren. Het doel van dit overzicht is
dat we helder krijgen wat we op welke termijn graag gerealiseerd zien, ofwel door de bewoners,
ofwel door anderen ofwel door de gemeente.

Thema:

Zorg en sociale samenhang

Aanleiding
Maatschappelijk is er veel te doen om zorg. Professionals in de zorg spreken van een kanteling.
Begrippen als “eigen kracht” staan centraal. Voor de één al merkbaar en voor de ander “nog” niet.
Dus ook voor gemeente Deventer/Colmschate-Zuid. Goede visie hierop is van belang; zoals wat
betekent dit voor zorgvoorzieningen?
Als uitgangspunten voor een oplossing/doel zijn deze twee punten genoemd:
•
Bewoners moeten centraal staan, wat is hun vraag. Er zijn al veel initiatieven in de
buurt; aansluiten bij de buurt en bewoners.
•
Goede zorg kan geboden worden als de sociale samenhang goed of goed geregeld is.
Belangrijk is dat men elkaar kent of elkaar kan ontmoeten en weet wat elkaars talenten zijn.
Doel 5/10 jaar
Bewoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun Colmschate Zuid.
Aandacht voor kwetsbare groepen zoals Ouderen en jeugd.
Bewoners kennen elkaar en ontmoeten elkaar en weten wat elkaars talenten zijn.
Wat te doen
Opzetten van een soort ‘hulp/klussendienst’ gekoppeld
aan een talenten/kennisbank. Mogelijk ook digitaal.
A la ‘Schalkhaar helpt elkaar ‘ of Bathmens
Contactteam. Misschien deze groep eens
uitnodigingen?

Inventariseren van wat er al plaats vindt in de wijk
Bv. Eetprojecten bv kerken/soepgroep
Vooral aansluiten bij bestaande groepen, Ichtuskerk,
Titus Brandsmakerk
Bekendheid en structureel
Voldoet dit aan de toekomstvraag
Inventarisatie

Maken van een sociale kaart van de wijk, waar je elkaar
kan ontmoeten en waar activiteiten plaats vinden voor
welke groep.
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Centrale ‘denktank’ formeren om mee te denken en
visieontwikkeling naar gemeente toe over voldoende
voorzieningen, waarbij formele en informele
ontmoeting centraal staat.
Per buurt (= groepje straten) een Buurtcontactpersoon
aanwijzen die fungeert als antenne en terugkoppelt aan
de centrale ‘denktank’.

Thema:
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Groen, schoon en spelen

Aanleiding
1. We constateren veel vervuiling en verrommeling in de wijk: veel honden en katten (“geen
zandbak maar kattenbak! bah, smerig!”) en vernieling speeltoestellen.
Mogelijke achterliggende problemen:
 Mentaliteitsprobleem
 Er is geen gezamenlijk belang om de wijk schoon en groen te houden
 Geen normen en waarden. Hierbij speelt opvoeding een belangrijk punt.
 We missen de saamhorigheid
Mogelijke oplossingsrichtingen:
 De hekken omlaag, meer vertrouwen in elkaar en de buren vaker zien
 Stenen in bloemen veranderen
2. We missen groene energie in de wijk
Doel 5/10 jaar
Plezierige, schone en groene wijk
Gezonde en veilige speelgelegenheden
Mogelijk te bereiken door:
 Bewustwording
 Waardering
 Gezamenlijk belang
 Ontmoeten in het groen
Wat te doen
Ontmoetingen organiseren in het groen, bijv.
picknicken Ook met kinderen.
Plekken aanpakken door bewoners. Het
goede voorbeeld laten zien

