
 

 

Fotoverslag gebiedsschouw – diverse gebieden gemeente Deventer 

 

 

 

 

Schalkhaar Datum: 26-08-2021 
Aanwezig: Gerrit Nijland (wijkenbeheerder 
gemeente), Jos Veltjen (brandweer), Rob 
Albrecht (politie), Alex Hogeslag (MKB 
Deventer) en ondernemer Joffrey ter Horst 
(Plusmarkt).  

 

Pastoorsdijk (tussen Berghuis & Swartjes). 
Deuren achteraan zijn bespoten met graffiti. 
Past niet bij schoon-heel-veilig. Advies: 
reinigen of overschilderen.  

 
 

 

 

  

Aldi, Timmermansweg. Geparkeerde fietsen 
& bromfietsen zorgen hier voor overlast. Dat 
is een bekend probleem, de afdeling verkeer 
is hierover in gesprek met de Aldi 



 

 

Lindeboomsweg. Geen op- of aanmerkingen.  

 

Containers Euronics. Deze staan niet vast 
(gevaar voor opklimming) en zijn niet 
afgesloten (brandgevaar, illegaal storten 
door anderen). Advies: in elk geval 
afsluitbaar maken en evt. vastzetten.  

 

De containerboxen zorgen voor een nette en 
afsluitbare oplossing voor afvalcontainers. 
Hier vormt het echter mogelijk ook een 
risico voor opklimming, uiteindelijk naar het 
balkon en/ of achtergelegen delen. 
Advies: verplaatsen of dak richel aanpassen 
met bijv. anti-klim strips.   



 

 

Niet afgesloten afvalcontainers tegen de 
gevel. Risico op brandgevaar (doorslaand) en 
daaruit voortvloeiend problemen met 
verzekering.  
Advies: op afstand van de gevel plaatsen en 
afsluitbaar maken.  

 

Trap onderaan nooduitgang. Bij een vlucht 
ontstaat hier mogelijk valgevaar.  
advies: snoeien.  

 

Oerdijk 20. Medewerkers van de 
naastgelegen zaak (Euronics) geven aan dat 
deze lantaarnpaal op een hinderlijke plaats 
staat bij het indraaien van grote 
vrachtwagens, iets wat vaak voorkomt. Door 
het lastig manoeuvreren ontstaan vaak 
gevaarlijke situaties, vooral als het druk is 
met fietsverkeer.  
Het probleem is al opgelost als de paal een 
paar meter naar achter wordt geplaatst.  
De medewerker maakt hier zelf een melding 
van via het meldpunt van de gemeente.  



 

 

Opslag naast Novy de Lange (Oerdijk). 
Langdurige opslag van karton. Hoewel het 
terrein ’s nachts is afgesloten brengt dit 
(brand) risico’s mee.  
Advies: afvoeren / papier en karton bewaren 
in een afsluitbare, metalen container.  

 

Zitting bank hoek Oerdijk/ Smidsweg. 
Mogelijk verschoven door botsing met 
(vracht) auto.  
De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 
2021.  

 

Opslag Plusmarkt (zie ook volgende foto’s). 
Papieropslag, containers (niet afgesloten), 
karren en containers.  
De papieropslag en niet afgesloten 
containers kunnen (brand) gevaar 
opleveren. Het hek is te laag om ongewenst 
bezoek tegen te houden.  
Advies: Een beter (hoger) en goed 
afsluitbaar hek, en/ of papieropslag 
voorkomen of verzamelen in afsluitbare 
metalen container. Andere containers 
afsluitbaar maken.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Graffiti op het pand van de Plus. De  
ondernemer neemt contact op met 
pandeigenaar met het verzoek dit te 
verwijderen.  

 

Tijdens de avondschouw zijn geen defecten 
geconstateerd.  

 


