
Voor wie doen we dit eigenlijk? In Den 

Haag is de formatie van het kabinet aan 

de gang. Het is zoeken wie met wie in een 

kabinet wil en kan zitten. Het is een spel dat 

gespeeld wordt, zo is vaak te lezen in de 

krant. Oftewel: onderhandelingsposities zo 

sterk mogelijk maken en zorgen dat je er zelf 

als beste uitkomt. Het lijkt wel of vergeten 

wordt waarom we dit werk eigenlijk doen en 

wat de politiek zou moeten doen. 

Zelf ben ik bij de Deventer fractie van de 

ChristenUnie begonnen omdat ik voor men-

sen in een moeilijke positie op wil komen. 

Iedereen verdient een kans en ik wil er aan 

bijdragen dat iedereen die kans ook krijgt. 

In Deventer wil ik daar als ChristenUnie 

politicus voor staan en daarop aangesproken 

kunnen worden. Geen spelletje spelen dus, 

maar dat doen wat goed is voor de inwoners 

van onze stad. Nu en in de toekomst. 

Gods Zegen gewenst,

Juni 2017

DEVENTER

HENRIKE NIJMAN-VISSCHER
FRACTIEVOORZITTER
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Het Grote Kerkhof: u heeft vast al gehoord over de plannen voor een 
herinrichting waarbij het plein autovrij wordt gemaakt en er een stads
podium wordt gemaakt. Een totale investering van 2,7 miljoen. Als 
ChristenUnie Deventer hebben wij hier onze bedenkingen bij. Bovendien: 
er spelen verschillende belangen. In het aankomende debat hierover 
zullen we aansturen op een zuivere discussie om tot een weloverwogen 
keuze te komen.

STADSPODIUM GROTE KERKHOF: 
IS HET DE INVESTERING WAARD?

AUTOVRIJ ÉN STADSPODIUM VOOR 
2,7 MILJOEN EURO
Het nieuwe Deventer stadhuis is ge-
bouwd op voorwaarde dat het Grote 
Kerkhof snel daarna autovrij werd ge-
maakt. Wij zijn daar altijd voor geweest. 

Dit is prettig voor bewoners in de stad, 
die hierdoor minder hinder van rondrij-
dende auto’s gaan ondervinden en hun 
eigen auto in de kelder kwijt kunnen. 
Intussen is het plan echter zonder 
afstemming met de raad gewijzigd: 
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het college wil het plein nu niet alleen 
autovrij maken maar ook herinrichten en 
er een stads podium van maken. 

Het prijskaartje: 2,7 miljoen euro. Op 
het plein worden natuurlijk Deventer op 
Stelten, de Kermis en andere evenemen-
ten gehouden, dus het mag er ook wel 
fraai uitzien. Het gebied dat opnieuw 
wordt ingericht is nogal ruim genomen 
en er zijn allerlei klimaatmaatregelen in 
opgenomen die de prijs fors opdrijven. 

IS DIT HET WAARD?
Nu zouden we uit een krappe be-
groting geld moeten vrijmaken voor 
stenen. Is dat het waard? Het autovrij 
maken lijkt ons goed, maar we moeten 
ons afvragen of het stadspodium er 
moet komen als de begroting krap is 
en we als gemeente op andere dos-
siers ook al financieel risico lopen. We 

    Op bezoek bij de Ulebelt,  
natuur en milieueducatie en  
kinderboerderij

  De Ulebelt is een kinderboerderij met 

mooie natuurlijke speelplekken, maar 

het centrum verzorgt ook de natuur- en 

milieueducatie op alle Deventer basis-

scholen. De raadsleden werden bijge-

praat over diverse ontwikkelingen binnen 

het centrum, Henrike vertegenwoordigde 

hierbij de ChristenUnie Deventer.

    Geluidswal Bathmen: bijpraten 
met belangenvereniging

  Jasper en Henrike waren bij de Belangen-

vereniging Bathmen om te worden bij-

gepraat over de noodzaak en de plannen 

voor een geluidswal bij Bathmen. Verder-

op in deze nieuwsbrief leest u meer over 

de geluidswal in Bathmen.

WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 

hebben gemerkt dat het lastig is de 
discussie hierover zuiver te houden. 
Veel partijen roeren zich, we ontvan-
gen brieven van ondernemers die het 
‘de doodsteek voor de binnenstad 
noemen’ als het podium niet door-
gaat. Daar komt bij dat het college 
dit plan als een voldongen feit heeft 
gepresenteerd. Als raad sta je dan al 
1-0 achter, terwijl dit niet over een 
kleinigheidje gaat.

