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We houden u op de
hoogte

Bibliotheek van de toekomst zorgt voor
nieuwe energie

Via Deventer Nu (gemeentelijke pagina´s
in de Deventer Post) en via de uitzendingen
van Deventer Nu TV op DTV berichten wij
regelmatig over de ontwikkelingen in de
binnenstad.

Nieuw leven voor het Lamme van Dieseplein en de
Stromarkt. De komst van een nieuwe bibliotheek aan

Verder is de website van de visie binnenstad
vernieuwd. Naast achtergrondinformatie over
de visie vindt u hier specifieke informatie
over Deventer binnen bereik, de bibliotheek,
film en theater en de huisvesting gemeente.
Maak een virtuele wandeling langs de
projecten, lees nieuwsberichten of houdt de
agenda in de gaten. U vindt alle informatie
over de ontwikkelingen in de binnenstad
overzichtelijk bij elkaar op:

de Stromarkt, het opknappen van het gebied rondom
het Lamme van Dieseplein, de gerestaureerde
crypte en het Geert Groote Huis geven dit deel van
de Deventer binnenstad een flinke opfrisbeurt.
Bibliotheekdirecteur Jos Debeij en Evert-Jan Eggink,
directeur van NV Bergkwartier, kijken met veel
enthousiasme uit naar de plannen. Het wordt een
gebied waar je straks vanzelfsprekend heenloopt.

http://binnenstad.deventer.nl

Je kunt er voor van alles terecht.
“Het Lamme van Dieseplein heeft ondanks haar historische waarde
nu weinig uitstraling”, legt Eggink uit. “We hebben het SNS pand
en omliggende gebouwen aangekocht vanuit het idee om de plek
een nieuw gezicht te geven en tegelijkertijd historische waarden
te herstellen. Het gebied is straks een echte aanvulling voor de
binnenstad. Het is daarbij ongelooflijk belangrijk dat de nieuwe
bibliotheek in dit gebied komt. De bibliotheek trekt namelijk
publiek naar de stad en dat is essentieel voor de doorbloeding
van het centrum.” Debeij beaamt dit. “Van uitleenbibliotheek
worden wij straks een beleefbibliotheek, dit betekent dat onze
bezoekersaantallen gaan verdubbelen. Ik heb het dan over minstens
400.000 bezoekers per jaar. Het Lamme van Dieseplein krijgt dus
echt een impuls. Er komt een hele andere sfeer waarmee we de
kwaliteit van de binnenstad vergroten. De bibliotheek is hierin een
van de radertjes in het tandwiel.”

Suggesties of vragen?
Hebt u vragen of suggesties?
Laat het ons weten via:
binnenstad@deventer.nl. U kunt ook
bellen met de projectorganisatie op
telefoonnummer: 693620. Nieuwsbrief
niet ontvangen? Bij het Gemeentelijk
Informatiecentrum in de bibliotheek kunt u
exemplaren vinden.
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WAAROM DEZE NIEUWSBRIEF?
Voor u ligt de negende uitgave van de nieuwsbrief binnenstad.
Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkeling van
de Deventer binnenstad. De nieuwsbrief verschijnt periodiek en
wordt huis-aan-huis verspreid in de hele binnenstad.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Mail ons dan op
binnenstad@deventer.nl. Wij zorgen dat u de nieuwsbrief
www.deventer.nl
alsnog ontvangt.

Parelsnoer van Deventer
Eggink geeft de bibliotheek nog een grotere rol: “De bibliotheek
wordt het vliegwiel voor het hele gebied. De ontwikkeling van de
rest van het gebied volgt als vanzelf. Deventer heeft een heleboel
mooie plekken. Het Lamme van Dieseplein wordt met de bibliotheek
een van die parels. Maar we moeten leren om de stad als geheel te
gaan zien. Losse parels zijn leuk, maar een parelsnoer is nog veel
mooier.”
Bibliotheekdirecteur Debeij legt de ambities verder uit: “We willen
een hoogwaardige moderne verblijfsbibliotheek opleveren die
7 dagen per week van 9 tot 9 geopend is, waarbij de uitstraling
aan de buitenkant past bij de functies die we binnen aanbieden.

