
Wat zijn we er allemaal druk mee. Discus

sies over wat er Deventer niet goed gaat. 

Tijden veranderen in rap tempo. Er ontstaan 

breuklijnen in onze samenleving: jong tegen

over oud, mensen met kansen en succes 

tegenover mensen die achterblijven, gelovig 

tegenover nietgelovig, zieken tegenover ge

zonde mensen. Veel discussies die we voeren 

in de politiek zijn terug te voeren op deze 

breuklijnen. Ze zijn ontstaan in de loop van 

de jaren en ze zijn niet zomaar te dichten. 

Maar gelukkig hebben wij als Christenen 

een hoopvolle boodschap te brengen. Dat 

is dat we niet voor onszelf leven, maar dat 

we leven uit Christus en Zijn liefde uit willen 

stralen in deze wereld. Als ik met Christus’ 

ogen naar Deventer kijk, wil ik het goede 

kiezen voor de stad. Ik doe mijn best dat te 

vertalen in de politiek. Gelukkig zijn er met 

mij veel mensen die Christus liefde delen 

in hun werk, voor deze stad en voor onze 

mensen. Bij het laatste diaconale café heb 

ik er weer veel mogen ontmoeten. Dat geeft 

hoop voor de toekomst.

Gods Zegen gewenst,

December 2016
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BEHOEFTE AAN DUIDELIJKE KADERS 
BIJ OPROEP EN TOETSING
“We zijn nu twee jaar verder en terug 
bij af”, is De Niet van mening. En dat 
terwijl er veel tijd en energie is gaan 
zitten in het maken van plannen en 
het toetsen ervan. “Ik denk dat het 
ontbrak aan een heldere visie en 
missie voor het museum,” vertelt Arie, 
“en daarbij waren de kaders en toet

singscriteria onduidelijk.” Bij dit soort 
initiatieven is een duidelijke regie en 
goede begeleiding van het college van 
B&W nodig. Zeker als je vraagt om 
slimme combinaties te maken en hier
bij organisaties zoals de Leeuwenkuil 
en het Deventer Verhaal betrekt. Als 
je tijdens dit proces dan de aansturing 
of het budget van deze organisaties 
wijzigt, heeft dit gevolgen voor de 

De gemeenteraad heeft de stad en haar burgers uitgenodigd om met 
plannen te komen voor het Speelgoedmuseum. We zijn nu twee jaar 
verder en helaas blijken de vier plannen die zijn gemaakt en ingediend 
niet haalbaar. Wat nu? De ChristenUnie is niet trots op het bewandelde 
pad. Arie de Niet ziet graag een investering in het Speelgoedmuseum, 
maar niet ten koste van andere posten, en zeker niet in het sociaal domein.

WIE INVESTEERT WIJS IN HET 
SPEELGOEDMUSEUM?



plannen voor het Speelgoedmuseum. 
De gemeenteraad had dat beter moe
ten doordenken.

DE TOEKOMST VAN  
HET SPEELGOEDMUSEUM
Het Deventer Verhaal heeft met een 
nieuwe directeur net een nieuwe start 
gemaakt met de algemene erfgoed
collectie, en begint langzaam vorm te 
krijgen. Maar waar staan we met het 
Speelgoedmuseum? Om het Speel
goedmuseum open te houden is een 
eenmalige investering van 1,5 miljoen 
euro en is een jaarlijkse investering 
van 300.000 euro nodig. Het museum 
trekt 30.000 bezoekers per jaar, en 
kost de gemeente dus 10 euro per be
zoeker. Het liefst zou Arie de Niet een 
investeerder uit de stad hebben, zoals 
in Gorssel voor het museum More. 
Maar in Deventer heeft zich nog nie
mand aangediend die het Speelgoed
museum over wil nemen. Dan is het 

    Arie de Niet gekozen in presidium
  In het voorjaar is Arie door de gemeen

teraad gekozen in het presidium. Het 

presidium gaat over de agenda van de 

gemeenteraad. In het presidium wordt 

bepaald hoe en wanneer onderwerpen 

worden behandeld in de raadsvergade

ring en raadstafels. Een mooie manier 

om bij te dragen aan goed bestuur dat 

dicht bij de Deventenaren staat.

    Ugandees bezoek: samenwerken 
aan sterk lokaal bestuur

  In september waren lokale bestuurders 

uit Uganda te gast in Deventer. De ge

meente heeft al enkele jaren contacten 

in de regio Bukomansimbi. Het doel van 

de samenwerking is het versterken van 

het lokale bestuur. Arie heeft met enkele 

andere gemeenteraadsleden ervarin

gen uitgewisseld met de delegatieleden 

uit Uganda. Een boeiend en leerzaam 

gesprek over grote contrasten, maar ook 

met wederzijdse herkenning. De samen

werking blijkt ook economische spinoff 

te hebben: Deventer koffie uit Uganda. 

WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 

aan de gemeente om te overwegen 
te investeren. “De vraag is dan of we 
deze investering er weer uit halen, en 
dat weet ik niet”, zegt Arie. “Ik behoud 
het Speelgoedmuseum graag, maar 
niet als dit ten koste gaat van uitgaven 
binnen het sociaal domein.” 

PLAN NIET GESTEUND  
DOOR CHRISTENUNIE
Bij het maken van de begroting heeft 
de gemeenteraad besloten om het 
Deventer Verhaal een nieuw Speel
goedmuseum op te laten zetten. De 
coalitiepartijen hebben ook dekking 
voor de investering geregeld, helaas 
is hiervoor een ‘potje gepikt’. Het 
Speelgoedmuseum wordt gefinan
cierd met geld dat al was gereser
veerd voor een investering in de 
lokale economie. Omdat het ten 
koste van andere eerder gemaakt af
spraken gaat, heeft de ChristenUnie 
het besluit niet gesteund.

VERDER MET HET FIETS BELEID IN DEVENTER
De ChristenUnie maakt zich hard voor een goede uitvoering van het hui-
dige fietsbeleid. Belangrijker dan ooit, omdat het fietsbeleid in de toe-
komst opgaat in een algemene omgevingsvisie. Dus moeten we zorgen 
dat het fietsbeleid tot die tijd goed wordt uitgevoerd en dat het in de 
nieuwe algemene omgevingsvisie voldoende aandacht krijgt. 

NIEUWE INTEGRALE VISIE OP DE 
OMGEVING
In de komende jaren wordt de 
nieuwe integrale omgevingsvisie 
ontwikkeld, waar de gemeenteraad 
actief bij wordt betrokken. Onderdeel 
hiervan is het vernieuwde fietsbeleid, 
met nog meer aandacht voor de 
elektrische fiets. Maar wat gebeurt er 
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    Verplichte energie-audit on-
voldoende uitgevoerd door 
bedrijven

  Alle grote bedrijven zijn verplicht om 

een energieaudit te laten uitvoeren. De 

gemeente moet controleren of bedrijven 

dat daadwerkelijk doen. Uit schriftelijke 

vragen die wij hebben gesteld, blijkt 

dat slechts 4 Deventer bedrijven zo’n 

energieaudit hebben laten uitvoeren. 

En 2 van die rapporten waren ook nog 

eens van slechte kwaliteit. Een gemiste 

kans om bedrijven mee te krijgen in de 

ambities voor duurzaam Deventer 2030. 

    Diaconaal café november:  
samen voor Deventer

  Henrike was aanwezig bij het diaconaal 

café in november. Dit is een bijeenkomst 

waar diaconieën van kerken, het meester 

Geertshuis en andere diaconale initiatie

ven elkaar vinden. Het is belangrijk om 

goed contact te houden met elkaar, want 

vanuit deze organisaties wordt veel opge

pakt wat voor Deventer heel belangrijk is.

HELP MEE MET HET ONDERHOUD 
VAN UW OMGEVING
Het is in veel gemeenten een dagelijkse ergernis van bewoners: voor 
je deur een losse stoeptegel of bij het kruispunt een bosje waar je niet 
meer overheen kunt kijken. Wist u dat u hier zelf wat aan kunt doen?

tot die tijd? Van het huidige fiets
beleid is al veel gerealiseerd, maar 
er valt ook nog wel wat te doen. En 
we willen bewaken dat het fietsbeleid 
volgens afspraak wordt uitgevoerd, 
zodat we allemaal veilig en comforta
bel kunnen fietsen. 

IDEEËN, PLANNEN EN UITVOERING 
FIETSBELEID
Raadslid Arie de Niet zet zich al jaren 
in voor de fietser in Deventer. U 
heeft eerdere berichten kunnen lezen 
over het idee om de Engestraat, het 
Broederenplein en de Nieuwstraat 
open te stellen voor fietsers, over 
de benodigde kwaliteitsverbetering 
van de fietsroutes Welle en Hanzen
tracé en het parkeren van fietsen in 

bijvoorbeeld de nieuwe bewaakte 
fietsparkeergarage achter de HEMA 
in de Deventer. 

OOK KOMENDE JAREN HOUDEN 
AAN HUIDIG FIETSBELEID
Gelukkig deed Wethouder Grijsen in 
het debat de belangrijke toezegging 
dat het huidige fietsbeleid tot de 
nieuwe omgevingsvisie van kracht 
blijft. De ChristenUnie zal het college 
aan die belofte houden en Arie de 
Niet blijft het college van B&W actief 
aanspreken op de uitvoering van het 
fietsbeleid. “Zodat u comfortabel over 
asfalt fietst en veilig uw fiets kunt 
stallen”, aldus ChristenUnie raadslid 
de Niet.