INHOUDELIJK DEBAT: PRIORITEITEN 
EN ZUIVERE DISCUSSIE
In juni vindt het inhoudelijk debat 
over het plan met het Grote Kerkhof 
plaats. Dan zullen we er als Christen-
Unie Deventer voor pleiten om de 
discussie zuiver te houden en samen 
goed na te gaan waar we prioriteiten 
stellen in onze begroting. Zo hopen we 
een eerlijke afweging te kunnen maken. 

MEER KEUZEVRIJHEID IDENTITEITS-
GEBONDEN JEUGDZORG IN DEVENTER
Jeugdzorg wordt nu 2,5 jaar 
ingekocht door de gemeente. In de 
afgelopen tijd heeft de gemeente 
zich verder ontwikkeld op de 
inkoop en indicering binnen de 
Jeugdwet. Per 1 januari 2018 
gaat daarom een aantal zaken 
veranderen. Zo gaat de gemeente 
zich veel minder bemoeien met 
de keuze wie de zorg gaat bieden, 
en dat geeft u meer ruimte in een 
keuze voor identiteitsgebonden 
jeugdzorg in de gemeente 
Deventer. Daarnaast wordt de 
rol van pleegouders binnen een 
behandeling verstevigd.

ZELF DE AANBIEDER KIEZEN
We zijn blij dat de toewijzingen naar 
zorg (indicatie) algemener wordt per 
1 januari 2018. Waar kinderen en ge-
zinnen nu nog geïndiceerd worden voor 
een concrete behandeling of begeleiding 
bij een bepaalde aanbieder, worden zij 
vanaf dat moment geïndiceerd voor een 
categorie zorg. Bijvoorbeeld: ‘Begeleiden 



WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 

    Afscheid directeurbestuurder 
Raster

  Gerard Faas, directeur-bestuurder van 

welzijnsorganisatie Raster, nam op 

18 april na 28 jaar afscheid van de 

organisatie. Arie was bij zijn afscheid.

    Nauw contact met ondernemers 
en werkgever binnenstad

  De binnenstad is in beweging, er gebeurt 

veel en het is goed om juist vanuit de 

ondernemers de signalen op te pakken. 

Daarom bezocht Arie verschillende 

bijeen komsten waar hij in gesprek ging 

met ondernemers en werkgeversorgani-

satie Deventer Kring Werkgevers (DKW).

dat pleegouders niet vanzelfsprekend 
worden betrokken bij een behandeling 
van hun pleegzoon of -dochter door 
een jeugdzorgorganisatie. De gemeen-
te werkt er momenteel aan om dit 
beter in te richten per 2018.

DANK VOOR UW INPUT!
U heeft ons als achterban rondom de 
transitie van de jeugdhulp en jeugd-
ggz naar de gemeente per 2015 
altijd erg geholpen. Met uw steun en 
suggesties hebben we uw stem voor 
ChristenUnie Deventer goed kunnen 
laten horen in gemeenteraad.

van jeugdige met een cognitieve beper-
king’ of ‘Begeleiden en verbeteren van 
het dagelijks functioneren van jeugdige 
met ontwikkelings-, gedrags- en/of (ver-
moedelijke) psychiatrische problemen’. 
Daarmee laat de gemeente de directe 
koppeling met een specifieke behan-
deling of begeleiding los en zo ook met 
organisaties. En dat geeft inwoners van 
Deventer zelf meer keuzevrijheid bij het 
kiezen van een aanbieder. 

PLEEGOUDERS STEVIGER ROL
Ook de rol van pleegouders wordt 
verstevigd in de jeugdzorg. Nu is het zo 

STOEPKRIJTEN STRAF BAAR? 
CHRISTENUNIE TREKT AAN DE BEL

Het is lastig te begrijpen, maar 
stoepkrijten is in Deventer verboden. 
Van verschillende mensen kregen we 
hierover melding, waarvoor dank. 
Deze meldingen nemen we natuurlijk 
serieus. Als er op zoiets onschuldigs 
als stoepkrijten een verbod geldt, dan 
moeten we ons afvragen waar we 
onze tijd in stoppen. En als we dit als 
gemeente niet kunnen verantwoor-

den, hoe kunnen we dan van burgers 
verwachten dat zij initiatief en verant-
woordelijkheid nemen? We hebben 
schriftelijke vragen gesteld over de 
achtergrond van deze regel, de hand-
having en de mogelijkheid om deze 
regel te schrappen. 

BEKIJK DE VRAGEN OP  

DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL

http://deventer.christenunie.nl


WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 

    Inloopavond over plannen strook 
naast De Scheg

  Het Deventer gemeentebestuur wil de 

braakliggende strook naast sportcentrum 

De Scheg in Colmschate een nieuwe 

bestemming geven. Fractievolger Nico 

was namens ChristenUnie Deventer bij 

de inloopavond over de plannen die er 

nu liggen.

    Ruim (helling)baan voor  
de fietser!

