Fotoverslag KVO gebiedsschouw winkelgebieden – Worp, gemeente
Deventer

Winkelcentrum de Boreel

Aanwezig: Sijtze van der Schaaf
(Wijkenbeheerder gemeente Deventer),
Herman Stegeman (politie), William van
Nieuwenhuijsen (brandweer), Maddy
Voortman en Gerrit Westerink (namens
ondernemers) en Alex Hogeslag (MKB
Deventer).
Containers achter YuMe. De containers
staan sinds de vorige schouw achter een
schutting, wat het gevaar op vandalisme en
brandstichting doet verminderen. Het blijft
echter een rommelige en ongewenste
situatie. Brand doorslag door de ramen bij
een brand is zeer reëel.
Vanuit verhuurder wordt hier opnieuw
aandacht voor gevraagd bij deze
ondernemer.

Trappenhuis naast/ bij Zusje. Dit is tevens
een vluchtweg vanuit bovenliggende
bedrijven.
De vluchtweg dient volledig vrij te zijn.
De pandeigenaar wijst de ondernemer
hierop.

Scheefstaand bord Houtmarkt / Verzetslaan
(t.o. La Place). De gemeente herstelt dit voor
31 oktober 2021.
Opdracht uitgezet naar aannemer

Achterzijde Boreelplein (uitzicht
Handelskade). Deze entree zou vorig jaar
worden gesloten om overlast en afval te
voorkomen. Door financiële redenen (bij de
pandeigenaar) is dat er niet van gekomen.
Dit wordt wederom geagendeerd.

2e expeditiezone (zijde Mediamarkt).
Lekwater valt vanuit de
luchtbehandelingskamer op het wegdek. Dit
kan bij vorst tot gevaarlijke situaties leiden.
De pandeigenaar spreekt de ondernemer
hier op aan.

Niet afgesloten containers, afval in de 2e
expeditiezone. In principe is de zone
afgesloten voor publiek, derhalve is dit
vooral ongewenst.

Overal in de expeditiezones raken de
varkensruggen los. Dat geeft een rommelige
aanblik, bovendien kan het gevaarlijk zijn.
omdat er toch vangrails zijn aangebracht,
lijken de varkensruggen onnodig. Het advies
is dan ook om deze te verwijderen.

Verzakte bestrating bij het uitkomen van
expeditie zone 2 (Kazernestraat).
de gemeente herstelt dit voor 31 oktober
2021.
Opdracht uitgezet naar aannemer

Loslatende brokken steen aan het pand van
YuMe (Kazernestraat). Dat werd in de vorige
schouw ook geconstateerd. Het wordt door
de gemeente nu opnieuw onder de aandacht
gebracht van bouw- en woningtoezicht.

Avondschouw. De foto’s zijn ter illustratie; er
werden geen onvolkomenheden
aangetroffen.

