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Leeswijzer: Deventer richting 2030 
Voor je ligt een verkiezingsprogramma dat anders is van opzet dan je misschien gewend bent. Dat heeft een 

reden. De PvdA Deventer vindt dat we als politieke partij onze ogen niet mogen sluiten voor het afnemende 

vertrouwen van burgers in de Nederlandse politiek. Twee voorbeelden: 

• Door verschillende affaires zoals kindertoeslagen en aardbevingsschade, en hoe onverschillig de 

rijksoverheid daarop gereageerd heeft, voelen veel mensen zich in de steek gelaten of zijn cynisch 

geworden over de politiek.  

• De coronamaatregelen leiden – hoe langer de pandemie onze samenleving beheerst – tot 

toenemend chagrijn, wantrouwen, miscommunicatie en onbegrip tussen burgers onderling en tussen 

burgers en overheid. 
 

Dit is een zorg voor velen in de samenleving. En dat vraagt om een antwoord van iedere politieke partij. Juist 

in de gemeente waar het bestuur dichtbij haar inwoners staat. De PvdA Deventer vindt dat we in Deventer 

alleen met optimisme, vruchtbare samenwerking en gedeelde verbeeldingskracht een bloeiende toekomst 

voor iedereen vorm kunnen geven. Een bloeiende toekomst waarin de gemeente vertrouwen geeft aan 

inwoners en inwoners vertrouwen kunnen hebben in de overheid.  
 

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Deventer kan alleen als we in de stad, wijken en dorpen met 

elkaar in gesprek gaan om tegenstellingen te overbruggen. De uitgangspunten zijn dan: 

• We zoeken naar wat ons in Deventer bindt en niet wat ons scheidt.  

• We hebben vertrouwen in elkaar en waar dit nog ontbreekt ligt een opdracht hieraan te werken:  

een man een man, een woord een woord. 

• Problemen zijn de kansen voor verbetering. 

• We verdelen de lusten en de lasten van de toekomst eerlijk met elkaar.  

• We redeneren niet vanuit eigen deelbelang.  

• Wantrouwen en chagrijn krijgen geen vat op ons , maar sporen ons aan om beter ons best te doen. 

• De Deventer samenleving wordt gevormd door iedereen. Stedeling of dorpsbewoner, jong of oud, 

iedereen kan bijdragen aan de Deventer samenleving met eigen ideeën en toekomstverwachtingen.  
 

De titel van ons verkiezingsprogramma is daarom:  

Droom mee, Denk mee, Doe mee.  
Dat vindt je terug in dit programma. Deventer vraagt om 

dromen, idealen en vergezichten. We beginnen ons programma 

daarom met onze beelden, onze  droom,  voor Deventer op 

weg naar 2030.  Verkiezingen zijn voor vier jaar, maar beleid 

en besluiten en de effecten daarvan beperken zich zelden tot 

die vier jaar. Wij kijken dus verder vooruit. Deventer is van en 

voor alle inwoners . We schetsen daarom in herkenbare maar fictieve sfeerverhalen de situatie van inwoners 

en de toekomst die we met hen willen bereiken. We schetsen op welke wijze we met alle Deventenaren aan 

deze toekomst gaan werken. Aan het einde van elk hoofdstuk vind je een infographic met een opsomming 

van hoofdpunten waar de PvdA zich voor inzet. 
 

Op welke partij u ook van plan bent te stemmen:  

Droom mee, Denk mee en Doe mee aan een sterker en socialer Deventer.  

Veel leesplezier!  

Disclaimer: je treft in dit programma een 

selectie van onze dromen, ideeën en inzet 

aan. Daar zullen ongetwijfeld ook onder-

werpen in ontbreken. Dat wil niet zeggen  

dat we er geen droom, beeld of standpunt  

bij hebben. Vraag het ons even via: 

droommeedenkmeedoemee@gmail.com  

mailto:droommeedenkmeedoemee@gmail.com
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Voorwoord 

    Droom mee, Denk mee, Doe mee 
Onze droom: Samen met jou slaan we de weg in naar een sociaal en duurzaam Deventer. Naar een 

stad die, ook in de toekomst, bruist van ambitie en vol is met bedrijvigheid cultuur en activiteiten. 

Een stad met wijken en dorpen waar iedereen trots op is en een bijdrage aan levert. Een moderne 

Hanzestad waar we ondernemen en samen optrekken, zodat iedereen kansen krijgt, ziet en grijpt. 

Een stad waarin we grenzen verleggen door samenwerkingen aan te gaan. Een stad met oog voor de 

rijkdom van dorpen, platteland en natuur. Kortom: Deventer, dé moderne parel aan de IJssel met een 

historische basis, de toegangspoort naar het Oosten,  die Oost, West, Noord en Zuid verbindt.  
 

Grote uitdagingen en behoefte aan zekerheid 

Niemand kan eromheen: 

• Veel gezinnen, alleenstaanden of starters weten niet of zij een passende of betaalbare woning 

kunnen vinden. 

• Veel werkende mensen zijn iedere maand weer bezorgd of zij de boodschappen en energierekening 

kunnen betalen, of zijn bezorgd over de toekomst van hun werk. 

• Oudere generaties vragen zich af of zij straks nog de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

• Jongeren zien hun toekomst door de grote klimaatverandering op het spel staan en zien dat er te 

traag wordt gereageerd. 

• Jongvolwassenen zien hun studielening oplopen, zijn aangewezen op tijdelijk werk of vragen zich af 

hoe hun pensioen er straks uitziet. 

• Mensen die lastig aan werk komen vragen zich af of hoe ze rond moeten komen en of ze nog mee 

tellen en mee mogen doen in de samenleving. 

• Ieder kind dat in armoede opgroeit is er een teveel. 

• In een polariserende samenleving waarin het vertrouwen in overheid, politiek en instituties afneemt, 

kiezen mensen vaker voor het eigen belang.  
 

De verschillen in de samenleving zijn groot en groeien verder. Onzekerheid over de toekomst neemt voor 

alle generaties toe. Wie om zich heen kijkt, kan daar niet om heen. Dat geldt ook voor Deventer. 

Dat is niet de stad die de PvdA Deventer voor zich ziet. Ons Deventer is een samenleving waar inwoners 

zekerheden hebben en vertrouwen hebben in de toekomst. Een stad waarin we samen kansen bieden, 

iedereen mee laten doen en een iedereen een toekomst heeft. Wij kiezen voor één Deventer, het Deventer 

dat aansluit bij het verleden en dat toekomst aan kan. Het Deventer waar iedereen zijn aandeel in heeft. 
 

Trotse historie, gezonde toekomst 

Hanzestad Deventer is met zijn rijke tradities een parel in Oost-Nederland waar we trots op zijn. Maar ook 

een stad waar we vaak te bescheiden over zijn. In de 1250 jaar oude historie hebben de Deventenaren 

veranderende omstandigheden altijd een plaats kunnen geven in de ontwikkeling. Dat kunnen we ook in 

deze tijd. waarin we gezamenlijk alle zeilen bij moeten zetten om de stad sociaal, leefbaar, duurzaam en 

economisch sterk te houden. 

Wanneer je spreekt met inwoners van Deventer dan hoor je trotse verhalen over de mooie stad en de unieke 

dorpen. Een stad waar de lijnen nog kort zijn en waar we met creativiteit en geduld de handen uit de 

mouwen steken en dingen voor elkaar weten te krijgen. Denk aan de tot ver over onze landsgrenzen 

bekende jaarlijkse evenementen, zoals Dickens Festijn en Deventer op Stelten.  
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Denk aan Go Ahead Eagles, de prachtige voetbalclub met zijn rijke historie en het mooiste stadion van 

Nederland,  die er telkens met geduld en vasthoudendheid in slaagt op het hoogste niveau te presteren. Zie 

de innovatieve bedrijven, zoals Auping en Nefit Bosch, die als voorlopers noodzakelijke veranderingen 

omarmen als kansen voor de toekomst. En kijk naar grote werkgevers en kennisinstellingen in de stad, zoals 

Witteveen+Bos en Topicus, Hogeschool Saxion, Aventus. En vergeet vooral niet het krachtige MKB in 

Deventer en de vele verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Deze sterke voorbeelden dragen Deventer 

naar de toekomst. Maar dat kan alleen als we daar met elkaar, met alle inwoners, de schouders onder 

zetten. De PvdA gelooft daarin. Positief, toekomst gericht en met vertrouwen is Deventer gereed voor de 

toekomst. 
 

Sterke inwoners, sociale stad 

Deventer is de stad die haar duurzame toekomst zelf regisseert. Waar inwoners de stad bij de lurven grijpen 

en vorm geven. Deventer benut de kansen om zich te profileren op innovatie en ontwikkeling. We creëren 

daarvoor zelf de voorwaarden en durven te experimenteren. We blijven zo bouwen aan een sterke 

samenleving waarin iedereen meedoet aan onderwijs, waarin je werk vindt dat bij je past, waar sport en 

cultuur verbindend werken en uitdagen, waarin iedereen goed woont en zich veilig en thuis voelt. Een stad 

waarin we naar elkaar omkijken en waarvan iedere inwoner zich eigenaar voelt.  

Een sterke en sociale stad, waar het niet om marktwerking draait maar om ‘mensenwerking’. Daar willen we 

naar toe. Maar we zien nog te veel mensen die het gevoel hebben er niet bij te horen. We zien nog te veel 

kansen die blijven liggen. Nog te veel mensen die het vertrouwen kwijt zijn geraakt. Daar ligt de belangrijke 

opgave en uitdaging voor ons allemaal. 
 

Gemeenschapszin 

Met jouw steun gaan we in samenwerking een beweging creëren. We dagen iedereen uit om actief bij te 

dragen aan de stad en de dorpen en aan de toekomst van jongere generaties. Een Deventer ontwikkeling 

waar je letterlijk onderdeel van bent. Waarin het logisch is dat je niet vraagt wat de gemeente voor jou kan 

doen, maar waar elke Deventenaar zelf ook de handschoen oppakt. Jij hebt dromen, jij bouwt mee aan de 

toekomst van Deventer. 
 

Samen sterk 

De PvdA Deventer gaat die uitdagingen aan, zoals we dat altijd al hebben gedaan. Hoe moeilijker het wordt, 

hoe strijdvaardiger. We willen samen onze stad mooier maken. Dat doen we mét elkaar, in de straat, de 

buurt, het dorp, de stad en in de politiek. Dit doen we omdat we geloven dat Deventenaren elkaar het beste 

wensen, omdat we de volgende generaties het beste willen geven. 

We zien natuurlijk ook de spanningen van deze tijd. We kunnen die alleen het hoofd bieden met 

zelfvertrouwen, met lef en met nuchter optimisme. Het zijn soms taaie problemen, die morgen niet direct zijn 

opgelost. Maar de eerste stappen kunnen we morgen wel zetten. En de volgende stappen zien we ook al. 

Daarom moeten we verder vooruit kijken en het heft van onze Deventer toekomst in handen nemen. Het is 

nodig en wij denken dat het kan. 
 

Droom mee, Denk mee, Doe Mee 

Politiek begint altijd met dromen over wat je wilt bereiken. Dromen over onze stad die we met elkaar delen. 

Om ze vervolgens met optimisme en daadkracht te realiseren. Dit is het PvdA-plan voor de toekomst.  

We zullen het – binnen en buiten de gemeenteraad – samen moeten doen. Dus wij nodigen jou uit! 
  

Droom mee, Denk mee, Doe mee! 

Stem op 14-15-16 maart 2022 PvdA! 
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1. Wonen voor iedereen 
Onze droom voor een Deventer waarin iedereen zijn plek vindt. 

We willen dat jongeren, jonge gezinnen en ouderen de komende jaren een betaalbare woning vinden en in 

Deventer kunnen blijven en een woning vinden die bij hun levensfase past. We willen de lokale woningmarkt 

weer gezond maken en van iedereen. Ondanks dat er in Deventer hard gewerkt wordt aan vergroting van de 

woningbouwproductie en nieuwe bouwplannen, zullen we er de komende jaren nog harder aan werken. 
 

 

We houden daarbij vast aan een goede menging van onze wijken en dorpen. We gaan de doorstroom weer 

op gang helpen en dat kan door simpelweg flink bij te bouwen in het betaalbare en middensegment. Groei 

van Deventer en haar dorpen is dus nodig, om te zorgen dat onze inwoners een passende woning kunnen 

vinden, maar ook om ons voorzieningenniveau op peil te houden. Daarbij moeten we niet alleen oog hebben 

voor nieuwbouw, maar ook voor onze bestaande woningen en wijken. De leefbaarheid en veiligheid in 

sommige van onze wijken vraagt extra aandacht.  
 

De groei van Deventer en het behoud van jongeren in stad en dorpen draagt bij aan het overeind en 

betaalbaar houden van onze 

voorzieningen. Zowel sociale, 

maatschappelijke als culturele 

voorzieningen hebben belang bij 

voldoende inwoners die dit met elkaar 

kunnen opbrengen. Zo versterken we 

Deventer en haar dorpen.  
 

Wonen is een recht voor iedereen en een eerste levensbehoefte. Voor veel mensen voelt de zoektocht naar 

een woning de laatste jaren als een vorm van onrecht doordat de zoektocht naar een woning nog niet 

slaagde. We blijven dus flink bijbouwen en gaan Deventer versterken, zowel als woonstad alsook sociaal. 

Alleen een sterk Deventer kan immers sociaal zijn. 
 

 

Mariska (35) & Hans (34) en Dennis (2) & Eline (5). 

Mariska en Hans en hun twee kinderen woonden eerst in Borgele.  

Daar stond hun eerste woning in Deventer toen ze gingen samenwonen.  

