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(binnenstad), gemeente Deventer 

 

 

 

Binnenstad Deventer Aanwezig: Sijtze van der Schaaf 
(Wijkenbeheerder gemeente Deventer), 
Herman Stegeman (politie), William van 
Nieuwenhuijsen (brandweer), Lisette 
Ankersmit en Peter Brouwer (namens 
ondernemers) en Alex Hogeslag (MKB 
Deventer). 

 

Op veel plekken in de binnenstad staan 
fietswrakken en/ of fietsen die duidelijk 
lange tijd niet gebruikt zijn.  
Het advies is om hier i.s.m. handhaving en 
Cambio een stickeractie te houden, gevolgd 
door een verwijder-actie.  
Daniël Ruiter van Handhaving organiseert 
een dergelijke actie.  

 

Blik op een zeer nette Keizerstaat. Ter 
illustratie.  

 

Het aan de straat zetten van papier en 
karton was voorheen een doorn in het oog 
en leidde al eens tot brand.  
Dit behoort door inzet van SDBM aan het 
einde van het jaar tot het verleden.  



 

 

Eén van de laatste plekken met graffiti (Op 
de Keizer).  
Er is duidelijk te zien dat er pogingen tot 
verwijdering zijn gedaan. 
Toch blijft het advies om z.s.m. te 
verwijderen, omdat 1 plek nieuwe ‘artiesten’ 
aantrekt.  
Een andere oplossing kan zijn om ervoor te 
zorgen dat hier zelf mooie 
muurschilderingen worden aangebracht.  

 

Ook graffiti op de transformatorkast in de 
Keizerstraat. De kast is ook beschadigd. De 
gemeente meldt dit door voor 31 oktober 
2021.  



 

 

Bord voetgangerszone in de Smidsgang. 
Deze hangt scheef en is beplakt met stickers.  
De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 
2021.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 

 

Berg zand + fietswrak Op de Keizer, 
tegenover ingang parkeergarage. De 
gemeente verwijdert beide voor 31 oktober 
2021.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 

 

Kruising Smedenstraat/ Sijzenbaanplein/ 
Achter de Broederen.  
Deze kruising kent parkeeroverlast (er wordt 
vaak illegaal kort geparkeerd) en er is vaak 
overlast van dealers.  
Handhaving neemt deze plek nogmaals op in 
hun actielijst.  



 

 

Container en afval in de Duivengang. 
Mogelijk is dit van 1 ondernemer.  
De container dient binnen geplaatst te 
worden en niet zoals hier tegen een gevel 
aan en onder een overkapping). Het afval, 
meubilair etc. dient afgevoerd te worden.  
Handhaving spreekt de ondernemer hier op 
aan voor 31 oktober 2021.  



 

 

 

Bewegwijzering in de binnenstad. Staat 
veelal scheef, is beplakt met stickers, maar 
ook de informatie op de borden is erg 
verouderd.  
De borden dienen hersteld te worden en 
aangepast.  
 
 
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 
 



 

 

 

Entree voor H&M en andere winkels (Brink). 
Hier is overlast van vaak en veel 
geparkeerde fietsen, zodat (nood) uitgangen 
vaak niet goed vrij zijn.  
Door een relatief simpele actie (borden 
vanuit BDSM of paaltjes met koorden) zou 
dit verholpen kunnen worden. Dit probleem 
ligt ter tafel bij het binnenstad management.  



 

 

Prullenbak bij Dönerix (Brink). Deze blijft ’s 
nachts buiten staan met risico op 
vandalisme en/ of brandstichting.  
Handhaving meldt bij de eigenaar dat de bak 
binnen gehaald dient te worden.  

 

Bestrating t.o. Toast (Grote Poot/ 
Assenstraat) is verzakt. De gemeente 
herstelt dit voor 31 oktober 2021.  
 
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 
 



 

 

Korte Assenstraat. Scheve palen, afval en 
veel onkruid. De gemeente herstelt dit voor 
31 oktober 2021.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 



 

 

Proosdijpassage. De onderdoorgang is vrij 
donker.  
Niet geconstateerd tijdens de avondschouw.  

 

Lampen aan de andere zijde (kant 
Stromarkt) van de Proosdijpassage zijn 
kapot/ weg.  
I.v.m. hangjeugd op deze plek zou het goed 
zijn als deze z.s.m. hersteld of vervangen.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 
 



 

 

Proosdijpassage 1 & 2 zijn defect. De 
gemeente lat deze herstellen voor 31 
oktober 2021.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 

 

Peukenzuil van de gemeente is defect. De 
gemeente laat deze herstellen óf verwijdert 
deze voor 31 oktober 2021.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 



 

 

Veel fietsen geparkeerd in de Tibbensteeg. 
Hiervan is een klacht van een ondernemer.  
De fietsen zijn niet te bestempelen als 
‘fietswrak’ en kunnen derhalve niet worden 
verwijderd.  