  De hellingbaan naar de fietsenstalling bij 

het station zou slechts een paar dagen 

worden afgesloten. Maar dat bleek 

meerdere weken te zijn. Vervelend voor 

bakfietsen, scooters en fietsers die slecht 

ter been zijn. En ook nog eens onnodig. 

We hebben er vragen over gesteld.

We spraken onlangs met de Belangen-
vereniging Bathmen (BVB) en raak-
ten onder de indruk van de ideeën 
die de belangenvereniging heeft over 
geluidwerend maatregelen: duur-
zaam en innovatief. Om dit initiatief 
op tafel te krijgen bij de provincie en 
het rijk, moet de gemeente Deventer 
ook zelf bereid zijn te investeren 

en moet het de status hebben van 
een gemeentelijk project. Daarna 
is het mogelijk om bij verschillende 
fondsen, ministerie en provincie geld 
aan te vragen, met name dankzij het 
innovatieve en duurzame karakter.

LEES MEER OVER DE GELUIDSWAL OP  

DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL

Op onze website heeft u al eerder kunnen lezen over de geluidswal 
bij de A1 bij Bathmen, in verband met de verbreding van de A1. Het 
dorp neemt initiatief en is zelf met een voorstel gekomen voor een 
innovatieve duurzame geluidswal. De ChristenUnie steunt dat van 
harte in de hoop dat ook provincie en rijk gaan meebetalen. De motie 
van Gemeentebelang om de geluidswal tot een gemeentelijk project 
te maken, hebben wij gesteund en deze is unaniem aangenomen door 
de raad. Als ChristenUnie hebben we onze samenwerking met onze 
provinciale collega’s hiervoor ook verder versterkt.

GELUIDSWAL A1 BIJ BATHMEN 
WORDT GEMEENTELIJK PROJECT
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COLOFONWilt u reageren, of het fractienieuws per e-mail ontvangen? Stuur een e-mail naar info@deventer.christenunie.nl 

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

Wilt u direct contact met het raadslid Arie de Niet? Stuur een e-mail 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 • 06-38979061

Tekst: Henrike Nijman

Opmaak: Tineke Verhoeff Tinekewerkt.nl

Eindredactie: Erica Bouma Springmarketing.nl

    Gesprek met woningbouw
corporaties

  Arie de Niet was bij het jaarlijkse gesprek 

met de woningbouwcorporaties. Het 

lukt de corporaties goed om ondanks de 

beperkingen van “passend toewijzen” 

iedereen binnen redelijke termijn een 

woning te bieden. We zien uit naar de 

plannen die ze binnenkort presenteren 

voor het grootschalig verduurzamen van 

de huurwoningen. 

LEES VERDER OP DE WEBSITE VAN CHRISTENUNIE DEVENTER.

WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 
 

De Haagse formatiegesprekken 
worden nog gevoerd, en tegelijkertijd 
zijn lokaal de voorbereidingen op de 
gemeenteraadsverkiezingen al in volle 
gang. En u kunt daaraan bijdragen. 
Heeft u hiervoor input, dan kunt u 
ons dat altijd laten weten via  
hg.nijman.visscher@deventer.nl.

Het bestuur van de ChristenUnie 
Deventer is op zoek naar mensen die 
willen meedenken over het verkie-
zingsprogramma van de ChristenUnie 
in Deventer en/of deelnemen aan het 

enthousiaste campagneteam. Draagt 
u ook bij? Ook zoekt het bestuur kan-
didaten voor de kieslijst. Wilt u meer 
weten over wat het inhoudt? Neem 
dan contact op met een van de frac-
tieleden of mail aan het bestuur via  
voorzitter@deventer.christenunie.nl. 

GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN 2018: 
DRAAGT U BIJ?

De illegale prostitutie in onze 
provincie neemt toe, zo meldde 
de politie in februari. RTV Oost 
maakte er een reportage over die 
vorige week is uitgezonden. In de 
reportage kwam onder andere het 
schokkende verhaal aan bod van 
een 12 jarig meisje uit Deventer 
dat door een “loverboy” in de 
prostitutie werd gedwongen. Dat 
was voor de ChristenUnie reden om 
vragen te stellen over wat Deventer 
doet om onze jongeren daartegen 
te beschermen. 
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ILLEGALE PROSTITUTIE  

NEEMT TOE

Omdat de zaak in behandeling 
is bij justitie en vanwege priva-
cy, krijgen we geen inzicht in het 
verhaal achter de rapportage van 
RTV Oost. Wel heeft burgemeester 
Andries Heidema aangegeven, dat 
het preventiebeleid rond loverboys 
goed functioneert en dat er vanuit 
de casus geen aanleiding is om het 
preventiebeleid aan te passen. In 
september spreken we als gemeen-
teraad uitgebreider over prostitutie, 
uitstapprogramma en preventie. 
Wordt vervolgd dus.

LEES MEER HIEROVER OP 

DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL
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