
 

 

Fotoverslag KVO gebiedsschouw winkelgebieden – Deltaplein, gemeente 

Deventer 

 

 

 

Deltaplein 9 september 2021 Aanwezig: Peter Fernhout 
(wijkenbeheerder), William van 
Nieuwenhuijsen (brandweer), Herman 
Stegeman (politie) en Alex Hogeslag (MKB 
Deventer) 

 

Overzichtsfoto, ter illustratie.  

 

Klinker ontbreekt, voor Eser supermarkt. 
Gemeente herstelt dit voor 31 oktober 2021. 
 
STAAT INGEPLAND BIJ AANNEMER  

 

Scheve paal Deltaplein t.h.v. Bakkerij.  
Gemeente herstelt dit voor 31 oktober 2021. 
HERSTEL GROENBEDRIJF 



 

 

Volle containers tegen de gevel bij de 
cafetaria. Dat geeft risico’s op brand/ 
doorslag. Advies: binnen zetten of ten 
minste vastzetten en afsluiten.  
 
ONDERNEMER AANSPREKEN 

 

Lantaarnpaal Deltaplein 6 staat scheef.  
De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 
2021. 
 
STAAT INGEPLAND VOOR HERSTEL 



 

 

Palen in de groenstroken parkeerplaats 
Deltaplein.   
De gemeente verwijdert deze palen voor 31 
oktober 2021. 
 
VERWIJDEREN GROENBEDRIJF 

 

Op meerdere ligt afval rondom het 
winkelcentrum, zoals op dit voorbeeld. 
Aanbeveling: op laten ruimen voor 31 
oktober 2021.  
 
VERWIJDEREN  CAMBIO 



 

 

Afvalcontainer niet afgesloten en tegen het 
pand aan. Deze is wel afgesloten. Toch blijft 
het advies om afvalcontainers binnen op te 
slaan.  

 

Kapot fietsnietje Geleenstraat.   
De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 
2021. 
 
HERSTEL HGB 

 

De waterafsluiter in de Geleenstraat (voor 
Carinova) verdwijnt bijna in de aanplant. De 
gemeente maakt dit vrij en zichtbaar voor 31 
oktober 2021.  
 
HERSTEL HGB 



 

 

Containers Geleenstraat. Ook hier het 
advies: binnen opslaan of ten minste vast 
zetten en afsluitbaar maken.  

Veel onkruid & afval, zoals veel te zien is 
rondom het winkelcentrum.  
Advies: onkruid & afval verwijderen.  
 
HERSTEL CAMBIO 



 

 



 

 

Kapotte luifel van het winkelcentrum, zijde 
slager (Geleenstraat). Dit dak is een gevaar; 
er kunnen delen loslaten bij (harde) wind of 
regen.  
Bouw- en woningtoezicht melden dit voor 31 
oktober bij de pandeigenaar.  



 

 

Er staan erg veel fietsen/ fietswrakken 
rondom het winkelcentrum.  
Hier zou een stickeractie  op zijn plaats zijn, 
waarna ongebruikte fietsen verwijderd 
kunnen worden.  
 
 
STICKER ACTIE CAMBIO 

 

 

Defecte straatlantaarns Deltaplein 7, 16, 17, 18, 21. 

 


