
Welkom bij onze vijfde nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief kijken we terug op enkele mooie bijeenkomsten. En met 
de gemeenteraadsverkiezingen nog vlak achter ons kijken we ook vooruit: 
wat dit betekent voor een burgerberaad in Deventer.
Steun ons door de petitie te ondertekenen vóór de instelling van een burger-
beraad in Deventer.

Klimaatforum Deventer

Dit jaar was het Klimaatforum maar liefst verspreid over drie dagen, waar in 
totaal zo’n 250 mensen aan hebben deelgenomen! De initiatiefgroep heeft op 
zaterdagmiddag 26 maart een korte presentatie gegeven over het Burgerbe-
raad. Het Duurzaamheidscentrum presenteerde de 10 beste klimaatoplos-
singen voor Deventer (de folder is te krijgen bij het Duurzaamheidscentrum). 
Dev&ter Jong presenteerde vier jonge ondernemers met een vernieuwende 
en duurzame bedrijfsvoering. In de nazit ontstond het idee om samenwerking 
te onderzoeken tussen de initiatiefgroep Burgerberaad en Dev&enter Jong. In 
de volgende Nieuwsbrief hierover meer …

Wie vormen het nieuwe College van B&W?
 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was voor Deventer niet wereld-
schokkend. Gemeentebelang blijft de grootste fractie en krijgt er zelfs twee 
zetels zij. De overige elf partijen hebben soms een zetel meer of minder. Het 
initiatief voor de onderhandelingen over het College van Wethouders ligt dus 
in handen van Gemeentebelang. Een informateur heeft op 7 april haar eind-
verslag aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad. Zij concludeert dat vier 
partijen dat samen moeten gaan doen: Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA. 
Die proberen nu om tot een Collegeakkoord te komen.

Een heel belangrijk punt in haar advies is hoe de verbinding met de Deventer 
samenleving te vergroten. Andere belangrijke opgaven zijn: woningbouw, 
klimaat/energie en burgerparticipatie. Dat vraagt toch om een Burgerberaad?

Wij verwachten als initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat dat in het 
collegeprogramma zeker iets zal staan over nieuwe vormen van burgerparti-
cipatie. Wij hopen dat het college nog een stap verder gaat: een breed opge-
zet burgerberaad, als eerste over het klimaat. Wij staan klaar om kennis te 
maken met de nieuwe wethouders.

In gesprek met de gemeenteraad

Nog vlak voor de verkiezingen organiseerden wij samen met raadsleden 
een bijeenkomst over het vraagstuk hoe de inwoners van Deventer echt te 
betrekken bij politieke meningsvorming en besluitvorming. We hebben u in 
de nieuwsbrief van maart geïnformeerd over deze  boeiende en inspirerende 
avond. De nieuwe gemeenteraad zal dit onderwerp snel oppakken, zo hebben 
zij ons tijdens deze avond beloofd.

Wij hopen in mei of juni een inspiratiebijeenkomst te houden met de nieuwe 
raad, die als startpunt dient voor verdere stappen naar een Burgerberaad in 
Deventer.

Bewoners van Diepenveen maken eigen Dorpsvisie

Samen met tal van inwoners is het Netwerk Diepenveen op dit moment de 
Dorpsvisie 2022-2030 aan het ontwikkelen. Een enquête leverde 300 reac-
ties op, met als belangrijkste thema’s: Duurzaam, Vitaal, Ondernemend en 
Gastvrij Diepenveen. Een groep van 100 bewoners is die thema’s nu aan het 
uitwerken in subgroepen. Het Netwerk praat niet alleen met bewoners, maar 
ook met clubs en instellingen in Diepenveen. Van tijd tot tijd presenteren ze 
de tussenstand aan alle overige bewoners op een avond in het Kulturhus Hof 
van Salland De afgelopen keer was op 31 maart. Dit is een mooi voorbeeld 
van actieve bewonersparticipatie en daarom het vermelden waard in deze 
nieuwsbrief! 

 
 

We moeten enorm aan de bak

In het NRC van 22 april staat een lezenswaardig interview met Eva Rovers 
over het burgerberaad als instrument om de dringende vraagstukken rondom 
de klimaatveranderingen met zijn allen aan te pakken. Laat het een inspiratie 
zijn voor Deventer!
‘De democratie is haar burgers kwijt, terwijl we enorm aan de bak moeten’
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