
 

 

 

Fotoverslag KVO gebiedsschouw winkelgebieden – Boxbergerweg, 

gemeente Deventer 

 

 

 

Boxbergerweg  Aanwezig: Peter Fernhout 
(wijkenbeheerder), William van 
Nieuwenhuijsen (brandweer), Herman 
Stegeman (politie)`, Wiebe Looijenga 
(namens ondernemers) en Alex Hogeslag 
(MKB Deventer) 

 

Pand hoek Boxbergerweg/ 
Zwolsedwarsstraat. Onkruid staat hier erg 
hoog. Gemeente verwijdert dit voor 31 
oktober 2021.  
 
HERSTEL CAMBIO 

 

Stoeptegels, ooit voorzien van logo 
Winkelcentrum Boxbergerweg. Deze tegels 
liggen verspreid door het winkelcentrum.  
 
 
ACTIE AANNEMER 



 

 

 

Planken rondom boom buigen 
(Boxbergerweg t.h.v. Korte Schoolstraat). 
Risico op beklemming van vingers door 
bijvoorbeeld een kind. De gemeente herstelt 
dit voor 31 oktober 2021.  
 
HERSTEL HGB 

 

Scooters staan als ‘uitstalling’ buiten op de 
stoep. Handhaving geeft voor 31 oktober 
2021 uitsluitsel of dit is toegestaan.  

 

Bijzonder hoog onkruid tegenover nummer 
35. De gemeente verwijdert dit voor 31 
oktober 2021.  
 
HERSTEL CAMBIO 

 

Erg veel fietsen, vele lijken ongebruikt/ 
fietswrak te zijn.  
Advies: i.s.m. handhaving & Cambio een 
fietsenactie organiseren (meerdere plaatsen 
op de Boxbergerweg). 
 
STICKER ACTIE CAMBIO 



 

 

 

Containers achterzijde winkelpanden (via 
Halvestraat). Hier gevaar voor opklimming 
en branddoorslag. Meerdere ondernemers 
hier ter plekke op aangesproken.  

 

Wederom achterzijde winkelpanden 
boxbergerweg, via Halvestraat.  
Hier is geen openbare verlichting terwijl dit 
een kwetsbare straat is doordat het achter-
ingangen van winkels zijn met relatief veel 
verstop-plaatsen voor criminelen.  
De aangebrachte verlichting aan de panden 
werkt in de meeste gevallen niet.  
Nadrukkelijk advies (net als de schouw in 
2020): gemeente plaatst hier openbare 
straatverlichting.  
 
BESPREKEN BEHEERDER OV 



 

 

 

Lantaarnpaal Boxbergerweg 6 staat scheef. 
De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 
2021.  
 
HERSTEL OV 



 

 

 

Tegenover de Action, Rijsterborgherweg. 
Veel losliggende stenen die kunnen worden 
gebruikt voor vandalisme of inbraak.  
De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 
2021.  
 
HERSTEL AANNEMER 

 

Kapotte fietsstalling naast entree Action. De 
gemeente herstelt dit voor 31 oktober 2021. 
 
HERSTEL HGB 



 

 

 

Containers staan niet afgesloten tegen de 
gevel. Risico op (doorslaande) brand. De 
ondernemer werd hier ter plekke op 
aangesproken.  

 

Pand, voorheen GROBO vloeren. Het pand 
past niet in het plaatje ‘schoon-heel-veilig’. 
De pandeigenaar wordt gevraagd om e.e.a. 
aan te passen.  

 

Verlichting defect.  

Evenals lantaarn Boxbergerweg 31 

Doorgemeld.  

 