 

Bord Nieuwstraat /Tibbensteeg. Deels 
afgeplakt, maar ook scheef. De gemeente 
herstelt dit voor 31 oktober 2021.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 

 

Kuiperstraat. Bord vol graffiti. De gemeente 
herstelt dit voor 31 oktober 2021. 
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 



 

 

Leegstaande panden binnenstad. Hier is 
door het binnenstad management al vaak 
geprobeerd actie op te ondernemen, helaas 
zonder effect.  
Het beeld past niet in de straat bij ‘schoon-
heel-veilig’, daarom is en blijft het advies om 
deze panden qua aanzien te verbeteren.  



 

 

Fietsparkeren rondom het oude postkantoor 
(Nieuwsstraat). Deze plek moet zeker bij de 
eerder genoemde stickeractie worden 
meegenomen. Actie ligt bij Handhaving.  

 

Een tweede plek met veel graffiti in de 
binnenstad: Nieuwsstraat/ Leusensteeg. Het 
blijft van belang om graffiti zo snel mogelijk 
te verwijderen om te voorkomen dat er 
nieuwe bij komt.  

 

Idem, maar hierbij staat ook een volle, niet 
afgesloten container tegen de gevel. Risico’s 
op brandgevaar/ vandalisme. 
Advies; binnen zetten of minimaal afsluiten 
en vast zetten.  



 

 

Hoek Smedenstraat / Nieuwstraat/ 
Gibsonstraat, losse bestrating. De gemeente 
herstelt dit voor 31 oktober 2021.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 

 

Fietsparkeren in het Hardonkcomplex. Ook 
hier staan veel zwerf fietsen/ fietswrakken. 
Deze kunnen in principe niet worden 
verwijderd omdat ze op particuliere grond 
staan.  

 

Omhoog gekomen klinkers voor de DIRK-
supermarkt (Broederenplein).  
De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 
2021.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 

 

Kapotte fietsklem voor de DIRK. De 
gemeente herstelt dit voor 31 oktober 2021. 
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 



 

 

Scheve lantaarnpaal (Broederenplein 4). De 
gemeente herstelt dit voor 31 oktober 2021. 
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 
 
 

 

Lamme van Dieseplein/ Pontsteeg: 
Beschadigde border rand. De gemeente 
herstelt dit voor 31 oktober 2021. 
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 

 

Op diverse plaatsen in de stad vinden we dit 
soort ‘graffiti’. Het geeft een rommelig beeld 
en moet verwijderd worden.  
 
Geen actie, dit moet slijten 



 

Grote Overstraat, ook hier (in vrijwel de hele 
straat) zeer veel geparkeerde fietsen.  
deze staan soms voor (nood)uitgangen en 
kunnen zorgen voor het lastig manoeuvreren 
van bijvoorbeeld brandweerauto’s.  
Ook hier wordt een stickeractie/ 
verwijderactie uitgevoerd, handhaving is 
hierin leidend.  
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 



 

 



 

 

Pand Grote Overstraat 43. Past op deze 
wijze niet in schoon-heel-veilig.  
Voor het pand (en het naast liggende pand) 
lijkt nu een plan voor een hotel te liggen. 
Helaas geen concrete informatie 
beschikbaar.  

 

Grote Overstraat 54. Door juridisch 
getouwtrek is hier nog geen goede invulling 
gevonden, na een brand in 2014(!).  
Er lijkt nog geen oplossing dichtbij.  

 

Gangetje Walstraat, tegenover nummer 77.  
Gestort zand, de gemeente verwijdert dit 
voor 31 oktober 2021. 
 
Opdracht uitgezet naar aannemer 



 

 

AED in bovengenoemd gangetje. Het hangt 
te laag zodat mensen hun hoofd er tegen 
stoten in het gangetje, maar te hoog voor 
kleinere hulpverleners. Bovendien bevindt 
het zich achter een (’s nachts) afgesloten 
hek.  
Advies: zorg voor een andere plek voor deze 
AED.  

Avondschouw. Defecte verlichting:  Kleine Overstraat thv huisnummer 48 
Kleine Overstraat thv huisnummer 36 
Kleine Overstraat thv huisnummer 24 
Kleine Overstraat 12 
Treurnietsgang 3 
Grote Overstraat thv nr. 37 
Smedenstraat thv huisnummer 9 
Keizerstraat 1 
Keizerstraat 6 
Keizerstraat 7 
Op de Keizer 7 
Korte Bisschopsstraat thv huisnummer 27 
Nieuwstraat 12 
Nieuwstraat thv huisnummer 62 
Bagijnenstraat 6 
Broederenstraat thv huisnummer 5 
Broederenstraat thv huisnummer 24 
Pontsteeg thv huisnummer 8  



 

Lange Bisschopstraat thv huisnummer 7  
Lange Bisschopstraat thv huisnummer 61 
Grote Poot thv huisnummer 1 
Korte assenstraat thv huisnummer 8 

 