Ze kenden elkaar van school; ze zaten op dezelfde opleiding op ROC 

Aventus. Die woning was een huurwoning. Het was zonder meer een fijne 

woning, maar ze wilden geleidelijk aan wel een iets betere, grotere woning, 

en eigenlijk ook een koopwoning. Ze vonden een passende woning in 

Colmschate Zuid. Door het flink bijbouwen van woningen in Deventer 

werden de prijzen weer redelijk en lukte het ook voor hun gezin om een 

betaalbare woning te vinden in Deventer. Eline, hun dochtertje, is geboren 

in de woning in Borgele, hun zoontje Dennis in de nieuwe woning in 

Colmschate. Het is een fijne wijk met een goede school, 

buurtvoorzieningen, uitdagende speelplekken. En ‘een kindlint’ dat ervoor 

zorgt dat kinderen zo veilig en vrij mogelijk door de wijk kunnen bewegen. Er is een actief buurthuis met fijne 

vrijwilligers en leuke activiteiten voor kinderen. Hans heeft zich daarom recent ook aangemeld om vrijwilliger 

te worden. Het is een leuke wijk zoals er nu zoveel zijn in Deventer. 

 

“Alleen een sterk Deventer   

  kan sociaal zijn” 
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Een betaalbare woning 

We blijven in Deventer de komende jaren flink bij bouwen. Betaalbaarheid, bereikbaarheid en doorstroming 

staan daarbij centraal.  

1. We gaan voor een ambitie van 11.000 woningen erbij. De behoefte aan woningen in Deventer groeit 

de komende jaren tot 2035 zodanig dat er in ieder geval circa 7000 woningen extra nodig zijn. Dat 

komt door onze groei maar ook door verdunning van de huishoudens.  

Daar bovenop is het verstandig om extra te groeien met circa 4000 woningen, om ook de 

aantrekkelijkheid van onze voorzieningen in stad en dorpen te versterken.  

2. Deventer groeit daarmee in 2035 tot een grootte van circa 115.000 inwoners, waar we nu net over de 

100.000 inwoners zijn. 

3. Dat komt jaarlijks neer op een woningbouwproductie van circa 800 woningen. Hiervoor liggen al veel 

plannen, maar er moet de komende jaren hard doorgewerkt worden aan meer plannen.  

4. Dit kan niet alleen maar gerealiseerd worden via binnenstedelijke locaties, maar vraagt ook om 

uitbreidingslocaties in het groen. Waarbij schaalgrootte en de kwaliteiten van Deventer steeds 

meegewogen worden. Groei is immers geen doel op zich.  

5. We willen een leefbare stad met dorpen waarin we jong en oud, hoge en lagere inkomens, 

alleenstaanden, stellen en gezinnen fijn kunnen laten wonen. Dat vraagt om het weer op gang 

krijgen van de doorstroom en een focus op de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen in het 

sociale en middensegment.   
 

Een actief sturende gemeente 

Bouwen van voldoende betaalbare woningen voor eigen en nieuwe inwoners vraagt om een overheid die 

woningbouw niet uitsluitend aan de markt overlaat. We werken samen met de markt maar we laten ons er 

niet door sturen. Daarvoor is de onbalans te groot en grijpen teveel mensen nu naast iets betaalbaars.  

6. Dat vraagt ook om een gemeente die bereid is om weer actief grond te kopen en daarmee te sturen 

op het woningbouwprogramma en te sturen op meer betaalbare woningen.  

7. Zo kunnen we niet alleen zorgen voor meer betaalbare woningen maar ook voor woonconcepten die 

anders moeilijker realiseerbaar zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om sociale woningbouw maar ook 

woonconcepten zoals hofwonen voor ouderen en jongeren. We ondersteunen derhalve de realisatie 

van collectieve woonvormen (CPO) en zelfrealisatie door kopers en coöperaties van huurders. 

8. We hanteren een kritische houding naar beleggers en opkopers van woningen en grijpen in waar 

nodig. Daarom is er een zelfbewoningsplicht voor bepaalde soorten woningen en wijken, waarbij we 

niet schromen om deze uit te breiden als dat nodig is. 

 

 

Henry (55) en Jeanne (67) 

Na Henry’s scheiding was het jarenlang lastig voor hem om een betaalbare 

woning te vinden. Henry heeft daardoor een tijd lang bij een vriend 

ingewoond. Hij had te weinig punten omdat hij te kort voor een huis 

ingeschreven stond. Gelukkig was er de afgelopen jaren flink bijgebouwd  

en heeft hij nu een huis dat naar zin is gevonden. Toen de rust was weer-

gekeerd, ging het financieel ook wat beter waardoor hij op zoek ging naar  

een betaalbare koopwoning. De gekte door schaarste op de woningmarkt  

was voorbij en in 2024 vond hij een leuke woning. ► 
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◄ Die kwam beschikbaar kwam omdat Jeanne die er eerst woonde 

verhuisde. Nadat zij weduwe was geworden, wilde ze een nieuwe 

start maken.  Ze sloot zich aan bij het initiatief voor een nieuw 

collectieve woonvoorziening voor ouderen. Een leuk hofje met huizen 

waar alles gelijkvloers was, en belangrijk, waar senioren zoals zijzelf, 

naar elkaar omkeken. Sinds een paar jaar wonen er senioren met een 

kleinere en een grotere beurs door elkaar. Als de gemeenschappelijke tuin winterklaar wordt gemaakt,  

is het er altijd een gezellige drukte van jewelste. Jeanne heeft tot haar eigen verbazing ontdekt dat ze 

groene vingers heeft. Ze organiseert samen met haar buurvrouw de gezamenlijke moestuin. Hoewel de 

bewoners als vanzelf veel samendoen, voelt het toch als zelfstandig wonen. Henry is blij met zijn nieuwe 

koopwoning, maar op termijn lijkt hem zo’n collectieve woonvoorziening ook wel iets, hij wordt immers ook  

al wat ouder. Door het enthousiasme van senioren voor deze manier van samenwonen zijn er in Deventer 

meer van deze woonvormen gerealiseerd. Het zorgt ook voor doorstroming op de woningmarkt.  
 

 

 

 

 

 

Duurzaam en betaalbaar wonen 

De energierekening voor veel huishoudens loopt hard op en zorgt voor problemen wat betreft betaalbaar-

heid. Energie-armoede dreigt voor veel mensen. De gemeente heeft ook een taak in het bieden van hulp.  

9. Tot 2030 gaan in ieder geval 10.000 woningen van het gas af en over op andere warmtebronnen.  

10. Mensen die financieel in de problemen komen door hoge energieprijzen krijgen hulp.  

11. In 2030 is zeker de helft van de Deventer woningen energieneutraal (alle woningen moeten conform 

de klimaatwet in 2050 zo ver zijn) of heeft een zo hoog mogelijk energielabel. 
 

Toekomst voor de jeugd in de dorpen 

We moeten de komende jaren niet alleen voor de stad bouwen, maar ook voor de dorpen. Voor de 

leefbaarheid en de voorzieningen is het essentieel dat de jeugd in de dorpen kan blijven wonen. 

12. We bouwen ook woningen voor starters en ouderen in de dorpen. 

13. We bouwen tot 2035 ca. 1000 woningen bij in de verschillende dorpen. 
 

 

Eline (5) is geboren in Deventer.  

Ze werd geboren in de wijk Borgele, maar woont nu 

sinds twee jaar in Colmschate Zuid met haar ouders 

Hans en Mariska en jongere broertje Dennis. Het is 

een leuke school en dichtbij waar ze woont. Ook na 

schooltijd kan ze terecht op het schoolplein samen 

met haar vrienden. De gemeente heeft laatst weer 

een nieuwe speelplek aangelegd. De kinderen van 

de school van Eline mochten meedenken over de 

inrichting daarvan. Trots hebben ze de nieuwe speelplek samen met de wijkwethouder geopend. De nieuwe 

nestschommel, de miniklimwand met glijbaan en de mini voetbalpit met acht doeltjes wordt intensief 

gebruikt. De school en ouders zijn betrokken bij het onderhoud. De oude speeltoestellen waren echt aan 

vervanging toe. Dat was jarenlang niet mogelijk door bezuinigingen op speelvoorzieningen. ► 

“Een overheid die woningbouw niet 

uitsluitend aan de markt overlaat” 
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◄ Maar de gemeente vindt bewegen en spelen voor kinderen belangrijk. Daarom zijn 

er weer nieuwe speelplekken aangelegd. Als Eline wat ouder is kan ze ook met haar 

skateboard naar de skatebaan die nu bij de Rielerenk ligt. Maar er ligt er ook nog een 

bij Colmschate. Naar die eerste gaan nu veel oudere kinderen. Er is op een aantal 

plekken ook een veilige oversteek aangelegd, zodat de kinderen ook veilig de wat 

drukkere weg kunnen oversteken.  

 

Een fijne leefbare wijk 

Een betaalbare woning is weinig waard als die niet in een fijne, leefbare wijk staat. We investeren daarom in 

onze wijken en wijkvoorzieningen en versterken de leefbaarheid en kwaliteit.  

14. We zorgen voor behoud en versterking van de buurthuizen, o.a. voor contact maar ook voor 

ondersteuning. Voor jong en oud.  

15. We investeren weer in nieuwe speelplekken voor de kinderen en verenigingen. 

16. Ook groenonderhoud en onkruidbestrijding in de wijken hebben fors extra investeringen nodig. 

17. In een aantal wijken is het straatbeeld rommelig, vaak door afvaldump. Dit vraagt om een stevige, 

wellicht ook meer onconventionele aanpak. Vasthouden aan het huidige afvalsysteem is daarbij niet 

heilig als dit bijdraagt aan het verminderen van de verrommeling.  

18. Woningcorporaties willen zich inzetten voor de leefbaarheid en sociale balans in onze wijken, de 

gemeente ondersteunt ze daar optimaal in. 

19. We gaan ook extra inzetten op tegengaan van grote overlast door verkamering van woningen, zoals 

we die o.a. kennen in wijken als Rivierenwijk en Voorstad. Dat doen we door de handhaving te 

versterken. Daarbij is ook het voorkomen van verplaatsing van overlast naar andere wijken van groot 

belang. 

20. Om een leefbare binnenstad te behouden wordt ook daar gezorgd voor voldoende woongelegenheid, 

met name voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen en alleenstaanden. Het aanpassen 

van bestaande gebouwen om deze een woonfunctie te geven, wordt daarvoor – waar nodig door 

middel van wijziging van bestemming – mogelijk gemaakt. Voortzetting van het verkeersluw maken 

van de binnenstad en het beperken van de geluidsoverlast draagt ook bij aan het leefklimaat.  
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2. Werk, economie & rondkomen 
 

Onze droom voor een Deventer waarin je toekomst hebt 

Deventer is een stad die handel en bedrijvigheid in het DNA heeft zitten. Er wordt hard gewerkt maar het 

hebben van werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Zelfs een bloeiende en krachtige economie 

kent mensen die ondersteuning nodig hebben. In Deventer zorgen we dat iedereen perspectief en toekomst 

heeft. Dat niemand zich zorgen hoeft te maken of je de huur kan betalen, of er morgen genoeg geld is voor 

boodschappen en kleding voor de kinderen. Er is een vangnet en ondersteuning voor als het tegenzit, als je 

even geen werk hebt, ziek bent of als problematische schulden hebt. We zorgen voor elkaar. Daarbij vragen 

we natuurlijk wel inzet van mensen om de eigen situatie te helpen verbeteren, waar dat kan. Om werk aan te 

pakken waar dat beschikbaar is. In Deventer werken we daarom aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

voor werkgevers en aan sterke onderwijsinstellingen. We zorgen dat de gemeente samen met 

hulporganisaties de mensen die het moeilijk hebben ondersteunen. Daarbij staan preventie, ontzorgen en 

ontstressen centraal. Want mensen kunnen hun problemen beter oplossen als ze eerst geholpen worden bij 

het wegnemen van hun grootste zorgen. 

 

Martin (29) 

Al jong was Martin op zichzelf aangewezen. Zonder diploma’s ging hij aan het werk 

en hij had altijd moeite om rond te komen. Martin werkte een tijd als pakketbezorger. 

Hij had een busje gekocht en werd ingehuurd als ZZP’er bij PostNL. Er was eigenlijk 

niets zelfstandigs aan, maar hij moest toch wat. Na twee jaar moest hij wisselen van 

bedrijf, want de wet schrijft voor dat hij maar twee jaar voor dezelfde opdrachtgever 

mocht werken. De bus kreeg mankementen en hij verdiende te weinig om te 

reserveren voor een nieuwe bus. Eigenlijk zou hij wel in de metaal willen werken. Iets 

dat hij als kind al voor ogen had, nieuwsgierig als hij toekeek in het schuurtje van opa 

als die iets maakte op zijn draaibank. Iemand tipte hem over een project van de 

gemeente die het bedrijfsleven ondersteunt in leer-werktrajecten voor beroepen 

waarin flinke tekorten bestaan. De stap naar omscholing bleek eenvoudiger dan hij 

dacht. Juist voor mensen zonder diploma zoals hij bood dat nieuwe kansen. Martin is 

een blij mens en trots dat hij ondanks de omweg die hij heeft gemaakt nu een 

toekomst heeft, zeker nu er een kind op komst is. Zijn werkgever is ook enthousiast 

over de inzet van Martin en stimuleert hem om zich verder te scholen. Martin heeft uit nieuwsgierigheid zelf 

ook een 3D-printer gekocht om met die techniek zelf extra ervaring op te doen. Zijn vriendin heeft inmiddels 

ook een gesprek gehad over een leer-werktraject. Er is ook een groot tekort aan mensen in verzorgende 

beroepen. Daarvoor is ook een programma in de maak. Het lijkt haar wel wat. Want ze wil iets gaan doen 

waarmee ze van betekenis kan zijn. 