De functie van de bibliotheek in Deventer gaat veranderen van
uitleenbibliotheek naar een beleefbibliotheek. Het concept van de
bibliotheek in Almere biedt inspiratie (foto: Wim Ruigrok).

Daarbij kunnen we niet zonder de visie die NV Bergkwartier heeft
op de omgeving en de toekomst van de stad.” Eggink: “Waar het
uiteindelijk om gaat, is dat we met elkaar de stad mooier en sterker
maken. Wij gaan in ieder geval proberen om de mooiste bibliotheek
van Nederland neer te zetten en de stad te voorzien van nieuwe
energie.” “Waar een bibliotheek al niet voor kan zorgen”, aldus
Debeij.

Hoe versterken wij de stad?

Bezoek de binnenstadsavond op 22 maart
Er gebeurt veel in de binnenstad van Deventer. Op dinsdag 22 maart
praten wij u graag bij over de stand van zaken rond diverse projecten
in de binnenstad die voortkomen uit het ambitiedocument. Ook willen
wij van de gelegenheid gebruik maken om uw mening te horen over
de nieuwe welstandsnota, die de gemeente momenteel opstelt.
De kwaliteit van de binnenstad staat deze avond centraal. De avond
begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Stadhuis.
Programma:
• 19.30 uur:
		
• 19.45 uur:
		
• 20.00 uur:
		
• 20.45 uur:
		

ontvangst met koffie in de burgerzaal van het
Stadhuis
opening door wethouder Marco Swart en 		
avondvoorzitter Andries van den Berg
start toelichting welstandsnota voor de binnenstad
aan de hand van voorbeelden
stand van zaken Film&Theater, de Bibliotheek en
Deventer binnen bereik

www.deventer.nl

Huisvesting van de gemeentelijke organisatie

College geeft raad 4 opties voor raadzaal

Start werkzaamheden Lamme van Dieseplein
Het Lamme van Dieseplein is een onderdeel van

In het kader van de nieuwe huisvesting voor

de ’Cultuurdriehoek’ uit het ambitiedocument

de gemeentelijke organisatie heeft de raad

‘Deventer: een bericht aan de stad’. De afgelopen

de wens geuit in het historische Stadhuis over

twee jaar hebben NV Bergkwartier, de Stichting

een vergaderruimte te kunnen beschikken die

Geert Groote Huis en gemeente samengewerkt

voldoet aan de eisen van deze tijd. Het college

om dit plein op te knappen tot een volwaardig

heeft voor de raad 4 opties onderzocht. De

onderdeel van de binnenstad. Inmiddels zijn de

raad wordt nu voorgesteld een keuze te maken.

eerste voorbereidingen voor de daadwerkelijke
uitvoering gestart.
In januari 2011 startten de eerste werkzaamheden op het
Lamme van Dieseplein. ‘Ik ben blij dat de werkzaamheden nu
zijn gestart. Het Lamme van Dieseplein komt er straks door het
terugbrengen van de historische sfeer en het Geert Groote Huis
echt anders uit te zien. Ook ons cultureel gedachtegoed herleeft
op die plek’, aldus wethouder Marc-Jan Ahne.
Vervolg
In de komende maanden verplaatst de gemeente de bewaakte
fietsenstalling. De verplaatsing is nodig, omdat NV Bergkwartier
in de zomer wil starten met renovatie van de panden Engestraat
2 en 4. De huidige plek van de fietsenstalling staat hierbij in de
weg. De fietsenstalling komt tijdelijk op de plek waar eerder
auto’s konden parkeren. De taakgroep Lamme van Dieseplein