GEMEENTE ONDERHOUDS-
NIVEAU SOBER
Slecht onderhoud van uw directe 
omgeving is irritant en kan zelfs on

veilig zijn. De gemeente kent ver
schillende onderhoudsniveaus van 
de stad. De niveaus hoog (A+ en 
A), basis (B) en sober (C en D) zijn 
vastgesteld door CROW, een onaf
hankelijke kennisorganisatie op het 
gebied van infrastructuur, openbare 
ruimte en verkeer en vervoer. Op de 
CROWwebsite staan de niveaus met 
een meetlat met beelden van hoe het 
groen en afval er dan uit zien. 
In het kader van de bezuinigingen 
heeft de gemeenteraad in Deventer 
jaren geleden gekozen voor het on

http://www.crow.nl/vakgebieden/openbare-ruimte/beheer-en-onderhoud/beeldkwaliteit
http://www.crow.nl/vakgebieden/openbare-ruimte/beheer-en-onderhoud/beeldkwaliteit


COLOFONWilt u reageren, of het fractienieuws per email ontvangen? Stuur een email naar info@deventer.christenunie.nl 

Wilt u direct contact met het raadslid Henrike Nijman? Stuur een email naar h.g.nijman@deventer.christenunie.nl

Wilt u direct contact met het raadslid Arie de Niet? Stuur een email naar a.c.de.niet@deventer.christenunie.nl

Nieuws en standpunten van de fractie zijn ook te vinden op de website www.deventer.christenunie.nl 

Fractiebureau: Grote Kerkhof 4 • Postbus 5000• 7400 GC Deventer • 0638979061

Tekst: Henrike Nijman

Opmaak: Tineke Verhoeff Tinekewerkt.nl

Eindredactie: Erica Bouma Springmarketing.nl

    Kwaliteit fietspaden 
Keizerslanden niet in de haak

  We hebben schriftelijke vragen gesteld 

over de kwaliteit van de fietspaden in 

Keizerslanden. De tegels liggen er schots 

en scheef en dat zorgt voor gevaarlijke 

situaties. We willen weten wanneer er 

asfalt komt, zoals in het fietsbeleidsplan 

staat. We hebben meteen ook aandacht 

gevraagd voor de fietsparkeervoorzienin

gen in het nieuwe winkelcentrum Borgele 

die nog altijd niet zijn aangelegd. 

   CU-fractie aanwezig bij start-
bijeenkomst Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat pas in 2019 in 

werking, maar het is zo’n grote operatie, 

dat we nu al in de voorbereiding zitten. 

Op 23 november was de startbijeenkomst 

waar we met de hele fractie aanwezig 

waren.

LEES VERDER OP DE WEBSITE VAN CHRISTENUNIE DEVENTER.

derhoudsniveau sober (C en D volgens 
CROW normeringen). Nu vraagt de 
ChristenUnie zich af hoe u dit ervaart. 
Hoe is het gesteld met de bestrating, 
het zwerfafval en het groen in uw 
omgeving? Is er sprake van irritatie of 
onveiligheid omdat voorzieningen zoals 
bestrating, verlichting, bankjes, speel
tuigen of kunst niet worden onderhou
den? “Onvoldoende onderhoud leidt 
uiteindelijk tot kapitaalvernietiging,” 
vertelt Arie de Niet, “laten we dat 
samen proberen te voorkomen.” Na
tuurlijk kunt u dit via deze link kwijt bij 
het digitale meldpunt openbare ruimte. 
Maar ook wij horen het heel graag!

UW HANDEN UIT DE  
MOUWEN IN UW WIJK
De gemeenteraad heeft aangegeven 
dat er ruimte is voor bewoners om 
samen te werken aan het onderhoud 
van de wijk en daarmee de stad. Uit 
een gemeenteenquête over burger
participatie in de openbare ruimte blijkt 

dat 30% van de bewoners van de 
gemeente Deventer positief aankijkt 
tegen het zelf initiatief nemen om te 
helpen met onderhoud in de eigen 
buurt. 
Als u zelf iets wilt aanpakken kunt u 
dit melden bij de wijkmanager. Die 
heeft mandaat en budget voor het 
onderhoud van de wijk, of kan dit bij 
de gemeente aanvragen. Dan kunt 
u aan de slag om uw eigen omge
ving te onderhouden. Bijvoorbeeld 
bij het groenonderhoud met hulp 
van het Groenbedrijf om u te be
geleiden, aanwijzingen te geven en 
gereedschappen ter beschikking te 
stellen tijdens het realiseren van een 
buurtactiviteit. 
Wist u al dat het mogelijk is om zelf 
bij te dragen aan het onderhoud van 
uw wijk? Of heeft u hier al ervaring 
mee? Ook dit horen we graag, zodat 
we er vervolgens mee aan de slag 
kunnen.

WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 
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