 
 

Innovatief ondernemersklimaat is cruciaal 

Deventer heeft een uniek DNA--profiel van handel en bedrijvigheid dat wortelt in haar rijke geschiedenis als 

Hanzestad. Deze geschiedenis is een inspiratiebron voor de toekomst. De innovatieve Hanzegeest houden 

we graag vast om Deventer sterker en socialer de toekomst in te loodsen. Dat vraagt om een 

ondernemersklimaat waar binnen heldere kaders vrijheid en ruimte geboden worden.  
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21. We organiseren regelarme zones die innovatie en experimenten mogelijk maken.  

22. We willen een Deventer innovatieplatform organiseren waarin maakbedrijven, creatieve economie en 

onderwijsinstellingen elkaar als vanzelfsprekende partners zien in de vorm van een dynamisch doe - 

en actiegericht platform.  

23. De gemeente creëert randvoorwaarden voor deze noodzakelijke cultuuromslag. Ze maakt actief 

beleid om subsidiestromen te vinden en te benutten om innovatie mogelijk te maken. 

24. Ook bij agrariërs en veehouders bestaat de ambitie tot innovativiteit. In een complexe, regelvolle 

wereld is dat vaak lastig. We ondersteunen ze daarbij, bijvoorbeeld via een speciaal innovatieloket 

voor agrariërs. 

25. We blijven samenwerken in de regio Stedendriehoek maar zetten extra in op de samenwerking met 

de regio Zwolle. De kansen richting het Oosten (vooral Duitsland) worden voortvarend opgepakt. 

26. Het versterken en behouden van zowel de economische en sociale functies van de binnenstad 

vragen onze steun maar ook om balans tussen twee aspecten die niet altijd automatisch 

samengaan. De binnenstadsmanager en stadsmarketing ‘In Deventer’ vervullen hierin belangrijk 

ondersteunend werk. Deze ondersteunende functies hebben we ook in de toekomst hard nodig.  

Sociale innovatie scoort 

We zien deze innovatieve mindset als een bron voor nieuwe werkgelegenheid en bedrijvigheid. Dit biedt 

tegelijkertijd mogelijkheden om ook op de arbeidsmarkt te innoveren; want deze bedrijvigheid heeft goede 

mensen nodig. Ook zijn er bedrijven die eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen. Matz Carwash heeft 

bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt dat je – met geduld, vasthoudendheid, betrokkenheid en een menselijke 

maat – mensen weer toekomstperspectief kunt bieden.  

27. We stimuleren bedrijven om inwoners aan te nemen die al langere tijd geen werk hebben. 

28. We creëren daarnaast in ieder geval 200 basisbanen voor mensen die een uitkering hebben en die 

daarmee allerlei belangrijk maatschappelijke organisaties kunnen ondersteunen. 

29. We onderzoeken nog nadrukkelijker hoe we jongeren die net van school komen meer aan het werk 

krijgen in de beroepen van de toekomst. Dit doen we o.a. samen met onderwijsinstellingen. 

 

Ieder talent telt 

Iedereen heeft talenten en we worden allemaal gelukkig als we deze kunnen inzetten. Als het aan ons ligt 

wordt er stevig ingezet op een samenwerking tussen bibliotheek, maatschappelijk werk en verenigingen. 

Digitale ontwikkelingen spelen een grote rol,  bijvoorbeeld door samen leeraanbod te ontwikkelen voor de 

vragen die er zijn.  

30. We zorgen samen met o.a. UWV, Aventus, Hogeschool Saxion dat nascholing en omscholing in 

Deventer plaatsvindt, voor iedereen die dat nodig heeft om zijn of haar weg op de arbeidsmarkt te 

vinden. 

31. Er worden afspraken gemaakt met bedrijfsleven en onderwijs over voldoende stageplekken voor 

jongeren in het beroepsonderwijs. 

32. We zetten extra in op het tegengaan van laaggeletterdheid, ook samen met werkgevers. 

33. De bibliotheek staat centraal bij het bevorderen van digitale vaardigheden en werkt daarbij samen  

met sociaal werk, buurthuizen, UWV en onderwijsinstellingen. Elke inwoner heeft in deze tijd digitale 

basisvaardigheden nodig en kan daarbij zo hulp en ondersteuning vinden. Daarbij gelden ook de 

ouderenorganisaties als samenwerkingspartners van de gemeente en bibliotheek. 

34. Deventer Doet krijgt voldoende financiering om het expertisecentrum vrijwilligers te zijn; zij 

ondersteunen bij het maken van vrijwilligersbeleid, het organiseren van trainingen en bij ontwikkeling 

en zorgen voor een netwerk. Dit draagt bij aan het voorkomen van overbelaste vrijwilligers . 
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       Fiona (48) 

Fiona werkte als verzorger in het verpleeghuis. Ze had zware jaren achter de 

rug. De coronapandemie had het er allemaal niet leuker op gemaakt. Waar ze 

eerder nog wel eens een praatje maakte met bezoekers, ontstond er ineens  

een enorme afstand door maatregelen en beschermende kleding. Ze liep op  

het laatst op haar tandvlees, kon niet meer en meldde zich ziek. Haar werkgever  

ging met Fiona in gesprek en zag dat, hoewel de handen aan het bed hard 

nodig zijn, Fiona in andere taken beter tot recht kon komen. Door de 

samenwerking met het Aventus kan Fiona nu de helft van haar werktijd 

lesgeven en stagiairs begeleiden. Ook mag ze voor Aventus middelbare scholen 

bezoeken om scholieren te vertellen wat het vak inhoudt. Ze vindt het geweldig, 

ze heeft veel leuke contacten en werken met jonge mensen geeft haar nieuwe 

energie. Wanneer dit goed bevalt kan ze door haar werkgever betaalde 

omscholing naar leerkracht volgen. Fiona weet het nog niet, want nu ze zo kan 

delen over haar werk ziet ze ook dat het haar werk echt bij haar past. 

 

Een vangnet voor iedereen 

Werk geeft bestaanszekerheid. Werk biedt een toekomst. Werk geeft zelfvertrouwen en trots, en zorgt voor 

persoonlijke groei. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Werk kan soms wegvallen en er kunnen 

omstandigheden zijn waarin werk niet lukt. Waar werken kan, zullen we op werk inzetten. Waar dat niet lukt 

zetten we in op ondersteuning. 

35. Het gemeentelijk armoede- en minimabeleid is gericht op vroegsignalering en preventie en het 

wegnemen van stress en problemen voor mensen met financiële problemen. Dat helpt ze om weer 

voorwaarts te komen. Dat doen we laagdrempelig en met vereenvoudigde ondersteuning. 

36. Daarbij wordt er niet alleen gezorgd voor hulp voor mensen die onder bepaalde inkomensgrenzen 

vallen maar ook gekeken naar het besteedbaar inkomen. Er zijn immers ook veel mensen met een 

iets hoger inkomen dan de minimagrenzen maar die niet of nauwelijks rond kunnen komen. 

37. Het voorkomen van armoede, wat kinderen negatief beïnvloedt in hun opgroeien en ontwikkeling, is 

daarbij van het grootste belang. 

38. De gemeente start een project voor verbetering van de economische zelfstandigheid van vrouwen. 

Te vaak leven zij nog op of onder bijstandsniveau door het wegvallen van een inkomen.  

39. Veel vrijwilligers en maatschappelijke organisaties hebben geen budget voor de inhuur van mensen 

die wel nuttig werk voor deze organisaties kunnen verrichten. We creëren voor zeker 200 mensen in 

de bijstand een basisbaan om deze organisaties te ondersteunen. 

40. We verruimen de mogelijkheden om bij te verdienen naast de uitkering, omdat dit bijdraagt aan het 

vinden van betaalde arbeid in plaats van een uitkering  en ook omdat het ook helpt bij het 

rondkomen.    

41. We pleiten (richting rijksoverheid) voor de afschaffing van de kostendelersnorm, omdat deze voor 

veel mensen met een laag inkomen voor problemen zorgt. In Deventer maken we optimaal gebruik 

van de wettelijke mogelijkheden om ruimte te bieden, op basis van persoonlijke omstandigheden van 

mensen. 
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3. Gezond met elkaar 
Onze droom voor een gezond, zorgzaam Deventer 

In Deventer leven straks de gezondste inwoners van Nederland. Het mag nooit uitmaken in welke wijk je  

woont of hoeveel je verdient om gezond te kunnen leven. We zetten dus extra in op goede en toegankelijke  

zorg voor iedereen. Maar nog beter: we zetten in op het voorkomen van problemen en het vergroten van het  

welzijn van mensen. Die inzet op preventie vraagt om een stevige verankering in buurtvoorzieningen, dicht  

bij mensen in de wijk en makkelijk toegankelijk. Zo is onze jeugdhulp al georganiseerd en zo moeten we ook 

veel ondersteunende voorzieningen voor onze inwoners dichtbij en laagdrempelig organiseren. De ingezette  

beweging naar preventie, aandacht voor leefstijl en de beste zorg voor wie het nodig heeft, zetten we door.  

Deventer gaat voor de gezondste inwoners van Nederland, in elke wijk en dorp. 
 

Als de afgelopen twee jaar iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel de kwetsbaarheid van onze 

gezondheid. Maar ook los van de nog voortdurende pandemie is gezondheid een thema dat onze volledige 

aandacht vraagt. Gezond zijn of worden 

bepaalt immers ook de kwaliteit van leven 

van mensen en daarin zien we nog te grote 

verschillen. Het maakt ook nu nog uit 

hoeveel je verdient, waar je woont of hoe 

hoog je opgeleid bent om een grotere kans 

op een gezond leven te hebben.  

Die ongelijke kansen gaan we te lijf.  

 
 

 

Trudy (58) en Gregory (53) 

Blijf je nou zitten miepen?’ had Gregory gezegd. Iedere keer als ik je 

hier komt hoor ik jou alleen maar klagen over wat er allemaal niet 

goed is of niet kan. Onzin! Als je  

echt wilt is het niet moeilijk.’ De aanleiding voor het gesprek tijdens 

de koffie in het buurthuis was gegaan over dat de dokter tegen een 

van de deelnemers had gezegd dat ze echt te zwaar werd en veel 

meer moest bewegen. ‘Ja jij hebt gemakkelijk praten’, was Trudy fel 

uitgevallen. ‘Jij bent nog fit. Maar wij hebben hier helemaal geen geld 

om op fitness te gaan.’ Daar moest je bij Gregory niet mee 

aankomen. ‘Schat ik heb geen cent te makken, maar je kunt toch ook 

wandelen had hij gezegd. ’Dat doe ik ook drie keer per week en kijk 

eens hoe bewonderend jij mij iedere keer aankijkt als die jonge God! 

Met een aanstekelijke schaterlach had hij de boel weer eens op zijn 

kop gezet. Het was een serieus gesprek geworden, en toen iemand 

voorstelde om 1x per week samen te wandelen was de wandelclub 

geboren. Via de stappen-tel-app werden wekelijks de vorderingen vastgelegd en uitgewisseld. De 

kookworkshop van de diëtiste met recepten voor gezond, lekker en goedkoop eten wordt een regelrechte hit. 

Trudy had de smaak te pakken gekregen. Door het samen te doen vlogen de kilo’s eraf en voelde ze zich 

veel fitter. ‘Schoonheid, wat leuk dat ik jou weer zie, zei Gregory toen ze het buurthuis binnenstapte. Ze 

kreeg een kleur. ‘Neem me niet in de maling had ze gezegd’ Maar het voelde als een compliment. 
 

 

“In Deventer leven straks  

  de gezondste inwoners  

  van Nederland” 
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Mensen zijn gelukkiger en gezonder wanneer ze zich gezien en gekend weten, en een steuntje in de rug 

kunnen krijgen als dat nodig is. Daarom investeren we in ontmoetingsplekken in de wijken en in de 

ondersteuning van vrijwilligers en andere netwerken in de wijken en dorpen. Ook het hebben van werk en 

het stabiel kunnen rondkomen draagt bij aan minder stress en meer gezondheid. 
 

42. Onze zorg wordt dichtbij en laagdrempelig georganiseerd. Samenwerking met de verschillende 

Deventer zorgpartners via het samenwerkingsverband Salland United krijgt verder vorm. 

43. We blijven scherp op het voorkomen en wegwerken van eventuele wachtlijsten, o.a. in de jeugdzorg. 

44. Jongeren kampen te vaak met mentale problemen en durven daar uit schaamte vaak niet met 

anderen over te praten, of hulp voor te zoeken. Bovendien lopen zij vaak tegen lange 

wachttijden aan bij de jeugd- GGZ. In Deventer zijn deze wachttijden gemiddeld 24- 28 weken, 

dat is veel te lang, en fors langer dan bij andere jeugd-GGZ instellingen uit de regio. Daarom 

investeren we fors in de jeugd-GGZ, proberen we de wachttijd onder de 2 maanden te krijgen en 

zorgen we dat scholen de middelen hebben om mentale problemen in een vroeg stadium te 

kunnen herkennen, en jongeren eventueel door te verwijzen naar de juiste hulpverlener. 

45. Eenzaamheid kan ziekmakend zijn. Daarom  stimuleren we initiatieven om mensen actief met elkaar 

in contact te brengen. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nicole (42) 

Als nieuwe opbouwwerker liep Nicole wekelijks een rondje door de buurt, om mensen te 

leren kennen, om praatjes te maken en op zoek te gaan naar bewoners met talenten die 

mee wilden werken aan een leukere buurt. Er was veel verborgen armoede viel haar op. 