Positieve en zichtbare acties of activiteiten
uitvoeren die mensen inspireren en
motiveren, bijv. moestuinen.
Belonen voor een positieve inbreng,
bijvoorbeeld met een vrijwilligersvergoeding
Wandelen en signaleren a la rondgang door
de buurt
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Niet vragen, maar aangeven dat er winst te
behalen is . Dit is communicatie: probeer niet
allen negatief aan te spreken, maar ook
positief te bejegenen.
Ludieke bordjes plaatsen
Stukken openbaar groen adopteren en
onderhouden.
Ambassadeur worden, krachten bundelen
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Kliko voor frituurvet
Tuinen niet verstenen, maar vergroening,
geen hoge hekken, maar groene heggen
Zonnepanelen project onderzoeken

Raster,
wijkaanpak
Circulus
Woningbouwvereniging
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Kattenoverlast: lijkt vooral een kwestie van
bewustwording bij de eigenaren van de
overlast die de katten veroorzaken
Er is nog één kavel niet verkocht / bebouwd
nabij de geluidswal (noordzijde wijk). Zou dit
niet een locatie zijn om speelvoorzieningen
voor kinderen te maken?

Thema:
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Geluidsoverlast

Aanleiding
•
Geluidsoverlast van de A1
•
Geluidsoverlast van het spoor Zutphen/Deventer en Almelo/Deventer
•
Geluidsoverlast van De Scheg (zaterdag voor 9u) en vv Helios
•
Gebruik sportveld in Het Roessink: voetballen tegen metalen ballenvanger en storend
taalgebruik van jongeren
•
Geen rust, slecht voor de gezondheid
Doel 5/10 jaar
•
Een beter woongenot in de wijk
•
De som van de geluidsoverlast verminderen
Wat te doen
Klankbordgroep oprichten voor metingen
geluidsoverlast (en hard maken voor verminderen
geluidsoverlast A1 door bv geluidswal uitbreiden of
verhogen o.i.d. en maximum rijsnelheid ’s nachts naar
100 km/u)
Buurtgroep goederenvervoer per spoor opzetten
Buurttoezicht op geluidsoverlast organiseren.
Afspraken maken met verenigingen en gemeente over
aantal geluidsmomenten en max. geluidsbelasting
omroepinstallaties (van sportvereniging en de Scheg)
Werkgroepen uit de wijk m.b.t. uitvoering verbreding
A1 en intensivering goederenvervoer opzetten
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Informatieavond organiseren met Rijkswaterstaat (A1)
en Pro Rail (spoor)
Het melden van overlast bij de gemeente, Meldpunt
Openbare Ruimte tel.: 140570
Mogelijkheden onderzoeken t.a.v. geluidsarme
ballenvanger (type ballenvanger, maar ook
financiering).

Thema:
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Verkeer en Veiligheid

Aanleiding
•
Snelheid auto’s en scooters
•
Veiligheid voor voetgangers is in het geding
•
Parkeer problematiek

Doel 5/10 jaar
•
Bewustzijn van eigen rijgedrag van buurtbewoners
•
Veilige inrichting openbare ruimte (nu is in sommige buurten de stoep en de weg hetzelfde.)
Met name voor voetgangers, al dan niet met rollator, een onveilige situatie.
•
Veilige inrichting openbare ruimte bij WC Flora
•
Voldoende parkeerplekken in de openbare ruimte
Wat te doen
Elkaar erop aanspreken (buurtgenoten onderling)
Handhaving (snelheidsmeters). Eerst alleen flyeren en
daarna pas echt boete uitdelen. Volgens ander lid
discussiegroepje heeft handhaving maar zeer beperkt
effect op het te hard rijden.
30 km in de buurt afdwingen door ontwerp / inrichting
van de weg (bijv. wegversmallingen)
Een snelle route voor scooters (verleiden i.p.v.
verbieden = honing i.p.v. azijn)
Meer parkeerplaatsen gaat ten koste van groen in de
wijk. Maar liever kleiner en mooier groen dan veel en
nauwelijks waardevol. Bewoners zouden zelf met de
buurt een inrichtingsplan kunnen maken dat gedragen
wordt door buurtbewoners. Zij weten het beste waar
de plekken nodig en handig zijn. Van de gemeente
wordt dan de feitelijke inrichting (evt.
bestemmingsplanwijziging?) gevraagd
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