werkte samen met studentontwerpers van de Jan des Bouvrie
Academie een plan uit voor een fraai hekwerk van oude
fietsonderdelen als afrastering rond de fietsenstalling. Cambio
leverde hiervoor een flink aantal oude fietsen. Studenten van
de afdeling Techniek van Het Slatink zijn momenteel bezig met
het in elkaar zetten van het hek. Als het hek klaar is, helpen
omwonenden bij het verven van het hekwerk. In het ontwerp
voor de herinrichting van het plein krijgt de fietsenstalling nog
een definitieve plek. De afrastering van fietsonderdelen wordt
als het even kan dan opnieuw gebruikt.
Geert Groote Huis
In april wordt de aanbesteding afgerond, zodat in mei van dit
jaar de Stichting Geert Groote Huis kan starten met de bouw
van het Geert Groote Huis. Deze komt in het verlengde van
de koetshuis boven de kelder van de crypte. De bouwwerkzaamheden duren tot begin 2012. Het Geert Groote Huis
wordt een herdenkingsmonument voor Geert Groote, met een
expositieruimte. Bezoekers van alle leeftijden kunnen in het
Geert Groote Huis straks terecht voor inspirerende activiteiten
op het gebied van de moderne godsdienst.
Lamme van Dieseplein opnieuw ingericht
De voorbereidingen voor een ontwerp voor de herinrichting
van het plein lopen en in maart wordt de ontwerp-opdracht
naar verwachting verleend. Omwonenden worden dan bij het
ontwerpproces betrokken. De herinrichting start eind 2011 en
als alles mee zit, is het Lamme van Dieseplein eind 2012 klaar.

Tijdlijn:

Terugkoppeling
werkateliers

3 november

Welke ruimte, met of zonder extra ruimte voor publiek?
Twee opties gaan er vanuit dat de huidige raadszaal blijft op
haar huidige plek. Een optie met beperkte ruimte voor het
publiek en een met een nieuw balkon voor publiek. De twee
andere mogelijkheden gaan uit van een raadszaal in de huidige
Burgerzaal. Ook hier is er een variant met beperkte ruimte voor
publiek en een variant met mogelijkheden voor extra publiek.
Opties passen bij historische locatie
Al van oudsher vergadert de raad op de stadhuislocatie. De
huidige Raadszaal is sinds de restauratie van 1978-1982 de
belangrijkste ruimte, maar daarvoor was de Burgerzaal dat.
Technisch gezien is het mogelijk in beide ruimten een goede
vergaderlocatie te creëren en bij zowel de huidige Raadszaal als
de Burgerzaal is uitbreiding van de publieksruimte mogelijk.
Kosten
Zonder maatregelen voor extra publiek zijn de kosten voor
aanpassingen van de huidige raadzaal en de Burgerzaal min of
meer gelijk. Uitbreiding voor extra publiek zorgt bij de huidige
raadszaal voor een verdubbeling van de kosten. Uitbreiding van
de Burgerzaal is drie keer zo duur als de optie met beperkte
publieksruimte.
Hoe verder?
Omdat de raad gaat over zijn eigen vergaderlocatie bepaalt de
raad ook zelf voor welke optie hij kiest. De raad praat hierover
in de Politieke Markt op 9 maart en maakt op 23 maart een
keuze.

Huidige Raadzaal in het Stadhuis krijgt mogelijk een uitbreiding of verhuist
naar de Burgerzaal.

Voor een actuele planning en informatie over locatie en tijdstippen van informatiebijeenkomsten kunt
u terecht op http://binnenstad.deventer.nl
Openbare bijeenkomst
over de resultaten van het
bereikbaarheidsconclaaf en de
voorkeursvarianten bibliotheek,
film & theater en gemeentelijke
huisvesting.

11 november

Politieke Markt:
bereikbaarheidsadvies,
voorkeursvarianten bibliotheek,
film & theater en huisvesting
gemeentelijke organisatie
aangeboden aan de raad. Gelegenheid
tot inspraak.

8 december

Politieke Markt: de
raad bespreekt het
bereikbaarheidsadvies en
de voorkeursvarianten
bibliotheek, film & theater
en huisvesting gemeentelijke
organisatie. Geen inspraak.

Raad besluit over
binnenstadsprojecten.

22 december

januari 2011

Politieke Markt bespreking
opties raadzaal.

Binnenstadsavond:
terugkoppeling stand van zaken
binnenstadsprojecten.

Terugkoppeling in de Politieke
Markt over de gemeentelijke
huisvesting (duurzaamheid en
parkeren).

9 maart

22 maart

23 maart

Resultaten plan van aanpak
haalbaarheid bibliotheek en theater &
film gereed.

half mei

Terugkoppeling raad
ontwerpproces van het
stadskantoor.

Resultaten atelier Sluiskwartier
+
Investeringsplanning van de
voorgestelde
maatregelen
bereikbaarheidsconclaaf.

Presentatie ontwerp
stadskantoor.

mei

Begin juli

Half juli