Wat ook opviel was dat veel mensen overgewicht hadden en duidelijk te weinig 

beweging. Bij veel huizen stond de televisie bijvoorbeeld de hele dag aan. Van een 

leerkracht hoorde ze dat sommige kinderen zonder ontbijt op school kwamen. Veel 

kinderen hadden te weinig beweging en aten ongezond. Computerspelletjes in plaats van 

spelletjes op straat. Toen ze hoorde dat de gemeente Deventer de ambitie had om de 

gezondste stad van Oost-Nederland te worden, besloot ze om een brainstorm te 

organiseren. GGD, een huisarts, een buurt sport coach, het schoolhoofd, een 

wijkambtenaar, een diëtisten praktijk, vijf enthousiaste bewoners twee kunstenaars, ze 

schoven op haar verzoek allemaal aan. Nicole legde de lat meteen hoog. ‘Als Deventer 

de gezondste stad van Oost-Nederland wil worden. Hoe worden wij dan de gezondste 

wijk van Deventer? ‘Jij durft!’ dacht de wijkambtenaar toen ze het ongeloof om haar heen 

zag. De huisarts begon te glimlachen. Het schoolhoofd stak haar duim op en zei: Wij 

doen mee! De ambitie van Nicole werkte aanstekelijk. Plannen en ideeën vlogen ineens 

over tafel, geld werd gezocht en gevonden, en stap voor stap werkte iedereen die 

betrokken was samen naar realisering van dit plan toe. “Houd het echt nog even voor je”, zei de 

wijkambtenaar tegen Nicole. “Maar de koning wil op werkbezoek komen om ons verhaal te horen.” 

  

“Het mag nooit uitmaken in welke   

  wijk je woont of hoeveel je verdient    

  om gezond te kunnen leven” 
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46. Mantelzorgers bieden enorm belangrijke zorg en hulp aan familieleden, vrienden en buren en dat 

vraagt om goede ondersteuning en waardering. Daar blijven we ons voor inzetten. 

47. We maken van Deventer de stad met de gezondste inwoners van Nederland. Het mag nooit 

uitmaken in welke wijk je woont of hoeveel je verdient om gezond te kunnen leven. 

48. In Deventer hebben we een vrijwel complete zorginfrastructuur, met een ziekenhuis, een grote GGZ-

instelling, verzorgings- en verpleegtehuizen, grote thuiszorgorganisaties, een lokale zorgverzekeraar 

en MBO- en HBO-onderwijs. We blijven de samenwerking stimuleren. Daarbij maken we werk van 

de kans om van Deventer de opleidingshoofdstad van Oost-Nederland voor zorgmedewerkers te 

maken. 

49. We investeren in sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte, denk aan beweegroutes of 

aangegeven wandel- of hardlooproutes. 

50. Oog voor groen en wandelroutes in wijken levert een gezonde leefomgeving en prettige woonwijken 

op. We maken daar werk van, zowel in bestaande als in nieuwe wijken. 

51. Gezondheid en deelname aan sport mag nooit afhangen van de dikte van de portemonnee. Alle 

kinderen ook  uit arme gezinnen moeten lid kunnen worden en blijven van een sportvereniging of 

mee kunnen doen aan muziek en cultuur.  

52. Een gezonde leefstijl en gezond eten leer je op jonge leeftijd. We stellen het onderwijs in staat 

hieraan aandacht te besteden en alle kinderen kennis te laten maken met groente en fruit.  

53. Vervoer voor ouderen en zorgbehoevenden, moet eenvoudiger georganiseerd worden. We willen 

onderzoeken of een soort taxipas voor deze groepen hierbij een oplossing biedt. 
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4. Onze jeugd, hun toekomst 
Onze droom voor onze jeugd 

Opgroeien in Deventer betekent dat je van kind tot jongere de kans krijgt om je talenten te ontdekken. In wie 

je bent, wilt worden of wilt zijn. Als kind nog onbezorgd en veilig, omgeven door aandacht en een omgeving 

die je stimuleert en mogelijkheden aanreikt en die zorg biedt waar dat nodig is. Als jongere de mogelijkheid 

om je talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen; door scholing die bij je past, activiteiten of bijbaantjes 

in je vrije tijd, en waarbij steeds een groter beroep wordt gedaan op je eigen talenten, verantwoordelijkheden 

en vaardigheden. Opgroeien is altijd een proces van horten en stoten, grenzen te leren verleggen of er soms 

hard en met consequenties tegenaan te botsen. Op school, in de opvoeding of in de omgang met anderen. 
 

Volwassenen erkennen in Deventer dat jonge mensen fouten mogen en kunnen maken in Deventer, want je 

kunt er immers van leren. Waar het toch fout gaat, is er een omgeving en een netwerk van voorzieningen 

waar je op terug kunt vallen en die je bij de hand nemen of weer op de rit zetten. 
 

Volwassenen kunnen ook leren van de onbevangen kijk op de werkelijkheid van jonge mensen. In Deventer 

worden kinderen en jongeren daarom actief betrokken en uitgedaagd mee te praten en deel te nemen over 

onderwerpen die hen aangaan . Van bijvoorbeeld praktisch meedenken over leuke speelplekken of een 

skatebaan, over voorzieningen die voor jou bedoeld zijn. Want burgerschap jong geleerd, is oud gedaan. In 

de schoolbanken en in de 

omgeving waar je opgroeit 

zoals bij de sportvereniging 

en bij het leren realiseren 

van je wensen. Zo leer je 

stapsgewijs de wereld 

(ver)kennen, om er vanuit je 

eigen kracht aan bij te 

dragen.  
 

 

Davy (9) 

Vorig jaar kwam Davy in contact met Richard, de buurtjeugdcoach. Hij ontmoette 

Richard op het schoolplein na school, waar Davy een balletje stond te trappen. Hij 

voetbalt graag maar wilde nog liever niet naar huis. Hij wilde altijd al graag voetballen 

met leeftijdgenoten bij een echte voetbalclub. Richard heeft dat mogelijk helpen 

maken door in gesprek te gaan met Davy’s vader. Richard wist waar ze financiële 

ondersteuning konden krijgen om Davy op voetbal te laten gaan. Davy ontmoet daar 

nu veel nieuwe mensen, jong en oud en hij voetbalt elke week lekker. Thuis gaat het 

nu ook beter. Zijn ouders zijn gescheiden. Hij was eigenlijk liever op het schoolplein 

aan het voetballen dan dat hij thuis was bij zijn moeder, die niet altijd even geduldig 

met hem was. Dat zorgde ook voor matige schoolresultaten. Muziek lijkt hem ook wel 

wat, hij heeft wel gevoel voor muziek bleek op school. Via de buurtcoach kan er ook 

gekeken worden of hij een muziekinstrument kan gaan leren bespelen. Dat kunnen 

zijn ouders niet direct betalen maar ook daar zijn wel regelingen voor. Richard heeft 

al gekeken hoe dat geregeld kan worden. Zo kan Davy meedoen. En leren drummen.  

 

  

“In Deventer worden kinderen en 

 jongeren ook actief betrokken bij  

  onderwerpen die hen aangaan” 
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Opgroeien in Deventer is zoveel als mogelijk een avonturenreis waar kinderen en jongeren zelf de 

hoofdrolspeler zijn. Het is nooit een georganiseerde busreis naar Benidorm, waarin alles al van tevoren 

vastligt of door anderen is bedacht. Bij kinderrechten denken we in Deventer niet alleen aan kinderen en 

jongeren in verre landen. We geven deze ook inhoud in Deventer zelf, als toetsingskader bij veilig kunnen 

spelen en verkeersveiligheid. Geld, een fysieke beperking of leerachterstand mogen nooit een reden zijn om 

je dromen niet na te kunnen jagen. Deventer is een stad waar geen kind meer in armoede leeft. 
 

Kinderen ontwikkelen hun talenten 

Niet ieder kind start met dezelfde kansen. De omgeving waarin je opgroeit doet ertoe. Zoals armoede, die je 

vooral leert te denken in beperkingen in plaats van wat wel kan. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, 

emotionele intelligentie en motoriek zijn basisvaardigheden in het leven, waarmee je ook meer 

zelfvertrouwen krijgt. De PvdA wil dat ieder kind de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Niet enkel door in 

te zetten op hun cognitieve ontwikkeling, maar ook door ervarend te leren in de activiteiten die op hun 

gericht zijn. Daarom zetten we in op de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Want naast goed onderwijs zijn 

vormende activiteiten ook van belang. 

54. We willen dat de gemeente actief stuurt op huisvesting van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

in integrale kindcentra (IKC). Ook als scholen in omvang groeien, moet er ruimte blijven in het 

gebouw voor de VVE. 

55. We willen dat inwoners die samen laagdrempelige activiteiten voor en met jeugdigen organiseren 

voldoende ondersteund worden. Bijv. speelgoedbeurzen, speelgoedbanken, speeltuinverenigingen, 

dragen bij aan de basis van een sterk sociaal Deventer voor iedereen. 

56. Bij subsidiering van organisaties die activiteiten organiseren gericht op kinderen en jongeren is een 

voorwaarde voor subsidie dat zij actief participatie van de doelgroep vormgeven. 

 

Britt (18) Marjan (45) en Mario (39) 

‘Leg die telefoon nu eens weg!’ Britt’s moeder Marjan, kreeg er  

een punthoofd van. De hele dag door flitsten Britt’s duimen over  

het beeldscherm. ‘Kunnen we nu een keer gewoon eten?’ had  

ze aan tafel gezegd. Haar stiefvader Mario had Britt haar telefoon 

afgepakt. Woedend, scheldend was ze weggelopen naar haar groepje 

vrienden op het pleintje. Door de spanningen hadden Marjan en Mario 

ook ruzie gekregen, omdat Marjan vond dat Mario te streng was 

geweest. Een feestje met een paar vrienden was in het ziekenhuis 

geëindigd omdat Britt zoveel had gedronken dat ze bijna in coma was 

geraakt. Zo kwamen ze terecht bij een jeugdhulpverlener. In een 

praatgroep opvoedingsondersteuning voor ouders kregen Mario en 

Marjan tips hoe ze beter met de situatie om konden gaan in het stellen 

van regels en grenzen en ruimte geven. Het was een eyeopener 

geweest. Er was nu veel meer rust en respect voor elkaar. Het gaat 

tegenwoordig goed  met Britt. Ze studeert inmiddels sociaal werk op 

Aventus, een studierichting waar je heel veel kanten mee op kunt. In haar stage heeft ze een cursus bedacht 

voor senioren voor het gebruik van hun smartphone. Mijnheer Vloedgraven had haar de tweede bijeenkomst 

trots verteld hoe hij zelf een smartphoneapp had geïnstalleerd. Via Britt werd Marjan vrijwilligster in het 

verzorgingshuis. Tijdens een bijeenkomst had mijnheer Vloedgraven Marjan verteld dat ze zo’n leuke 

dochter had: ‘Ze kon zo goed overweg met iedereen’. Marjan moest trots lachen toen ze dat ’s avonds aan 

Mario vertelde. Wat kon er in drie jaar tijd veel veranderen.    
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Veilig en gezond opgroeien  

Door sociale, medische of andere omstandigheden hebben sommige kinderen extra steun en zorg nodig. 

Daar is de jeugdhulp voor. In Deventer gaat het goed met de jeugdhulp en dat houden we zo! Daarom 

blijven we inzetten op preventie (voorkomen) en vroegsignalering (op tijd erbij zijn). 

57. We zorgen voor een goede verbinding tussen wijkprofessionals van Team Toegang Jeugd, scholen 

en activiteiten in de buurt. Zodat de jeugdhulp laagdrempelig toegankelijk blijft, bijvoorbeeld ook om 

ouders te ondersteunen bij het aanvragen van fondsen om kinderen te kunnen laten deelnemen en 

om als er (nog) niets aan de hand is in gesprek te gaan met ouders. 

58. We blijven wijkprofessionals zien als de drijvende kracht van de ondersteuning in de wijken, ook voor 

kinderen en jongeren. Zij krijgen de ruimte om aan wijknetwerken te bouwen, verbindingen te leggen 

en hun kennis te delen. 

59. We zetten extra (professioneel) jeugd- en jongerenwerk in, ook op straat, in de wijken en dorpen. Zij 

houden contact met jongeren en stimuleren hen om actief mee te doen, van school en bijbaantje tot 

sportvereniging. 

60. De periode van de pubertijd en adolescentie leiden soms tot spanningen in de ouder kind relatie. 

Vormen van opvoedingsondersteuning zijn toegankelijk en laagdrempelig voor alle ouders. 

61. (V)echtscheidingen trekken vaak een zware wissel op het functioneren van kinderen. Deventer 

ontwikkelt een kordate interventieaanpak waarin signalen snel omgezet kunnen worden in actie. 

62. In de puberteit willen jongeren zich onttrekken aan de invloed van volwassenen. Ze zoeken elkaar 

vaak op in de openbare ruimte. Het experimenteergedrag dat daarin plaatsvindt leidt soms tot 

risicogedrag (globaal 5-15% van de totale jongerenpopulatie). Dat vraag om voldoende 

jeugdprofessionals in een pro-actieve houding, die vanuit een bredere netwerkstructuur contact met 

jongeren onderhouden en met hen activiteiten organiseren. 
 

