
 

 

 

 

Fotoverslag gebiedsschouw – diverse gebieden gemeente Deventer 

 

 

Runshopping Centre De Snippeling Aanwezig: Debbie Swartjes- Soer 
(wijkenbeheerder), William van 
Nieuwenhuijsen (brandweer), Yilmaz 
(politie), Jan de Kaste (namens 
ondernemers) en Alex Hogeslag (MKB 
Deventer) 

 

Sterk begroeid leegstaand pand, voorheen 
Oxalis. Jan de Kaste vraagt de pandeigenaar 
dit voor 31 oktober te verwijderen.  

 

Verzakte/ losse tegels in het trottoir naast 
Gamma (Heukelenseweg), t.o. ABC auto 
onderhoud.  
De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 
2021.  



 

 

 

Hek achter Oxalis staat enigszins open, 
waardoor hier mensen tussendoor kunnen.  
Jan de Kaste vraagt de pandeigenaar dit voor 
31 oktober aan te passen.  

 

Afval/ pallets achterzijde winkelpanden. Jan 
de Kaste vraagt de winkeliers om dit op te 
ruimen/ netjes te houden.  

 

Opslag van Praxis op de openbare weg. Deze 
opslag is binnen enkele maanden weg.  



 

 

 

Scheefstaande paaltje zijkant Praxis. Jan de 
Kaste vraagt de pandeigenaar dit te 
herstellen voor 31 oktober 2021.  

 

Verzakte bestrating voor Praxis. Jan de Kaste 
vraagt de pandeigenaar dit te herstellen 
voor 31 oktober 2021. 

 

Containeropslag tussen panden (links 
achterzijde Riesewijk). Dit geeft risico’s op 
brandgevaar en vandalisme. 
Advies: binnen opslaan of ten minste vast 
zetten en afsluiten. 

 

Een losse prullenbak in hetzelfde pad als 
hiervoor benoemd. Jan de Kaste verwijdert 
deze bak z.s.m.  



 

 

 

Kapotte grondspot t.h.v. Riesewijk/ Jumper. 
Jan de Kaste vraagt de pandeigenaren dit te 
herstellen voor 31 oktober 2021.  

 

Ongebruikte vlaggenmast-houders aan de 
zijkant van Haverkamp/ Enorm (Essenstraat). 
Hierdoor ontstaat struikelgevaar.  
De gemeente verwijdert de houders voor 31 
oktober 2021.  

 

Afval/ opslag achter Haverkamp/ Enorm. Dit 
staat niet netjes, maar geeft ook 
brandgevaar. Daarnaast kunnen materialen 
worden gebruikt voor opklimming. Advies: 
weghalen.  
 



 

 

 

Overzicht tijdens avondschouw 

 

Onderdoorgang t.h.v. Riesewijk. Op de foto 
wordt dit niet goed weergegeven, maar dit 
deel is ontzettend donker. Advies: extra 
verlichting ophangen.  

 

 

Rondom het hoofdgebouw (Kwantum t/m 
Praxis) is het op meerdere plekken donker 
omdat lampen niet branden. Zijkant Praxis is 
volledig donker, daar brandt geen enkele 
lamp.  



 

 

 
Erg veel lampen onder de overkapping zijn 
defect. 



 

 

 

 

 

  



 

 

 