Sterke basisinfrastructuur van sport, cultuur en buurtactiviteiten 

Sport, recreëren en andere vrijetijdsactiviteiten dragen bij aan een gezonde leefstijl en zelfontplooiing. Ze 

zijn ook een bindmiddel in de Deventer samenleving. We vinden het belangrijk dat de jeugd jong 

kennismaakt met het verenigingsleven, activiteiten via stichtingen en andere actieve groepen die bijdragen 

aan een sterk Deventer. Je doet sociale contacten op, je ontwikkelt allerlei vaardigheden en het draagt bij 

aan de gezondheid. Daarom moeten de lokale basisinfrastructuur op orde, zichtbaar en dichtbij zijn. Het start 

allemaal met de eerste keer deelnemen, beginnend dicht bij huis en stapsgewijs met meer ruimte, 

vertrouwen en vrijheid. 

63. We zorgen voor voldoende kennismakingsactiviteiten met een divers aanbod van sport en cultuur op 

de naschoolse opvang en in buurthuizen. 

64. We willen dat vrijwilligersorganisaties voldoende ondersteuning krijgen om een veilige, stimulerende 

omgeving te bieden, ook voor jongeren die soms wat extra ondersteuning nodig hebben. 

65. We investeren in goede sportvelden bij verenigingen. We willen dat de sportvelden ook buiten 

verenigingsdagen toegankelijk zijn voor zelfgeorganiseerde verbanden of scholen. 

66. De wereld van jonge mensen stopt niet bij de gemeentegrenzen. Ontwikkelingen elders in de wereld 

– denk bijvoorbeeld de klimaatcrisis – staan niet op zich. Ieder jaar op 12 augustus is het de 

Internationale Jongerendag van de Verenigde Naties. Deventer stimuleert jongeren op die dag zelf 

een festival te organiseren, waarin de relatie met jongeren over de grenzen tot stand gebracht wordt. 
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5. Een duurzame toekomst 
Onze droom is een groen en duurzaam Deventer 

Deventer is ruim 1250 jaar oud en we willen daar nog zeker 1250 jaar aan toevoegen, als groene, leefbare 

en schone stad met dorpen. Maar voor nog eens 1250 jaar in een groen en leefbaar Deventer is veel inzet 

nodig. We gaan dus verder met het isoleren van woningen, gaan over op schone energiebronnen, 

vergroenen onze wijken en zorgen voor een schonere leefomgeving, oa via veranderende mobiliteit met 

ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer. 
 

Goed voor mensen zorgen kan niet zonder ook goed voor onze wereld te zorgen. Het is een wereld en een 

leefomgeving die we ook in goede staat willen doorgeven aan volgende generaties. Maar dat staat fors 

onder druk, daar kan niemand omheen. Duurzaamheid is echter voor veel mensen nog een ver-van-mijn-

bed-show en oogt bedreigend vanwege de veranderingen die ermee gepaard kunnen gaan. Daarom moet 

de discussie over verduurzaming en verbetering van onze leefomgeving ook veel meer gaan over die zorgen 

en over het goed betrekken van alle inwoners. Veel mensen kunnen niet zomaar hun woning verduurzamen 

maar worden wel geconfronteerd met hogere energierekeningen. Daarin dreigt een onacceptabele 

ongelijkheid te ontstaan. Het vraagt om een andere manier van mensen betrekken om te zorgen dat 

duurzaamheid, een schone leefomgeving en de betaalbaarheid ervan ook echt over iedereen gaan en voor 

iedereen bereikbaar zijn. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan onze leefomgeving en geven we die wereld 

ook met een vruchtbaar perspectief door aan volgende generaties 

 

Anne (50) en Karel (53) en hun kinderen Sam (21) en Pien (18) 

Anne en Karel woonden al 15 jaar in hun mooie jaren 50-tussen-woning. Ze hebben heel veel zelf geklust in 

het huis. Het huis ziet er picobello uit. Nu het huis na jaren klussen naar hun zin is, wilden ze eigenlijk ook 

wel verduurzamen. Mede doordat de energiekosten stegen en er toch 

nog wat tochtende plekken in huis waren. Sam en Pien, hun kinderen, 

wonen nog thuis, Sam gaat binnenkort aan het werk. Ze waren nogal 

laks met licht en het dichtdraaien van hun kamerthermostaat als ze 

weggingen. Een energiecoach kwam langs, en ze maakte een 

energierapport. Ze konden van alles doen, van radiatorfolie en 

zonnepanelen tot en met vloerisolatie. Voor sommige veranderingen 

waren zelfs subsidies aan te vragen. Ze waren blij met het overzicht. 

Stap voor stap pakten ze alvast de kleine veranderingen aan die 

helpen om energie te besparen. Ook hun kinderen dachten enthousiast 

mee. Pien maakte enthousiast radiatorfolie vast die ze zelf had besteld. 

De nieuwe slimme thermostaat verdiende zichzelf snel terug. En de 

slimme radiothermostaten waren de volgende stap. Tijdens de 

jaarlijkse buurtbarbecue vertelde Karel trots over hun besparingen. Terwijl de hamburgers en de 

braadworsten, Sallandse streekproducten, op de barbecue gingen, gaf hij een enthousiaste rondleiding door 

zijn huis. De energiecoach is teruggekomen en begeleidt nu een werkgroepje in de straat. 

“Voor nog eens 1250 jaar in een groen     

   en leefbaar Deventer is veel inzet nodig” 
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Metin (23) en Şengül (23) 

Metin en Sengül zijn er als jong stel trots op dat ze een prachtig huisje hebben 

kunnen bemachtigen om samen te starten. Niet al te groot, maar wel in hun 

geliefde wijk in Deventer. Ze hadden wel groter gewild, maar door de stijgende 

prijzen op de woningmarkt hadden ze niet veel keus. De woningcorporatie waar 

ze het huis van kochten, had het huis netjes achtergelaten, maar het is niet meer 

van deze tijd. Metin en Şengül wilden graag een bad, een regendouche en mooie 

grote keuken. Ze gingen verbouwen, vrienden en familie werden opgetrommeld. 

Er kwam nieuw dubbelglas op de bovenverdieping, maar helaas hadden ze  niet 

voldoende geld voor alle duurzame maatregelen die ze hadden willen nemen. 

Toen kwam er goed nieuws nadat ze een praatje maakten met de wijkambtenaar.  

De woningcorporatie wilde de zonnepanelen die ze in de hele wijk op de 

huurhuizen leggen ook op hun huis leggen, ze konden ze op afbetaling zonder 

rente bij hen kopen. Ideaal. Zo kunnen ze vanuit de maandelijkse winst vanuit de 

energierekening de zonnepanelen afbetalen én hebben ze een goed gevoel over 

het steentje wat ze bijdragen. Op de telefoonapp kijkt Metin tegenwoordig iedere 

maand nieuwsgierig naar wat ze nu weer hebben bespaard.  

 

 

 

 

 

 

De energietransitie en verduurzamen is van en voor iedereen  

De energietransitie biedt volop kansen: voor schone lucht, betere huizen, betaalbare energielasten en meer 

werkgelegenheid. Ondernemers worden gestimuleerd en uitgedaagd hun bestaande bedrijfspanden te 

verduurzamen. We zorgen ervoor dat de kosten en de opbrengsten eerlijk worden verdeeld en voorkomen  

dat de energietransitie ongelijkheid creëert. Samenwerken met alle inwoners is essentieel. 

67. We kiezen voor een wijk/dorpsgerichte aanpak, brengen de verduurzamingsopgave op buurtniveau 

in kaart en bekijken met bewoners wat er bij wie moet gebeuren. 

68. De participatievorm van het burgerberaad over de Deventer klimaatdoelstellingen kan als een 

onafhankelijk middel worden gezien om het proces te verbreden. Het kan bijdragen aan meer 

betrokkenheid van inwoners en draagvlak, voor zowel proces als duurzaamheidsmaatregelen. 

69. We werken met energieambassadeurs. Dit zijn inwoners, die vooropgaan in het verduurzamen van 

hun huis. We gaan samen met hen de wijken/dorpen in om de buren te stimuleren ook te 

verduurzamen. 

70. We zetten energiecoaches nog actiever in voor huishoudens met lage inkomens. 

71. We bouwen actief mee met energiecoöperaties, nemen hindernissen voor hen weg en denken mee 

hoe we voordelen voor alle inwoners kunnen laten zijn. 

72. Financiële ondersteuning bij energiebesparing (verduurzaming), juist ook voor lagere inkomens, gaat 

onderdeel uitmaken van het minimabeleid. Daarbij gaat het voor de korte termijn om het voorkomen 

van financiële problemen door fors hogere energierekeningen en voor de iets langere termijn om het 

mogelijk maken van het nemen van isolatie- en duurzaamheidsmaatregelen. 

“We zorgen ervoor dat de kosten en    

   opbrengsten eerlijk worden verdeeld” 
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73. We stimuleren initiatieven die leiden tot advisering en collectieve inkoop van o.a. warmte en 

isolatiematerialen ten behoeve van particuliere woningeigenaren. We zijn enthousiast over het 

bestaande duurzaamheidskrediet dat de gemeente heeft opgezet en willen dit behouden. 

74. Voor de PvdA is duurzaam (ver)bouwen de nieuwe norm. We moedigen woningeigenaren en 

aannemers aan om gebruik te maken van hergebruikte of herbruikbare materialen bij 

herontwikkelingsprojecten en grote verbouwingen. 

75. Onze oude binnenstad is een deel van ons maatschappelijk en historisch kapitaal, dat geldt ook voor 

de historische panden die in particulier bezit zijn. Verduurzaming van deze panden is in beginsel een 

eigen verantwoordelijkheid van die eigenenaren. Om deze belangrijke panden ook een duurzame 

toekomst te geven, onderzoeken we of er obstakels zijn (financieel, juridisch, technisch of vanuit 

beschermd stadsgezicht). Daarbij gaat het om obstakels die niet door eigenaren zelf weggenomen 

kunnen worden en waar de gemeente een rol in zou kunnen oppakken. 

76. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt vastgelegd welke woningen /buurten ze op 

welk moment gaan verduurzamen. De woningcorporaties nemen het voortouw in de collectieve 

samenwerking in de buurt. 

77. De gemeente stelt een duurzaamheidsbeleid op voor de eigen organisatie. Van vastgoedbeleid tot 

inkoop en sociaal domein. Hiermee inspireren we inwoners en blijven we het goede voorbeeld 

geven. 
 

Voorbereiden op klimaatverandering 

Door klimaatverandering zullen we in Deventer vaker te maken krijgen met hitte of hevige regenbuien. Om 

daar beter op voorbereid te zijn en overlast te verminderen moeten we stad/dorpen klimaatadaptief maken. 

78. We zorgen ervoor dat er meer groen wordt aangelegd, zodat de hittestress afneemt, en verbeteren 

de doorwatering, zodat de wateroverlast bij hevige regenbuien verdwijnt. 

79. We stimuleren bewoners om hun eigen tuin of  dakterras te vergroenen en de tegels te verwijderen. 

De gemeente ondersteunt een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld door hulp bij afvoer van stenen. 

80. We zorgen dat in nieuwe wijken duurzaam en klimaatbestendig worden gebouwd en dat de 

openbare ruimte klimaatadaptief wordt ingericht, door bijvoorbeeld de stimulatie van afvoer van 

regenwater. 

81. Samen met de onderwijsinstellingen gaan we de schoolpleinen vergroenen en zorgen we voor 

milieueducatie. 
 

Gezamenlijke opgave in het terugdringen van uitstoot 

Iedereen moet aan de slag om de uitstoot van CO2 te verminderen, in de stad en op het platteland. Daarbij 

gaat het om zowel om de A1 als binnenwegen, de landbouw en de industrie. Maar ook de intensieve 

landbouw en motorvoertuigen op fossiele brandstof. Er ligt breed een opgave voor de komende jaren 

82. We brengen de uitstoot van fijnstof terug, zodat op alle plaatsen in de gemeente/in de (binnen)stad 

wordt voldaan aan de Europese normen. Dit doen we door meer fietsstraten aan te leggen en 

maximale snelheden te beperken. Maar ook door de binnenstad gefaseerd verkeersluwer te maken, 

door overlast door gemotoriseerd verkeer in het stedelijk gebied te beperken, maximum snelheden 

waar mogelijk te verlagen en gebruik van de fiets te stimuleren, o.a. via de aanleg van fietsstraten en 

goede fietsparkeervoorzieningen. 

83. De distributie voor de winkels en horeca in het centrum wordt duurzaam en CO2-neutraal.  

84. We stimuleren in onze gemeente wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer en 

(elektrisch) (deel-) vervoer en denken hierin vooruit in een verkeer-vervoervisie 2030.  
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85. We verzetten ons tegen verschraling van het OV-vervoer in Deventer e.o. We denken in die visie 

innovatief na over de wijze om in de dorpen de goede verbindingen met de stad te behouden of te 

vergroten via innovatieve nieuwe duurzame vervoersvormen. 

86. We organiseren samen met de provincie Overijssel een actieve ondersteuning en hulp bij de 

omschakeling naar natuur-inclusieve landbouw. 
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6. Een bruisende, culturele stad 
Onze droom is een bruisende culturele stad 

Deventer is een groeigemeente met nu net meer dan 100.000 inwoners, waarvoor cultuur een 

maatschappelijke en noodzakelijke vitaliteit is. Voor Deventer telt bovendien dat haar DNA, met meer dan 

1250 jaar historie, sterk cultureel bepaald is. Cultuur zorgt er voor dat Deventer een aantrekkelijke gemeente 

is en blijft om er te wonen, te werken én te verblijven. Investeren in cultuur is investeren in een kansrijke en 

bloeiende gemeente voor iedereen! Deventer kent nu al een rijk en groot aanbod van cultuur, enerzijds 

bepaald door de historie, de vele organisaties en instellingen, en anderzijds door de actieve deelname van 

veel Deventenaren. Het is juist deze mix die van belang is om in stand te houden en te investeren. De inzet 

van veel Deventenaren wordt de inzet van álle Deventenaren. Cultuur is er voor alle inwoners, in actieve 

en/of passieve zin. Naast een stevig aanbod is toeleiding naar kunst en cultuur essentieel, cultuureducatie 

moet alle kinderen de gelegenheid bieden om te genieten van kunst en cultuur; dat zorgt voor 

saamhorigheid, gesprek en ook troost. Heerlijk wegduiken in een boek, genieten van het speelgoedmuseum 

en samen of alleen muziek maken moet voor alle kinderen binnen bereik liggen. 

 

       Mila (15) 

Mila doet niets liever dan tekenen en fotograferen, het liefst blijft ze op school hangen 

om in het tekenlokaal nog even te werken. Helaas moet ze daar vaak al vroeg weg, 

want het lokaal ging op slot na de lessen. Thuis kan ze niet goed werken, daar is het 

vaak onrustig omdat haar jongere broertjes door het huis rennen. Mila wil graag 

acteren, maar dat durft ze thuis niet te zeggen. Haar ouders stimuleren haar zo goed 

mogelijk haar best te doen, zodat ze later een goede baan met een goed inkomen kan 

krijgen. Op de Havo gaat het hartstikke goed, maar ze zou graag iets met haar 

creativiteit doen. Ze ziet huizenhoog op tegen de studiekeuze die ze moest maken 

volgend jaar. Daarom is ze wat down en hangt ze wat rond met een paar vriendinnen. 

Als het koud is gaan ze graag even in de bibliotheek zitten. Haar geheime creatieve 

wereld is insta en snapchat; de plek waar ze het gevoel heeft dat ze zich helemaal kan 

uiten. Mila wil heel graag een plek in de stad hebben waar ze kan chillen, toneelspelen 

en tekenen met leeftijdsgenoten. En wat zou ze graag iemand hebben die haar hielp bij 

haar studiekeuze en bij het gesprek met haar ouders hierover. Op school had ze het 

erover met haar mentor. Die vroeg of ze het project DO IT van het Burgerweeshuis 

kende. Een project waarbij scholieren worden uitgedaagd om hun favoriete culturele 

uitgaansavond samen te stellen. Enthousiast legde Mila haar ideeën op tafel. Hier zijn 

mensen die je op weg helpen als je iets creatiefs wilt doen.    
 

 

De bruisende culturele (binnen)stad 

De culturele sector, van makers tot musea, zorgt er mede voor dat Deventer trots, sterk en sociaal is. Samen 

genieten van een mooi concert, een graffiti kunstenaar aan het werk zien, voorlezen in de bieb, met elkaar 

genieten van (en troost vinden in) al het moois dat Deventer te bieden heeft. Samen maken we de stad 

(weer) bruisend, na zware corona-jaren. 

87. We investeren in een nieuwe passende en perspectief biedende locatie voor het Burgerweeshuis, 

omdat een poppodium hoort bij een gemeente van 100.000 inwoners, waarin we verschillende 

generaties via muziek willen vermaken en verbinden. 
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88. We dragen zorg voor een toekomstbestendige organisatie en faciliteit voor de schouwburg en  

het filmtheater als belangrijke culturele functies voor alle inwoners.  

89. We zetten actief in op een cultureel netwerk tussen de diverse instellingen in de stad én dorpen, 

zowel sociaal als fysieke zichtbaarheid. Routes van beginner tot professional worden zichtbaar. 
 

Cultureel leven voor alle inwoners 

Een bruisende stad waar dromen werkelijkheid worden, waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht je 

achtergrond, leeftijd, interesses, of seksuele oriëntatie. Culturele locaties zoals musea, bibliotheek of buurt- 

en dorpshuis behoren tot de basisinfrastructuur van heel Deventer. 

90. We faciliteren creatieve en culturele initiatieven, broedplaatsen, oefenruimtes en laten inwoners 

kennismaken met de historie van stad en ommeland via pop-up musea en laten de verhalen vertellen 

in onze wijken en dorpen. 

91. De PvdA hecht aan het beschikbaar hebben van ruimte voor maatschappelijke en culturele 

initiatieven die niet zelf in staat zijn ruimte te huren of kopen. Leegstaand bezit wordt waar mogelijk 

optimaal benut voor dergelijke initiatieven. Per geval moet afgewogen worden wat de (soms tijdelijke) 

bestemming zal worden. Hiervoor zal ook een afwegings- en beleidskader worden opgesteld om 

dergelijke organisaties meer houvast te bieden. 

92. We maken een digitale culturele stad. De plek waar je altijd te weten kan komen waar iets te doen is. 

93. We willen dat alle inwoners twee entreekaarten per jaar gratis krijgen voor een bezoek aan een 

culturele instelling. 

 

Ans (72) 

Iemand sprak Ans aan als pensionado. Het klonk een beetje alsof haar leven geen 

toekomst meer had. Ze moest toegeven, ze was wel klaar met haar vrijwilligerswerk 

dat ze deed sinds ze met pensioen was gegaan. Het had als gestuurd gevoeld, want 

ze had nog wel even door willen gaan in haar werk. Vroeger gaf ze les en ze wilde 

nog altijd graag voor kinderen en jongeren van betekenis zijn. Je talent en betrokken-

heid bij mensen stopte immers niet als je stopte met werken. Ze vond het belangrijk 

om actief te blijven en een bijdrage te blijven leveren aan de stad. Zo werkte ze in de 

bibliotheek, las ze voor op scholen en hielp mee bij het Dickensfestijn. Diep in haar 

hart zou ze meer met jongeren willen doen. Ze droomde van een plek waar ze met 

meer ouderen kan wonen en waar een algemene ruimte is waar jongeren hun 

huiswerk kunnen maken én ook nog creatief kunnen zijn. Daar konden ouderen dan 

van genieten en meedoen. Wat zou het mooi zijn als er in de stad een plek kwam voor 

jongeren waar iedereen zich veilig voelt. Ans ging in gesprek met de gemeente en 

een jeugdhulpverlener. De creatieve plek was zo gevonden. Voorlopig kon Ans 

terecht in een oud schoollokaal van een anti-kraakpand. Binnen een paar weken kon 

ze starten. Samen met een vriendin runt  ze die plek. Zwaan kleef aan, er werken 

steeds meer mensen mee.  
 

“Een bruisende stad waar dromen  
  werkelijkheid worden, waar iedereen  
  zich thuis voelt, ongeacht achtergrond” 
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Cultuur maken we samen 

Je emoties en gevoelens uiten via creatieve activiteiten is voor ieders ontwikkeling goed. Speciaal voor 

kinderen, jongeren en volwassen in wat meer kwetsbare posities stimuleren we deze workshops. Kunst en 

cultuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend maar zou dat wel moeten zijn. 

94. We bouwen met de culturele en onderwijspartners aan een Lokale Educatieve Cultuur-Agenda. 

95. We willen dat cultuur vast onderdeel is op de basisschool. We ondersteunen scholen financieel die 

willen investeren in hun personeel om deze lessen te geven. 

96. We geven alle kinderen en jongvolwassenen tot 27 jaar gratis toegang tot de bibliotheek, omdat 

lezen niet op hoort te houden na de middelbare school en de studie. 

97. De lange geschiedenis van Deventer vinden we terug in de vele monumentale panden die onze stad 

rijk is. Ook aan pleinen, straten en gebouwencomplexen laat de geschiedenis zich aflezen.  

We koesteren dat erfgoed en waarderen de inbreng van de actieve erfgoedorganisaties. 

 

Jan (62) en kleinzoon Bram (7) 

Het speelgoedmuseum heeft een leuke nieuwe tentoonstelling en Jan 

neemt zijn kleinzoon Bram mee naar dit museum. Ze zijn vorig jaar ook 

geweest, het was erg druk. De laatste jaren is het er sowieso drukker 

geworden. De aansprekende tentoonstellingen zullen daar vast 

bijgedragen hebben. Er is in Deventer op deze zondag sowieso aardig wat 

te doen. Jan past vandaag op zijn kleinzoon omdat zijn zoon en 

schoondochter aan het klussen zijn in hun nieuwe woning, waar ze vorige 

week de sleutel van kregen. Ze gaan vanmiddag ook nog langs bij de 

Ulebelt, dat is niet alleen leerzaam voor kinderen zoals Bram maar ook 

leuk. Er is daar in de buitenlucht een muzikaal optreden waar Jan naar 

uitkijkt en ondertussen kan Bram ook naar de dieren kijken en in de 

speeltuin zijn energie wat kwijt met leeftijdgenootjes. 
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7. Samenleven en meedoen 
Onze droom is een sociaal sterke stad met dorpen 
In Deventer moeten basiszekerheden als werk, wonen en een veilige omgeving vanzelfspr–ekend zijn. 

Kunnen meedoen in het dagelijks leven van alledag is een van de belangrijkste dingen voor onze inwoners. 

Sociaal contact maakt gelukkiger en dat willen we voor iedereen. De sterke inclusieve,  gemeenschapszin in 

de stad en de dorpen wordt ondersteund door  activiteiten te stimuleren en onnodige drempels weg te 

nemen. Want samen zijn we de gemeenschap. 

 

Bettie (63) 

Bettie is lerares in de onderbouw, kleuterleidster. Haar hele leven heeft ze dit met plezier 

gedaan, maar nu haar man met pensioen is zou ze ook graag stoppen. Bettie wil wel, 

maar als ze op het werk is geniet ze ook. Ook is er al zo moeilijk aan personeel te komen, 

ze wil haar directeur en collega’s niet in de steek laten. En haar inkomen zorgt ook voor 

een net wat fijnere oude dag. Al voelt zich nog lang niet oud. Gelukkig kan ze volgend 

schooljaar wel minder gaan werken. In haar vrije tijd is Bettie actief bij het cultuurhuus in 

het dorp, ze zit in de commissie die de films uitzoekt en de avonden organiseert. Ook is 

ze vrijwilliger bij het verzorgingstehuis waar ze bewoners in een rolstoel door het dorp 

rijdt. Als ze straks met pensioen is, wil ze meer doen met de vrouwengroep waar ze lid 

van is, want wandelen en fietsen vindt ze ook heerlijk. Ze zou ook wel wat vrijwilligers-

werk in de stad willen doen, rondleidingen geven misschien? Helaas heeft ze geen 

rijbewijs en gaat de bus naar de stad maar 1x per uur, het is toch een mentale drempel. 

Ze wil haar kinderen en man ook niet belasten met het heen en weer rijden. 

 

 

 

 

 

De gemeenschap zijn we met elkaar 

Een gemeenschap ontstaat niet vanzelf. Daarom bouwen we aan een samenleving  waar iedereen ertoe 

doet en gezien wordt. Waar je je gesteund voelt, waar je vertrouwen krijgt om mee te doen. Waaraan 

iedereen iets wil bijdragen. Alleen een sociale samenleving kan een sterke samenleving zijn. We koesteren 

het vrijwilligerswerk dat in de stad en in de dorpen gedaan wordt om het samen leven te organiseren. 

98. We zorgen voor voldoende wijkprofessionals die deze buurtnetwerken kunnen organiseren en 

ondersteunen. Zij dringen door tot in de haarvaten van de wijken en dorpen, waarmee ze weten wat 

er nodig is en op wiens ervaring de gemeente vertrouwt. 

99. We zorgen voor blijvende verbinding van wijknetwerken, bestaande uit verenigingen, stichtingen en 

organisaties en zetten hen op de kaart. Inwoners kunnen daardoor gemakkelijker meedoen in sociale 

verbanden. Dit voorkomt eenzaamheid en stimuleert een gezonder leven. 

100. We regelen voldoende financiële ondersteuning voor de Deventenaar die wil deelnemen maar niet 

kan deelnemen vanwege een kleine portemonnee. Verbinding tussen wijkprofessionals en het 

wijknetwerk is ook hier essentieel voor het wegnemen van drempels en bieden van kennis en kunde 

aan bewoners die dat nodig hebben. 

“Sociaal contact maakt gelukkiger  

   en dat willen we voor iedereen” 
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101. Onze openbare ruimte en gebouwen horen voor iedereen toegankelijk te zijn en worden. We willen 

dat inwoners met een beperking volledig mee kunnen doen. Dat is weliswaar niet van de een op de 

andere dag gerealiseerd maar het vraagt een grote extra inspanning om die inhaalslag te maken. Bij 

nieuwe plannen moet toegankelijkheid altijd meegenomen worden. 

102. We staan voor een samenleving waarin er geen plaats voor discriminatie is en waar we ons inzetten 

voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. We zorgen voor een verdere verbetering van de 

bekendheid van het meldpunt discriminatie. We willen dat organisaties een keurmerk diversiteit 

krijgen, via onderlinge afspraken over hoe je dit keurmerk verkrijgt en behoudt. 

103. In Deventer behandelen we elkaar gelijk, ongeacht afkomst, culturele achtergrond, geloof of van wie 

je houdt. Dat betekent ook dat een stad die inclusiviteit als norm stelt, actief beleid voert om mensen 

met een LHBTQI+ identiteit die gelijkwaardige plek in de samenleving te laten hebben. Om 

vooroordelen te slechten, acceptatie te bevorderen en om met gelijke behandeling te kunnen 

deelnemen. Door middel van het geven van het goede voorbeeld en het stimuleren van activiteiten 

en initiatieven die bijdragen aan een acceptatie en deelnemen aan de samenleving. Deventer is een 

trotse regenbooggemeente en blijft dat ook waarmaken.––– 

104. We zorgen voor opvang en begeleiding voor daklozen en asielzoekers (soms ongedocumenteerd) 

die zijn uitgeprocedeerd maar die (nog) niet terug keren naar hun thuisland. Niemand slaapt onder 

de brug. We gaan dus door met de ‘bed-bad-brood-voorziening’ of een vergelijkbare opvang, 

eventueel met omliggende gemeenten samen. 

 

Lisa (10), John (33) & Remco (42)  

‘Ik heb twee vaders’ zei Lisa, die net in Deventer komen wonen. Ze 

legde de klas uit dat het heel stoer was om twee papa’s te hebben. En 

ja, die vraag had ze wel verwacht. Haar moeder zag ze ook regelmatig, 

omdat die als draagmoeder goed bevriend was met haar vaders John 

en Remco. Na Lisa’s uitleg was het meteen normaal. Lisa was voordat 

ze naar Deventer kwam al een fanatieke voetbalster. Twee juichende 

vaders langs de kant, dat gunde ze ieder kind. Remco die in de zorg 

werkte, werd al snel gestrikt als jeugdleider en trainer voor het team van 

Lisa. John die meteen een seizoenskaart had genomen voor Go Ahead 

Eagles, werkte bij een accountantskantoor. Remco vond dat de oudere 

mannen die hij tegenkwam veel meer beweging moesten hebben. Hij 

had met John het idee besproken om een Deventer ‘walking 

voetbaltoernooi’ te organiseren voor gepensioneerde mannen. Hij stelde 

het voor en de voorzitter van Lisa’s voetbalclub vond het meteen een 

goed idee. En passant vroeg hij aan Remco of John misschien ook iets voor de club wilde doen. We zoeken 

namelijk nog een penningmeester. De deal was snel gemaakt. Het ‘walking voetbaltoernooi’ werd een groot 

succes. Het regenboogteam onder coaching van Remo won en de begroting van de club was nu al drie jaar 

achter elkaar sluitend. 

 

Een menselijke overheid 

De overheid stuurt vooral vanuit vertrouwen. We gaan naar samenwerken op basis van vertrouwen, minder 

verantwoorden en meer geloven in elkaar.  

105. We financieren welzijn en zorg voor meerdere jaren, zodat er structureel gebouwd kan worden aan 

kennis van en vertrouwen in de wijken. De aandacht gaat naar het werk, niet naar de rompslomp.  
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106. We sturen vooral op het toevoegen van waarde. Verantwoording van subsidies gebeurt door waarde-

meting, met evaluaties via bijvoorbeeld methodieken als ‘effectenarena' of ‘Most significant change’. 

107. De gemeente gaat de komende vier jaar experimenteren met actief sturen op gelukkige inwoners, 

door bijvoorbeeld methodieken als ‘geluksindex’ of ‘een geluksbegroting’.  

We vinden geluk belangrijker dan gewin. 

108. De gemeente, bestuurders en ambtenaren zijn actief in wijknetwerken. Zo zorgen we dat ‘de 

gemeente’ en ‘de politiek’ dicht bij elkaar komen en de gemeente voelt wat inwoners van de wijk 

nodig hebben. Want de wijk vormen we met elkaar. 

109. We brengen de politiek vaker op locatie. Er komen meer politieke vergaderingen, werkbezoeken en 

voorbereidings momenten in de wijken en dorpen. 

Droom mee, denk mee, doe mee 

We zijn continue in gesprek met onze mede-inwoners. We willen samen bouwen, samen vertrouwen dat we 

het beste doen als politiek en gemeente. Voor de inwoners, die hun kennis, kunde en vaardigheden willen 

inzetten voor de gemeenschap, gaan we op zoek naar nieuwe manieren van invloed uitoefenen.  

Geen schaduw politiek, maar samenwerken aan de beste plannen. Inwoners opzoeken en samen 

afwegingen maken in het algemeen belang.  

110. We willen dat de gemeente nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid invoert, zoals de burgertop, 

burgerberaad en de burgerbegroting. We definiëren met elkaar de succesfactoren en 

randvoorwaarden. Bij succes worden deze ingezet als vaste methoden voor burgerbetrokkenheid. 

 

Ilker (38) 

Ilker werkt bij een ingenieursbureau in Deventer. Hij woont hier nu een jaar of vijf met zijn 

vrouw en drie kinderen. Het bevalt hen heel goed in deze stad. Centraal in het land, dat is 

fijn voor zijn werk. Ilker wil wel graag wat doen voor de stad, maar politiek actief worden ziet 

hij niet zitten. Hij wil wel graag dat de stad duurzamer wordt en het wegennet en vervoer 

wordt aangepast, daar weet hij alles van. Via een flyer van een wijkinitiatief meldt hij zich 

aan voor de themagroep. Daar ontmoet hij diverse buurtgenoten die hij helemaal nog niet 

kende. Het valt hem op dat ze vooral in de groep plannen maken, hij ziet gelijk verbindingen 

met zijn eigen werk en wil ook zo snel mogelijk de gemeente betrekken. Een teamgenoot 

van de voetbal werkt bij de gemeente en na de wedstrijd hebben ze het er nog eens over. Er 

ontstaat een leuke samenwerking tussen het buurtinitiatief, de gemeente en het bedrijf waar 

llker werkt. Samen komen ze tot een nieuwe inrichting van aantal wegen in de wijk, zodat er 

niet zo hard gereden wordt en meer ruimte is voor de fiets. 

 
 

111. We installeren een kinderraad en kinderburgemeester, om ook de stem van de jonge Deventenaar 

goed te kunnen meewegen. We willen dat de Deventer jeugd kan meedromen én -doen op de 

thema’s die hen aangaan. Dat mag niet alleen bij symboliek blijven; daarom zetten we vernieuwende 

participatiewerkvormen in om de Deventer kinderen en jongeren echte zeggenschap te geven.  

“We bouwen aan een samenleving waarin  

  iedereen ertoe doet en gezien wordt” 
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We organiseren en faciliteren actieve participatiewerkvormen die kinder- en jongerenbetrokkenheid 

vanuit hun leefwereld bij de Deventer samenleving vergroten 

112. We introduceren het ‘mede-aandeel programma’. Alle inwoners van boven de 16 jaar krijgen een 

aandeel in de stad. Op basis van loting worden mede-eigenaren uitgenodigd voor de mede-

eigenaren-vergadering op het stadhuis. Elke keer op een ander onderwerp. Voeg je waarde toe aan 

de stad? Dan krijg je een winstuitkering (voucher).  

113. We evalueren met bewoners de implementatie van de omgevingswet in onze gemeente zorgvuldig. 
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8. Samen veilig in Deventer  
 

 

Onze droom voor Deventer als veilige stad waar we allemaal aan bij dragen 

Deventer is een aangename stad om in te leven en te verpozen en uit te gaan. Een stad waar we in een 

goede sfeer samenwerken, rekening met elkaar houden en waar het algemeen belang zwaarder weegt dan 

het individuele belang. Waar waardering en respect voor publieke dienstverleners, zoals politie, ziekenhuis - 

en zorgpersoneel en mensen in het onderwijs vanzelfsprekend is. En waar we het allemaal van belang 

vinden om zelf ook bij te dragen aan die fijne veilige omgeving, voor onszelf en voor alle andere 

Deventenaren. 
 

Aanpakken en kansen bieden 

Om Deventer veilig te houden pakken we ondermijning en criminaliteit aan. Dit vraagt voorkomen en om 

handhaven. We zijn alert op fraude in de zorg, verdachte vastgoedtransacties, signalen van overlast en 

pakken dit direct en stevig aan. Door te zorgen voor bestaanszekerheid, voldoende kansen in de 

samenleving, door uitsluiting te voorkomen, beperken we de verleiding van het snelle, verkeerde geld.  

We geven de vakmensen, die hier in de wijken, op de scholen en bij de politie dagelijks aan werken, de 

ruimte om tot een effectieve aanpak te komen. 

114. Deventer wordt een experimentstad op het gebied van nieuwe vormen van samenwerking die leiden 

tot positieve gedragsverandering en meer begrip in de samenleving 

115. Ondermijning van de samenleving door criminaliteit trekt een wissel op de leefbaarheid in woon-

wijken. We willen dat de gemeente hier dicht op blijft zitten en snel en adequaat reageert. Bij 

signalen wordt een gebiedsgericht ondermijningsteam gevormd met in ieder geval politie, gemeente 

en belastingdienst. 
 

 

Kees (19) 

Kees en leren, dat is nooit een gelukkige combinatie geweest. Letters 

dansten op papier, rekenen was aan hem niet besteed. Bovendien was hij 

te ongedurig voor de schoolbanken. Maar wat weinig mensen weten is 

dat hij een talent heeft. Is je scooter kapot, ga dan bij Kees langs. Hij krijgt 

hem weer aan de praat. Het is dan ook een komen en gaan in het  

schuurtje van Kees. Werken wil maar niet lukken. Wat ze hem aanbieden 

bevalt hem niet. Hij woont nog thuis, een uitkering is gedoe en met zijn 

reparatieschuur verdient hij een mooie centje bij. Buurtbewoners komen 

vaak langs als hij aan het sleutelen is voor een kop koffie. Tegenwoordig 

knutselt hij ook aan spelcomputers. Hij bekeek filmpjes op internet en 

voor hij het wist was hij ook daarin expert. Maar toen ging het fout. Hij had 

het kunnen weten: een kennis van een kennis had twee scooters tegelijk 

gebracht en gevraagd of hij die om kon bouwen. Ze bleken gestolen te zijn en hij was dus medeplichtig. De 

wijkagent deed echter een goed woordje voor hem bij de nieuwe Deventer wijkrechter, die snel en dicht bij 

huis kleine vergrijpen en meningsverschillen aanpakt en oplost. Kees had nog geen strafblad, dat scheelde. 

Bij een kop koffie in Kees zijn eigen schuurtje kreeg hij een taakstraf opgelegd. Hij moest die uitvoeren bij de 

fietsenwerkplaats van de Cambio. Hij was opgelucht. Na afloop vroeg de werkplaats of hij wilde blijven. Hij 

heeft van Geldfit een maatje gekregen. Die helpt hem nu zijn geld te beheren.   

 

  



Droom mee, Denk mee, Doe mee 

 

37   Verkiezingsprogramma 2022-2026 PvdA Deventer 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Voor veiligheid en leefbaarheid zorgen we met elkaar 

De veilige en aangename stad begint bij onszelf, niet bij de professional. Te vaak worden de mensen die de 

samenleving draaiende houden, zoals ambulancemedewerkers, politie, onderwijzers, verpleegkundigen en 

artsen zonder respect behandeld of zelfs bedreigd. Daarom moeten we met elkaar in gesprek. Over de korte 

lontjes, over waardering voor dienstverleners, over rekening met elkaar houden en over de regels en normen 

die bijdragen aan een goede leefomgeving. De gemeente organiseert daarom een Deventer burgerberaad 

over veiligheid, respect en samenleven. 

 

 

John (42) en Els (41) 

John en Els wonen al jaren in hun mooie woonwijk. Een heerlijk rustig 

wijkje waar ze al jaren prettig wonen. Toch voelen ze zich de laatste 

jaren steeds onveiliger. Ze kennen de buurt niet meer zo goed, want de 

tijd dat ze met de kinderen op straat waren is al lang voorbij. Ze horen 

ook steeds meer over inbraken in de buurt. Wanneer Els ‘s avonds de 

hond uitlaat vindt ze het door die verhalen ook een beetje onaangenaam, 

ze ziet ook vaak busjes rijden en er staat sinds kort een groepje jongens 

met scooters in het paadje verderop. Ze heeft het er vaak met de 

buurvrouw over en starten een whatsapp-groep. Dat blijkt niet gelijk een 

succes, want vele buurtbewoners vinden dat zij discrimineert als ze weer 

een nummerbord in de app gooit van een Pools busje. Via via komt 

wijkagent Karel dit initiatief ter ore. Karel belt eens aan bij Simon en Els. 

Hij vertelt dat hij de jongens op de hoek heel goed kent, en dat ze het 

lastig hebben thuis en, door de boze blikken van buren, juist het gevoel 

krijgen dat ze er niet mogen zijn. Dit is niet de aanpak. Karel belt de 

opbouwwerker en komt samen met Els tot een idee; elke maand een kookavond in het buurthuis met de 

jongens, hun ouders en de andere buren en voor wie wil kan er diezelfde middag gevoetbald worden. Een 

tijd later is Els een stuk minder bang. De jongens zeggen zelfs; als iemand je iets aan doet roep ons! 
 

 

116. Voor buurten waar overlast en ondermijning structureel aan de orde zijn komt er een integraal 

uitvoeringsplan met enerzijds repressieve interventies op de korte termijn, en anderzijds een langere 

termijn aanpak om de veiligheid en leefbaarheid te stimuleren. De strategie van de wortel 

(stimuleren) en de stok (repressie). Een strategie om zowel ‘verkeerde’ krachten terug te dringen als 

‘goede’ krachten te mobiliseren. 

117. De aanpak van overlast in woonwijken krijgt nog meer prioriteit. 

  

“De samenleving is toe aan een 

herbezinning over hoe we respectvol 

met elkaar omgaan. Ook in Deventer!” 
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118. De toegang tot het recht wordt voor veel mensen met lage inkomens steeds moeilijker. Deventer 

biedt zich daarom aan als experimentstad voor vernieuwende vormen van rechtspraak die de 

toegang tot het recht laagdrempeliger maken. Dat kan bijvoorbeeld door in bestaande locaties als 

bibliotheken en wijkcentra een ‘huis van het recht’ in te richten. Daarbij kan gedacht worden aan een 

‘sociaal-juridische huisarts’, wijkmediation (de wijkrechter) of een experiment met vormen van 

burgerrechtspraak. 

119. De samenleving is toe aan een herbezinning over hoe we respectvol met elkaar omgaan. Ook in 

Deventer. Wij willen dat de gemeente de komende raadsperiode een burgerberaad faciliteert met het 

onderwerp: hoe wordt en blijft Deventer een veiligere en prettigere stad om in op te groeien, te 

wonen, te werken en uit te gaan. 
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Resultaten PvdA 2018-2022 
Veel beloofd, meer gedaan! 
De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een sterker en socialer Deventer. Daarbij 

is uitvoering gegeven aan het verkiezingsprogramma maar ook aan het coalitieakkoord 2018-2022. Dat 

hebben we niet alleen gedaan. Maar onze raadsfractie en wethouder hebben deze mooie resultaten bereikt 

vanuit raad en college, in goede samenwerking met andere partijen en organisaties uit Deventer: 
 

ONDERWERP WAT IS ER O.A. BELOOFD? WAT IS ER O.A. GEDAAN? 

Woningbouw • Versnelling van de woning-
bouw met voldoende 
woningen voor iedereen, de 
gemeente stuurt er actief op; 

• Met woningcorporaties en 
private bouwpartijen worden 
afspraken gemaakt over de 
bouw van veel woningen, koop 
en huur in alle 
prijscategorieën; 

• De gemeente biedt ruimte 
voor zelfbouw, ook voor lagere 
inkomens. 

• Tussen 2018-2020 kwamen er 1350 woningen bij, 
dat is meer dan de afgesproken en geplande 300 
woningen per jaar; 

• Er zijn plannen voor circa 4500 woningen gereed of 
in voorbereiding en totaal wordt er tot 2035 
toegewerkt naar circa 11.000 woningen er bij; 

• In een wijk als Steenbrugge wordt bijv. voorzien in 
35% sociale huur en koop en veel middensegment 
voor de doorstroom; 

• Er is een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw-
woningen ingevoerd; 

• Er komen flexwoningen. o.a. voor jongeren; 

• Er zijn locaties beschikbaar gesteld voor zelf-bouw, 
waaronder collectieve woonvormen voor ouderen. 
 

 

 

Zorg / gezondheid • Er wordt niet bezuinigd op de 
thuiszorg, we handhaven de 
huidige inzet op uren en 
werkgelegenheid voor 
thuiszorgmedewerkers; 

• De PvdA wil dat de gemeente 
meer inzet op preventie en het 
voorkomen van 
gezondheidsklachten. 
 

• Op de thuiszorg is niet bezuinigd in de afgelopen 
jaren. Overschotten uit de WMO worden ingezet 
voor preventie; 

• Er zijn vanuit het coalitieakkoord extra financiële 
middelen vrijgemaakt voor projecten die inzetten 
op gezondheidsbevordering, preventie en het 
bevorderen van welzijn onder bewoners; 

• Er wordt met de zorgpartners in Deventer extra 
samengewerkt in het verlenen van zorg en het 
versterken van de preventie-aanpak; 

• Er is een verbeterde mantelzorg- en vrijwilligerspas 
ingevoerd, als waardering voor de mantelzorgers 
en vrijwilligers in Deventer 

• We zetten extra in op de toegankelijkheid van 
gebouwen, sport en voorzieningen. Met veel 
organisaties uit Deventer is het manifest ‘Deventer 
zonder Drempels’ ondertekend. 

 

 

 
 

Minimabeleid • Alle jongeren moeten kunnen 
sporten en deelnemen aan 
activiteiten voor muziek en 
cultuur. We zorgen dat we 
meer jongeren bereiken. 
Kinderarmoede wordt 
bestreden 

• Er moet meer aandacht komen 
voor werkende armen die 
financieel in de problemen 
(dreigen te) komen; 

• De wachtduur voor 
schuldhulpverlening wordt 
teruggebracht. 

• Deventer heeft een nieuwe werkwijze voor het 
minimabeleid waarbij de kern ligt op het weghalen 
van stress bij mensen in schulden, het laagdrempe-
lig en sneller bieden van ondersteuning en vroeg-
signalering om probleemescalatie voor te zijn. 

• Er is ook een nieuwe werkwijze in voorbereiding 
om meer naar het besteedbaar inkomen te kijken, 
waarmee ook zogenaamde mensen die net boven 
de grens zitten maar niet kunnen rondkomen, 
beter geholpen kunnen worden; 

• Er is voor het eerst in vele jaren extra structureel 
geld uitgetrokken voor versterking van het 
minimabeleid en schuldhulpverlening, met een 
focus op bestrijding van kinderarmoede. 
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ONDERWERP WAT IS ER O.A. BELOOFD? WAT IS ER O.A. GEDAAN? 

Onderwijs • De PvdA blijft zich sterk maken 
voor de noodzakelijke 
nieuwbouwlocatie voor het 
Deventer vmbo-onderwijs; 

• Taal- en schrijfbeheersing 
verbeteren van diegenen die 
dat nu onvoldoende hebben. 
 

• College en raad hebben besloten over de 
nieuwbouw met bijbehorende financiering en deze 
nieuwbouw is nu in voorbereiding voor realisatie; 

• Samen met bibliotheek en het taalonderwijs ligt er 
een nieuwe aanpak laaggeletterdheid en een 
versterking van de samenwerking. 

 

 
 

Onze wijken  
en dorpen 

• We gaan weer meer investeren 
in onderhoud van het groen en 
de straten; 

• We gaan werken aan 
oplossingen voor bewoners 
van hoogbouw wat betreft hun 
groenafval; 

• Voorzieningen op peil in de 
wijken van Deventer en in de 
dorpen Bathmen, Diepenveen, 
Schalkhaar, Lettele en 
Okkenbroek, aantrekkelijkheid 
voor jongeren en voldoende 
woonruimte. 
 

• Er wordt nu fors geïnvesteerd in het Oranje-
kwartier, zowel fysiek als in leefbaarheid. Deze wijk 
had deze verbeteringen jaren geleden al nodig; 

• Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 
handhaving overlast, o.a. verkamering in wijken als 
Rivierenwijk en Voorstad; 

• Er worden vanuit het nieuwe grondstoffenplan 
extra containers geplaatst in wijken met 
hoogbouw, zodat bewoners hun afval beter 
kunnen scheiden; 

• De gemeente werkt hard aan het versterken van 
de positie van de buurthuizen, speeltuinen en 
buurtvoorziening als sociale basis in de wijken.  

• In de dorpen is er extra aandacht voor het 
overeind houden van voorzieningen, o.a. door ook 
jongeren meer kans te bieden in het dorp te blijven 
wonen. Er vindt de komende jaren ook in de 
dorpen nieuwe woningbouw plaats. 

• Er vinden grote investeringen in onze wegen plaats 
en er wordt in stappen een inhaalslag gepleegd op 
groenonderhoud en onkruidbestrijding. 

 

 
 

 
 

Duurzaamheid  
en Milieu 

• Grootschalig met de 
corporaties woningen isoleren 
en zo de woonlasten naar 
beneden brengen door 
vermindering van energie-
uitstoot en -verbruik; 

• Volle inzet op vermindering 
van de overlast van de A1, 
door geluidswerende 
maatregelen bij Bathmen te 
realiseren; 

• Wij willen een groen en 
klimaatbestendig Deventer: 
groene schoolpleinen en -
daken, parken en plantsoenen, 
meer bomen in de wijk, water 
in de stad en openbare ruimte. 

• Het aantal kilogram grof 
(groot) afval dat mensen naar 
de stort zonder eigen kosten 
kunnen brengen wordt niet 
naar 0 teruggebracht. 

• Deventer woningcorporaties zijn, in lijn met de 
jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente, 
bezig met het verduurzamen van hun woningbezit. 

• In de nieuwbouwwijk Tuinen van Zandweerd is 
veel aandacht voor duurzaamheid, ecologie en 
klimaatadaptatie. 

• Er ligt een klimaatadaptatieplan waar ook nu 
uitvoering aan wordt gegeven bij het 
wegonderhoud en beheer van de openbare 
ruimte; 

• Natuurinclusief bouwen is de norm bij 
nieuwbouwprojecten; 

• Deventer gaat kredieten aanbieden aan 
particuliere woningeigenaren die daarmee hun 
woning kunnen verduurzamen. Dit zorgt voor het 
betaalbaar houden van de vaste lasten voor 
gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Als 
Deventer lopen we hiermee voorop in Nederland. 

• In het coalitieprogramma in 2018 is afgesproken 
dat er in ieder geval vastgehouden wordt aan 
‘gratis stort’ van 100 kg grof afval. 
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ONDERWERP WAT IS ER O.A. BELOOFD? WAT IS ER O.A. GEDAAN? 

Economie en werk • Er worden (basis)banen 
gecreërd in de publieke sector. 
Bijv. in beheer van de open-
bare ruimte, in het onderwijs 
en bij sportaccommodaties; 

• Meer bedrijven trekken naar 
het Bedrijvenpark A1. 

• Er start een pilot voor basisbanen; 

• Het A1-bedrijventerrein loopt vol met bedrijven en 
daarmee werkgelegenheid; 

• Veel financiële en organisatorische ondersteuning 
van ondernemers en organisaties in coronatijd met 
miljoenen aan steun om deze moeilijke periode 
door te komen. 

 

 

Cultuur • Het Deventer museum wordt 
doorontwikkeld en krijgt een 
koppeling met het Speelgoed-
museum nieuwe stijl, waarbij 
er nu vanuit wordt gegaan dat 
dit aan Brink zal zijn.  

• Het poppodium Burgerwees-
huis wordt in 2020 verbouwd 
om voort te kunnen blijven 
bestaan. 
 

• Het speelgoedmuseum is open gebleven en 
verbouwd op de huidige locatie maar daarmee wel 
behouden voor Deventer; 

• De verbouwing van het Burgerweeshuis, zoals 
oorspronkelijk gepland, viel fors duurder uit en de 
huidige locatie bleek niet houdbaar in verband met 
overlast in de (woon)omgeving.  
Een nieuwe locatie bleek nodig om het 
Burgerweeshuis toekomst te bieden. Aan dat 
perspectief wordt nu hard gewerkt en de eerste 
financiële middelen voor een nieuwbouw 
Burgerweeshuis zijn ook gereserveerd. 

 

 
 

 

Sport • Behoud en versterken van 
sportverenigingen en buurt-  
en dorpshuizen; 

• Samen met de sportverenigingen wordt er gewerkt 
aan versterking van de sportverenigingen en wordt 
er geïnvesteerd in gecombineerde 
sportvoorzieningen; 

• Investeringen en nieuwbouwplannen voor 
verouderde sporthallen in Keizerslanden en 
Bathmen zijn in vergevorderde voorbereiding. 

 

 
 

Financiën • De lokale (woon-)lasten 
houden gelijke tred met de 
inflatie. Indien mogelijk en 
verantwoord, verlagen we 
lasten. 

• Lokale heffingen voor 
duidelijke prestaties, zoals 
riolering en afval, zijn zuiver 
kostendekkend.  

 

• Er zijn in Deventer geen financiële tekorten in het 
sociaal domein (tegen de landelijke trend). 
Daardoor zijn er ook geen bezuinigingen geweest. 

• Lasten zijn in Deventer kostendekkend geweest en 
zijn alleen verhoogd in lijn met de inflatie en 
kostenstijgingen, dus niet extra verhoogd. 

• Deventer is financieel gezond en heeft erg veel 
middelen ingezet om in Coronatijd inwoners, 
ondernemers en organisaties te helpen. 

 

 

 

* Dit is geen totaaloverzicht maar een verkorte weergave van verschillende resultaten uit de afgelopen vier 

jaar. Het zijn resultaten die voortkomen uit zowel de inzet van de PvdA in raad en college als resultaten met 

andere partijen, waarbij de PvdA dit bijvoorbeeld mee-ingediend of ondersteund heeft, passend bij ons 

verkiezingsprogramma en het coalitieprogramma. 

 

 

 

 

 

 

,  
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Kandidatenlijst PvdA Deventer 

 

1. 

Rob de Geest 
Lijsttrekker, wethouder 

 

2. 

Caroline Leget 
Kandidaat, vicefractievoorzitter 

 

3. 

Tanja Eekhuis 
Kandidaat, fractievolger 

 

 

 

4. 

Peter Varenbrink 
Kandidaat 

 

11. 

Ben Hoogendam 
Kandidaat 

 

5. 

Dorien Visser 
Kandidaat 

 

12. 

Lesley Jeffrey  
Kandidaat 

 

6. 

Sam Hoogenberg 
Kandidaat 

 

7. 

Baran Aydin 
Kandidaat, raadslid 

 

8. 

Lauraine van den Berg 
Kandidaat 

 

9. 

Siebren de Noord 
Kandidaat 

 

10. 

Aldert Boonen 
Kandidaat 

Lijstduwers: 
13.Jeroen Jonker 

14.Chris Breman 

15.Elsbeth Nijhuis 

16.Max Mondeel 

17.Peter Brendel 

18.Ans Heetebrij 

19.Wim Odé 

20.Patricia Wiebinga 

21.Peter Hermans 

22.Cetin Yıldırım 

23.Heleen Boom 

24.Tijs de Bree 

25.Bep Spa 

26.Bert Doornebos 

27.Jos Fleskes 

28.Jan Jaap Kolkman 
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Colofon  
 

De volgende leden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma. 

Hiervoor is ook breder input opgehaald bij leden, niet-leden en diverse organisaties uit Deventer. 

 

• Dorien Visser 

• Jeroen Jonker 

• Aldert Boonen 

• Bep Spa 

• Caroline Leget 

• Tanja Eekhuis 

• Adri van den Dries 

• Jurgen Goejer 

• Marien van Schijndel 

• Rob de Geest 

 

 

deventer.pvda.nl 

droommeedenkmeedoemee@pvdadeventer.nl 
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